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Uitnodiging… 
 

Het bestuur van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden maakt alle leden attent op de openbare 

 

VERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 05 november 2022. 

Aanvangstijd:  10.30 uur. 

Plaats: Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 Eemnes. Tel. 035-5311887.  

 (voor routebeschrijving: zie https://huisvaneemnes.nl/bezoek/ 

 

De agenda voor deze vergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden en  

verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 

Het hoofdbestuur. 

 

Toelichting: 

 

De ledenraad van de NKvF met vertegenwoordigers uit de regionale verenigingen is het 
hoogste orgaan van de landelijke vereniging. De ledenraad komt tweemaal per jaar in 
vergadering bijeen. 

 

Bij deze vergadering van de ledenraad zijn ook alle andere leden van de vereniging 
welkom.  

 

Stemrecht in de vergadering is slechts voorbehouden aan de leden van de ledenraad. 

  

 

 Let op! 

  De leden uit de regio’s die de vergadering willen bijwonen en in aanmerking 

  willen komen voor een lunch moeten zich wel uiterlijk één week voor de  

  vergadering bij de secretaris van de NKvF opgeven. 
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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana December-editie 
 
Kopij voor het DECEMBER-NUMMER van 2022 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijkwoensdag 2 november 2022 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te
Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl.
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Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Wat een hitte de laatste drie maanden. Ik ben er nu wel achter gekomen dat drie dingen niet
samen gaan. Fuchsia’s – tropische temperaturen – en vakanties. Ook al ging ik om de twee
dagen van de camping naar huis, met deze temperaturen werkt het niet. Je moet de planten
dan zoveel water geven om de twee dagen door te komen dat daardoor de wortels in de pot-
grond bijna koken. Dus heb ik besloten om volgend jaar mijn tuin op een andere manier in te
richten.
Begin september heb ik bij mij thuis een spoedcursus veredeling gekregen van de veredelaar
Jo Geurts (daarvoor nog mijn dank) om mijn ‘Moonglow’ en ‘WALZ Harp’ te kruisen. Helaas

bezaten beide planten door het warme weer geen stuifmeel zodat we deze kruising hebben doorgeschoven naar vol-
gend jaar.
 
Op 27 augustus hadden we na twee jaar weer een Vriendendag. In één woord geweldig. Niet alleen de accommodatie
was perfect maar ook de invulling van deze dag. De fuchsiaplantenkeuring, de lezing van Gerard Rosema en Sierd
Zijlstra, de fotowedstrijd en de fuchsiaplantenwedstrijd ademden vooral gezelligheid. En natuurlijk voor mij het hoog-
tepunt van deze dag: het huldigen van de jubilarissen. Dit jaar hadden we 7 leden die 40 jaar lid zijn. Helaas hadden
5 leden om gezondheidsredenen zich af moeten melden voor deze huldiging. Zij zullen op gepaste wijze toch nog in
het zonnetje gezet worden. Wel aanwezig waren Mevr. Zsiros-Zeelen van regio 13 en de heer Takken, ook van regio
13. Na een kleine toespraak door mij werd aan beide personen de vergulde fuchsia uitgereikt. Omdat we toch in de
Orchideeën Hoeve waren is ditmaal niet gekozen voor een boeket bloemen maar werd hen een mooie orchidee over-
handigd. Maar wat ik als voorzitter nog niet had meegemaakt, is dat we ook twee jubilarissen hadden die 50 jaar lid
zijn van de NKvF. Dit zijn de heer W.H. van Hunen en de heer Herman de Graaff. Deze laatste durfde de reis naar
Luttelgeest niet meer aan. Het was voor hem te vermoeiend. Maar ook Herman zal op gepaste wijze in het zonnetje
gezet worden. Met deze twee jubilarissen, Hunen en de Graaff, was iets bijzonders aan de hand. Het is op zich al bij-
zonder, een 50-jarig jubileum, maar het is een unicum dat deze heren lid zijn van dezelfde regio 17 en ze wonen bei-
den ook nog in hetzelfde dorp Lisse. Aan de heer Hunen werd een prachtige aquarel aangeboden en natuurlijk ook
een prachtige orchidee.
 
Na een kleine lunch heb ik samen met mijn echtgenote Helma een bezoekje aan de jungletuin gebracht. Maar dat was
niet zo slim. Daar we op een bepaalde tijd terug moesten zijn en ons in de grootte van deze jungle hadden vergist,
moet ik bekennen dat we de uitgang niet meer konden vinden. Maar
met de hulp van enkele gasten is het toch gelukt en waren we net op
tijd voor de uitslag van de fuchsiaplantenwedstrijd.
 
Ik heb op deze dag veel leden gesproken en iedereen vertelde hetzelf-
de, degenen die er niet waren hebben echt wat gemist.
 
Eén van de jubilarissen die 40 jaar lid was en die niet in Luttelgeest
aanwezig kon zijn is Grada Teunissen. Omdat Grada bij mij in het dorp
Ysselsteyn woont zijn we op 2 september met een afvaardiging van
onze regio 28 haar de vergulde fuchsiahanger uit wezen reiken en ook
voor Grada was er een prachtige orchidee.
 
Ik wil Tiny van de Sande en Jan de Groot danken voor het organiseren
van een prachtige Vriendendag.
 
Voor u allen: blijf gezond.
Cor van Empel.
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Van de redactie

Foto 2: Eigen winterharde fuchsia, nog steeds in volle bloei.

Foto 1: Fuchsia "vilcabamba"

Gelukkig hadden we al onze botanische fuchsia's enkele
weken vóórdat we voor een korte vakantie naar Frankrijk
gingen in de volle grond gezet. Bovendien er schaduw-
doek over geplaatst om de hete zon een beetje te weren.
We waren bang dat de planten anders de extreem hoge
temperaturen niet zouden overleven.
Nu hebben we nagenoeg geen uitval gehad; een aantal is
juist goed gaan groeien, hebben zelfs knoppen, en een
aantal begint zelfs te bloeien.
Nu de temperaturen weer normaal zijn en we een aantal
forse buien hebben gehad fleuren de planten weer hele-
maal op. De herfst is eigenlijk het meest ideale klimaat
voor fuchsia's, wat koelere nachten met dauw en wat
mist en soms wat regen. Niet zo gek want van nature
groeien de wilde fuchsia's tegen berghellingen waar ne-
velige wouden aanwezig zijn. Veel veredelaars kruisen
graag in de nazomer en herfst als de fuchsia's zich
'happy' voelen.
 
In Frankrijk troffen we het niet. We waren daar op het
heetst van de zomer. In Brest, waar we weer op bezoek
waren bij onze botanische fuchsiavrienden om fuchsia-
stekken uit te wisselen, was het nota bene 38 graden, en
de botanische fuchsia's hadden het daar moeilijk mee.
Enkele hadden zelfs bladverbranding terwijl ze toch het
grootste deel van de dag onder de bomen in de schaduw
stonden. Slechts enkele waren in bloei met weinig bloe-
men. Wel was ik in de gelegenheid een foto te maken
van Fuchsia "vilcabamba". Vorig jaar konden we deze
fuchsia aan onze collectie toevoegen, maar nog niet in
bloei gehad. Deze botanische fuchsia is waarschijnlijkFuchsia confertifolia. Het is een sterk vertakkend struikje
met zeer kleine blaadjes van ongeveer 1 cm (zoals vanF. procumbens), maar dan behaard (zie foto 1). Waarom
ik er zo enthousiast van word is het feit dat er haast geen
afbeelding van deze soort te vinden is.

 
De stekken die we hadden meegekregen hebben niet al-
lemaal de terugreis overleefd. Ons bezoek aan Brest
heeft echter wel weer wat nieuw bloed opgeleverd: Fuch-sia hypoleuca, nu voor het eerst in Nederland. De stek-
ken die ik had meegenomen zijn niet alleen goedgewor-
teld, maar hebben zelfs knoppen. Verder Fuchsianigricans, die we kwijt waren maar nu dus weer terug in
onze collectie is. Ook nog planten meegenomen vanFuchsia confertifolia, die we bijna kwijt waren en hier
maar slecht groeien.
 
Na het snikhete Brest zijn we naar Normandië vertrokken
en hebben ons tentje opgeslagen in de buurt van Le
Tréport. In het plaatsje Eu hebben we een bezoek ge-
bracht aan Charles Boulanger, een planthunter, kweker
en veredelaar van passieflora's. Hij is onder andere in
Brazilië geweest om op hoogte Fuchsia's te verzamelen.
(zie ook zijn website: www.jardinjungle.com). Hij heeft
een uitgebreide collectie botanische fuchsia's, vooral van
de Quelusia-sectie.

 
Thuisgekomen troffen we een dor grasveld aan. Veel
struiken en vaste planten zagen er niet uit, lieten hun
blad vallen of waren gedeeltelijk verdord. Gelukkig waren
er ook planten die geen krimp hadden gegeven. De aga-
panthussen stonden er goed bij, er bloeiden al wat cy-
claampjes en mijn eigen winterharde fuchsia stond en
staat nog rijk te bloeien (zie foto 2).
Maar de zomer is voorbij en de herfst is begonnen. Tijd
om de kwetsbare planten weer naar binnen te halen.
Onze dahlia's, Eucomus en botanische fuchsia's mogen
straks weer naar binnen, maar de meeste laat ik nog
even staan, zolang de temperaturen dat toelaten.
Rest me iedereen een warme winter toe te wensen, zodat
iedereen met de feestdagen er warmpjes bij kan zitten!
 
Gerard Rosema
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Foto's bezoek open tuinen

 Fam. Nieuwenburg in Nijkerkerveen  Fam. Nieuwenburg in Nijkerkerveen

Fam. van de Vlekkert in Moerkapelle Fam. van de Vlekkert in Moerkapelle

Fam. Van Zanten in Schoonrewoerd Fam. Van Zanten in Schoonrewoerd

Mw. R. Nauta in Amersfoort Mw. R. Nauta in Amersfoort



Mw. T. Janssens in Noordhoek Mw. T. Janssens in Noordhoek

 Fam. Brinksma in Zoetermeer  Fam. Brinksma in Zoetermeer

Vriendenweekend regio 09 in de tuin van de heer P. Spaansen
in Tuitjenhorn

Vriendenweekend regio 09 in de tuin van de heer P. Spaansen
in Tuitjenhorn

Show Vriendenkring "De Bellekens" in Hemiksem (België) Show Vriendenkring "De Bellekens" in Hemiksem (België)

8 NKvF



 

 

 

September 2022 

 
Overleden: 
 

De heer P. Doyle   Engeland 

De heer J.G. Broere  Regio 19 

 

Nieuwe leden: 

De heer  Ansink   Regio 18 
De heer H.B. Krooshof  Regio 06 

Mevrouw L. Massy  Regio 99 
Mevrouw S. Postma  Regio 06 

Mevrouw J. Richter  Regio 06 

 
 

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 2022: 

 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie is per 1 januari 2022 niet 

verhoogd en blijft € 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.: NL32 INGB 0001 6919 00. 

 
The association year runs from January 1 to December 31. The contribution has not been increased as of 

January 1, 2022 and remains € 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. NL32 INGB 0001 6919 00. BIC-nr.: INGBNL2A. 

 
Tiny van de Sande, ledensecretaris. 

Ledensecretariaat

De heer A. van Brakel in Leusden gaat verhuizen van een eengezinswoning naar een appartement en stelt gratis
zijn fuchsia's (25 verschillende soorten van 10 cm tot 2 meter) en pelargoniums (25 soorten) inclusief sierpot ter
beschikking. De nieuwe bewoners hebben geen belangstelling voor deze planten.
 
Zijn er mensen in onze vereniging die belangstelling hebben? Zo ja, dan kunt u met hem contact opnemen via de
e-mail vberkela@gmail.com.

Oproep gegadigde(n) voor fuchsiaplanten en pelargoniums
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Vriendendag 2022
Op 27 augustus was het eindelijk zover, we konden weer
een Vriendendag houden, wat vanwege corona enkele
jaren niet kon.
 
Dit jaar hadden we als locatie voor de Orchideeën Hoeve
in Luttelgeest gekozen.
Een locatie waar onzes inziens voor een ieder wel wat te
zien was.
Verschillende tuinen en dieren waren overal te bewonde-
ren.

Leguaan
 
Omdat we al enkele jaren geen Vriendendag hadden ge-
houden had het bestuur besloten dat we wel iets extra’s
voor de leden konden doen.
Daarom had het bestuur besloten dat de leden op ver-
toon van hun ledenpas gratis de tuinen konden bezoeken
en de partners maar 5 euro hoefden te betalen.
Circa 150 leden met partner hebben we kunnen verwel-
komen en we kregen leuke reacties.

Opening door de voorzitter

 
Om half 11 heette onze voorzitter iedereen welkom. Hij
was blij dat er weer een Vriendendag gehouden kon wor-
den en wenste iedereen een leuke en gezellige dag.
Iedereen die binnen kwam kon bij kwekerij Van der Velde
een fuchsiastek ophalen, waarvan ook gretig gebruik
werd gemaakt.
Echte Nederlanders, wat je gratis krijgt sla je niet af.
 
Ook de verloting werd druk bezocht en vele prijzen wer-
den uitgereikt.
Als je 5 loten kocht had je altijd prijs, al zat er geen prijs
in het zakje mocht je een mooie cactus uitzoeken.

Verlotingskraam
 
Het was jammer dat er weinig planten waren ingezonden
voor de landelijke wedstrijd.
De meeste prijzen gingen naar de fam. Verschoor.

Winnaars plantenwedstrijd, vlnr. Mw. W. Verschoor, dhr. T. Ver-
schoor, dhr. K. Poffers. 
Begin van de middag hielden Sierd Zijlstra en Gerard Ro-
sema een lezing over veredelen van fuchsia’s en deze le-
zing werd goed bezocht.
Na de lezing was er de presentatie van hun boek over
veredelen.
Ook kon men het boek aanschaffen, velen deden dat.
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Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagde
Vriendendag.
En nu op zoek naar een nieuwe locatie voor de Vrienden-
dag van 2023. Weet u een leuke locatie waar we volgend
jaar een Vriendendag zouden kunnen houden? Laat het
ons dan weten.
 
Jan de Groot

De heer Takken, 40 jaar lid, regio 13 Mevrouw Zsiros-Zeelen, 40 jaar lid, regio 13

De heer Hunen, 50 jaar lid, regio 17.

De jubilarissen
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“On”kruiden, 38. Artemisia vulgaris: Bijvoet
Om Bijvoet te vinden hoeft u meestal niet ver te lopen.
Hij staat eigenlijk bijna altijd wel ergens in uw omgeving.
De Bijvoet is een alsemachtige plant uit de composieten-
familie. Het is een zwak aromatische plant met bladeren
die aan de onderzijde witviltig behaard zijn. Bijvoet komt
in België en Nederland algemeen voor, bijvoorbeeld op
braakliggend terrein en langs wegen. De onderste blade-
ren zijn gesteeld en veerdelig. De bovenste zijn enkel- of
dubbelveerdelig en stengelomvattend. De bloem is bruin-
achtig geel. Het bloemhoofdje is eivormig tot langwerpig
en bevat geen lintbloemen. De hoofdjes vormen samen
een pluim, die van juli tot september in bloei staat.
De naam Bijvoet heeft al heel oude papieren, want bij
Hildegard von Bingen (1098-1179) wordt hij al vermeld.
Konrad von Megenberg (1309-1374) noemt de plant Bei-
poz, want, zegt hij, “wer es an die pain bind, es denemden wegraisern ir miied”. Maar hij geloofde daar niet in.
O. Brunfels (1512) schreef ook dat hij niet aan die praat-
jes mee wilde doen. Dit verhaal vinden we trouwens ook
al bij de Romeinen, want Plinius (23-79) schreef al dat
het, in de sandalen gedaan of aan de voeten gebonden,
het moe worden voorkomt. Dat zo’n verhaal lang blijft
hangen blijkt bij Dodonaeus die dit ook weer aanhaalt. En
in 1656 schreef William Coles: ”Als een infanterist het's ochtends in zijn schoenen legt, kan hij voor de middag40 mijlen afleggen zonder vermoeid te worden".

Bloeiwijze Artemisia vulgaris (bijvoet.)    Foto: Henk Hoefakker.

De naam Artemisia stamt af van het Griekse artemes wat
gezond of fris betekent, vanwege het geneeskundig ge-
bruik. Het is ook de naam van een Griekse godin, de be-
schermster van de kraamvrouwen. De plant werd name-
lijk aangewend bij vrouwenziekten en geboorten.
Ook was Artemisia de zus en vrouw van de Grieks/Perzi-
sche koning Mausolus en ze regeerde na zijn dood in 353
v. Chr. over Halicarnssus en deze omgeving. Om hem te
eren bouwde ze een geweldig graf, Mausoleum genaamd,
dat één van de zeven wereldwonderen is.

Deze laatste Artemisia was ook een beroemd plantkundi-
ge en medische onderzoekster. Tweehonderd, bijna alle-
maal aromatische planten, zijn van het geslacht Artemisia
en zijn dus naar haar vernoemd.
In de middeleeuwen dacht men dat Johannes de Doper
een krans van Bijvoet om zijn middel droeg en daarom
noemt men de plant ook wel Sint-Janswortel. Er werden
rond St. Jan (24 juni) kransen van gevlochten en in huis
of schuur of stal opgehangen om het te beschermen
tegen brand en blikseminslag. De wortel van Bijvoet werd
tegen de muur van een huis gespijkerd om de duivel of
andere boze geesten te bannen. Dit gebruik gaat terug
tot het heidense zonnewendefeest. Men omgordde zich
met dit kruid om beschut te zijn tegen toverij. Als de St.
Jansvuren waren ontstoken werden deze kransen in het
vuur geworpen. Leonard Fuchs (1543) noemde deze
plant vanwege dit oeroude gebruik Sint Jansgordel.
Vanwege de geneeskrachtige werking, maar vooral van-
wege het volksgeloof in het vermogen de duivel te
weren, verschijnt de bijvoet daarom ook op de 15e-
eeuwse kapitelen die de gewelfribben dragen van de
Maastrichtse Sint-Servaasbasiliek.
De plant stond ook in hoog aanzien bij de Germanen,
Kelten en Slaven als kruid dat gebruikt werd bij in ba-
rensnood verkerende vrouwen. Daarop duidt Dodonaeus
als hij zegt: “De eerste soorte van Bijvoet wordt van som-mige “Mater herbarum”, dat is Moeder der Cruydenghenaemt”.
De naam Alsem, ook de Nederlandse naam voor het ge-
slacht Artemisia, slaat in hoofdzaak op de Absint-alsem
(Artemisia absinthium).
Met de namen Bijvoetwortel en Sint Janswortel komen
we bij het gebruik van de wortel in de geneeskunde.
Zowel in de volksgeneeskunde als in de officiële genees-
kunde werd deze plant gebruikt. In de apotheek stond hij
bekend als Radix Artemisiae. Vroeger werd de wortel veel
voorgeschreven bij lichte gevallen van epilepsie of vallen-
de ziekte, hysterie en krampen. De gemalen wortel,
meende men, was ook goed tegen de hoest. Dat hij nog
lang in de officiële geneeskunde werd gebruikt, blijkt uit
zijn plek in de Nederlandse Farmacopee. Tegenwoordig
wordt hij niet meer gebruikt.
 
Als geneeskruid gebruikte men ook de bladeren en de in
de bloeitijd verzamelde plant. Bijvoet werd door arme
mensen als tabak gebruikt, afzonderlijk of met andere
kruiden. Ook bier werd met Bijvoet gekruid.
Bijvoet wordt van oudsher gebruikt als middel tegen wor-
men en moet dan gedurende lange tijd in een lage dose-
ring worden ingenomen. Bijvoet wekt de eetlust op, sti-
muleert de spijsvertering en helpt eveneens bij het op-
gang brengen van de menstruatie. De Chinese kruidkun-
de gebruikt het kruid voornamelijk voor de voortplan-
tingsorganen, om de baarmoeder te verwarmen, om
bloedingen te stoppen of om bloedingen bij een te lange
menstruatiecyclus af te remmen.
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Ook in het huishouden had de Bijvoet zijn plek.
Bijvoet onder het kussen zou beschermen tegen nacht-
merries. Maar ook wordt gezegd dat je er waarzeggende
dromen van krijgt en toekomstvisioenen.
En als een meisje het kruid onder haar hoofdkussen legt
zal ze van haar toekomstige man dromen.
In de prehistorie at de mens de Bijvoet waarschijnlijk als
een groente, maar het kan ook zijn gebruikt om eten te
kruiden.

Artemisia vulgaris langs het pad.            Foto: Henk Hoefakker.

Bladeren en jonge stengels kunnen in april en mei wor-
den geplukt en zijn dan nog niet bitter en licht aroma-
tisch. Bijvoet kan vers worden toegevoegd in de salade of
als smaakmaker aan gerechten. Lekker is Bijvoet als
smaakmaker in eiergerechten (omelet) en hartige taarten
(quiche). Deze delen van de Bijvoet kunnen ook worden
verwerkt in likeuren en thee. De bovenste 10 cm van de
toppen voor de bloei zijn te schillen en te eten als groen-
te. Het hele jaar zijn de bladeren en toppen zonder sten-
gels te drogen en te gebruiken als kruid.
De haren aan de onderkant van het blad kunnen worden
afgeschraapt en worden gebruikt als tondel. Alle delen
van de Bijvoet bevatten essentiële oliën die kunnen wor-
den gebruikt om insecten te bestrijden.

Interessant is dat de Mongolen de plant gebruikten om
muggen weg te jagen door de bladeren te verbranden.
De witte rook jaagde de muggen weg. Maar gedroogd in
de kast gelegd jaagt het de motten weg.
En als men de wortels op vier september verzamelt en ze

En als een meisje het kruid onder haar
hoofdkussen legt zal ze van haar toekom-
stige man dromen.

onder de kussens legt, zal je nooit meer kies- en tandpijn
hebben. Wat een kruid.
 
Henk Hoefakker

De heer Elsman zoekt 2 fuchsia's die hij zelf heeft gekweekt maar helaas zelf niet meer heeft, maar wel graag
terug wil in zijn collectie.
Hij doet nu via Fuchsiana een beroep op alle fuchsiavrienden en -vriendinnen die deze fuchsia's in bezit hebben (zie
onderstaande foto's) of zij dan contact met hem willen opnemen om verder te bespreken hoe hij de fuchsia's weer
in bezit kan krijgen.
 
E-mailadres is: fam.elsman@online.nl
Tel.nr. 06-28354818
 
  'Arels Annie'                                                                 'Barbara van Kooperen'

Gezocht!
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Product of Holland CCXLVI

'Greenpeace'                                          Foto: H.J. de Graaff. 
               

Het was me het zomertje wel. Verzengende hitte en drei-
gende droogte waren dit jaar ons deel. Waar het die hitte
betreft: daar houden verreweg de meeste fuchsia's niet
van. Net als ik voelen ze zich prettiger bij temperaturen
rond 20 graden Celsius. Het beroerde is dat volgens de
verwachtingen, gebaseerd op de zomertemperaturen van
voorafgaande jaren, deze hittegolven een blijvertje zullen
zijn. We krijgen hier dan een klimaat vergelijkbaar met
zuidelijke Europese landen als Italië en Spanje en daar
hebben ze over het algemeen geen fuchsia's in de tuin.
Ooit was er een kleine Italiaanse fuchsiavereniging aan-
gesloten bij Euro-Fuchsia. Ik had zelfs een Italiaanse
fuchsialiefhebber op bezoek, gelukkig met een tolk. Hij
woonde in de Povlakte en vertelde dat zijn fuchsia's het
in het voor- en najaar wel deden. In de zomer bracht hij
zijn planten naar het bos om te overleven. Hij had zelfs
een in Engeland gekochte stek van 'Loeky', die beslist
slecht tegen hitte kan, waaraan toch een bloem was ge-
komen. Hoe het nu met zijn collectie gaat? De Italiaanse
fuchsiavereniging bestaat, denk ik, niet meer en ik hoop
dat hij nu plezier heeft aan bijvoorbeeld een oleandercol-
lectie, die hij niet in het bos hoeft te zetten. Wat moeten
wij met onze fuchsia's als deze klimaatverstoring aan-
houdt, mogelijk veroorzaakt door vaker wind uit het zui-
den waardoor hier de Mediterrane zomertemperaturen
gewoon worden. Overzomeren van de planten in een zo-
merberging met airco lijkt me alleen al door de energie-
schaarste geen goed idee. Moeten we ook maar aan de
oleanders?

 
Gelukkig zijn er fuchsia's die het ook in warme zomers
goed doen. Tijdens de evolutie van het geslacht Fuchsia
vond een verspreiding plaats naar het noorden langs het
Andesgebergte. F. magellanica, voor onze liefhebberij de
oer fuchsia waar de meeste cultivars van afstammen,
groeit het meest zuidelijk, dus het dichtst bij het zuid-
poolgebied. Maar ook de andere Zuid-Amerikaanse spe-
cies zijn te vinden hoog in de Andes, zo hebben ze lagere
en veel warmere gebieden gemeden.
 
U hoeft geen wilde fuchsia's te gaan zoeken in Suriname.
Bij Midden-Amerika kwam er natuurlijk een probleem,
daar liggen geen hooggebergten met hun koelte. Toch
zijn daar secties van het geslacht Fuchsia ontwikkeld tot
in Mexico. Van species van de secties Ellobium, Schufia,
Jimenezii en Encliandra, met daarbij de op Haïti
verdwaalde F. triphylla uit de sectie Fuchsia kan verwacht
worden dat ze beter tegen hitte bestand zijn. Veredelaars
kunnen met species van genoemde groepen hittebesten-

diger cultivars kweken. Wat heel lang al gebeurde metF. triphylla waardoor de triphyllahybriden ontstonden.
Ook door kruisingen van species uit de Ellobiumsectie zijn
hittebestendiger cultivars ontstaan zoals 'Machu Picchu'.
De bloemkleur van het grootste deel van die hittebesten-
diger cultivars lijkt beperkt tot oranje en rood en het zo
gewone fuchsia blauwpaars van de kroon van F.magellanica ontbreekt. 'Greenpeace', op de foto genomen
op de warmste dag van augustus dit jaar, laat zien dat er
qua kleuren meer mogelijk is.
 

Een plant, die al aan hittestress lijdt, niet
geholpen is met een puts koud kraanwater.

Ook als Nederland een subtropisch land wordt, met he-
laas wel de warmte minnende galmijt op de loer, kunnen
we door gerichte veredeling er voor zorgen dat de
fuchsialiefhebberij hier blijft bestaan.
 
Waar het de droogte betreft, moeten we maar hopen dat
er zoet water uit de kraan blijft komen. Ook voor onszelf.
Aantrekkelijker is natuurlijk het warmere water uit bij-
voorbeeld een waterton. Al was het maar omdat een
plant die al aan hittestress lijdt niet geholpen is met een
puts koud kraanwater. Beter is de omgeving en het blad
te sproeien bij dergelijke planten.
 
Lisse, 6 september 2022.                         H.J. de Graaff.
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'Martinus', Giesen 1988 NL. AFS nr.: 2051
Afstamming: Verloping van 'Blue Veil', Pacey 1980

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Giesen uit Nieuw-Wehl was de ontdekker van deze mutant waarvan de paarsblauwe kleur
 
van de kroonbladen verliep naar wit met een roze adering. Het vinden van zo'n nieuwigheid is
 
echt een cadeautje van Vrouwe Fortuna waarop je wel meer kans maakt als je beschikt over een
 
groot aantal planten. En dat had Theo als fuchsiakweker natuurlijk. Zijn, over het hele land
 
bekende, kwekerij was hij uit het niets begonnen na zijn afkeuring als gemeenteambtenaar.
 
Vrijwel alle andere fuchsiakwekerijen in die tijd bestonden al voor de fuchsiarage rond de jaren
 
zeventig en schakelden om op de populaire fuchsia's. Ik vraag me af of Theo 'Martinus' ontdekte
 
toen hij zag, dat aan een takje van één van zijn moerplanten een verkeerd gekleurde bloem zat,
 
zoals dat bij verlopingen gewoonlijk gebeurt, of dat hij zag, dat één van zijn stekken een
 
verkeerde bloemkleur had. Wat bij kwekers op meer manieren kan gebeuren. Theo noemde zijn
 
nieuwigheid naar zijn broer. Heel vaak krijgen mutanten de naam van de oorspronkelijke plant
 
met als toevoeging de ontstane afwijking zoals bij 'Golden Marinka' of 'Beacon Rosa'. In het
 
keuringsverslag las ik, dat de commissie graag gezien had dat voor de naam "White Veil" was
 
gekozen, wat uiteraard een indicatie geeft voor de oorsprong. 'Martinus' is een goed vertakkende
 
krachtige groeier, die een mooie hanger kan opleveren. Vooral in verband met de kwetsbare
 
bloemen is een beschutte plaats in de schaduw aan te bevelen.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.

15Fuchsiana Oktober 2022



'Martinus' Foto: Coen Bakker



'Big Charles' Foto: Coen Bakker                      



'Big Charles', Moerman 1988 NL. AFS nr.: ---
Afstamming: ('Golden Mirage' x 'La Campanella') x 'Southgate'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De veredelaar Arend Moerman uit Vlaardingen kwam pas later bij onze Veredelingsgroep, maar,
 
mogelijk ook met de steun van oudgediende Bas Weeda, ontwikkelde hij zich al snel tot een
 
voortreffelijke veredelaar. Na zijn introducties in 1977 van 'Petite Monique' en 'Noblesse' had hij
 
pas na jaren zijn eigen richting gevonden en bracht hij 'Big Charles' uit in 1988, een hangfuchsia
 
met grote dubbele bloemen met opvallend lange dunne bloembuizen. Juist die bloembuizen
 
zorgden voor een heel nieuw type bloem en Arend koos er voor op die weg verder te werken.
 
Voorbeelden daarvan zijn 'Impala' uit 1990 en 'Allure' uit 1991 en net als bij 'Big Charles' was
 
één van hun voorouders 'Southgate'. Helaas vond de toenmalige keuringscommissie dit type
 
bloemen niet meer nieuw met het gevolg dat Arend is gestopt met fuchsiaveredeling. 'Big
 
Charles' is zelfvertakkend en heeft om die grote bloemen te maken kennelijk wat tijd nodig, want
 
de plant bloeit laat, maar dan heb je ook wat. De bloemen zijn het mooist op een koele plaats uit
 
de wind. Arend noemde deze interessante nieuwigheid naar zijn zoon.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Uitslag fotowedstrijd 2022
Omdat we dit jaar weer Vriendendag als vanouds konden organiseren, was ook de fotowedstrijd weer 
van de partij. Zoals gebruikelijk konden alle leden 4 foto’s insturen, 2 voor beide categorieën. Er zijn 
18 foto’s ingestuurd voor de categorie close-up en 15 voor de categorie fuchsia’s algemeen.  
 
Ook nu weer konden alle bezoekers van Vriendendag en de Orchideeën Hoeve aangeven welke foto in 
beide categorieën naar hun mening een prijs verdienden. Voor alle prijswinnaars was er een VVV-
card, behalve voor de 1e prijs in de categorie fuchsia’s algemeen. Daarvoor hebben we namelijk de 
Mieke Meursing trofee, die we bekostigen uit een gift van de naamgeefster van deze trofee. Dat de 
bezoekers bepalen welke foto wint, houdt de fotowedstrijd laagdrempelig. Deelname is namelijk voor 
alle leden en niet alleen voor semiprofessionele fotografen. Dat bewijst de uitslag van dit jaar. 
 
In beide categorieën waren er namelijk verrassende 2e prijswinnaars en het waren absoluut terechte 
prijswinnaars met schitterende foto’s. De 2e prijs in de categorie close-up is een foto, gemaakt met 
een mobiele telefoon en niet met een hightech fotocamera. Eén van de 2e prijzen in de categorie 
fuchsia algemeen is gemaakt door een van de leden die nog nooit had meegedaan en had ingezonden 
met de melding “Kijk maar of je er iets mee kunt”. Dat zijn toch leuke resultaten. 
Op diverse beoordelingsformulieren is gebruik gemaakt van de mogelijkheid opmerkingen te plaatsen. 
De voornaamste opmerkingen zijn dan “Scherpe foto”, “Mooie kleur”, “Mooie plant met veel bloemen”. 
 
De foto’s zijn na afloop door de inzenders meegenomen of, indien niet (meer) aanwezig in 
Luttelgeest, thuisgestuurd per post. Alle inzenders worden bedankt voor hun deelname en alle 
juryleden uit het publiek worden bedankt voor hun oordeel. Verzamel alvast foto’s om volgend jaar 
mee te doen. 
 
De resultaten na het tellen van de 32 ingevulde beoordelingsformulieren worden hieronder 
weergegeven, waarbij vermeld moet worden dat er een gedeelde 2e plaats is in de categorie fuchsia’s 
algemeen. Uiteraard hebben beide deelnemers een prijs ontvangen. 
 
Inzender     Foto   Onderwerp      Aantal stemmen 

 

Categorie fuchsia's algemeen  
 
 1. Mw. J.C. Loef   A5   Tuin Christa en Dr. Naser Potsdam   6/32 
 2. Dhr. K. Poffers   A7   Icicles Chandelier     5/32 
 2. Mw. J. Vonk    A8   Patio Princess      5/32 
 
Categorie close-up 
 

1. Dhr. H. Rijkers   C10   Hage Repelsteeltje     8/32 
2. Mw. J.C. Loef   C2   Arels Hermien      6/32 

 
Cor Boom 

1e prijs fuchsia's algemeen 

1e prijs close-up 
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Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden
Onze regio behelst een groot gebied, te weten van Ro-
zenburg tot aan Stellendam, van Stellendam tot aan Oolt-
gensplaat en van Ooltgensplaat tot aan Barendrecht. En
natuurlijk alle plaatsen hiertussen in. De regio heeft altijd
geprobeerd om de vergaderingen zoveel mogelijk in het
midden van de regio of op een zeer goed bereikbare
plaats te houden zodat zoveel mogelijk leden met part-
ners kunnen komen. Voorheen in Rhoon en sinds de slui-
ting van de locatie in Rhoon in Abbenbroek.
 
Ons ledenbestand is in de loop der jaren veel kleiner en
grijzer geworden. Wanneer onze regio is opgericht is he-
laas niet terug te vinden in de stukken die ik heb maar
we hadden volgens de oudere leden meer dan 250 leden
in het verleden. Wel gevonden dat wij 189 leden in 1996
hadden en nu in 2022 nog 51. De vele leden met een
grote tuin en daardoor vele en mooie grote planten zijn
helaas óf verhuisd naar een appartement of overleden.
Hierdoor is het nu, bij gebrek aan grote planten, niet
meer mogelijk om een mooie show neer te zetten zoals in
het verleden.
 Shows.
 
Regio 21 – ZHE heeft in het verleden vele mooie shows
neergezet in o.a.: in 1994 in Oud-Beijerland, in 1996 in
Hoogvliet, in 1999 rondom Kasteel Rhoon: de Fuchsiade,
in 2003 in Numansdorp, bij Graka in 2006: het platteland
en zijn fuchsia’s in Sommelsdijk, de laatste show was in
2012 in Rhoon in de tuin van de Sint Willibrorduskerk:
van ambacht tot fuchsia, het was een groot succes met
zeer veel tevreden bezoekers maar ook tevreden vrijwilli-
gers die zich ingezet hebben om het tot een succes te
maken.

Show Hoogvliet 1996

Show 2012 Rhoon

 Markten.
 
Ook is onze regio zoveel mogelijk aanwezig op markten
om de vereniging en natuurlijk de fuchsia te promoten en
contact te houden met liefhebbers, zo waren er markten
in Oud-Beijerland, Spijkenisse, Greup, Strijen, Poortvliet,
Sommelsdijk, Klaaswaal, Middelharnis, Rockanje, Maas-
sluis en de grootste uit de regio Oostvoorne. Deze Bos en
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Burchtfair, met meer dan 140 kramen voor tuinliefheb-
bers, is altijd een groot succes geweest.

Markt Greup 2018

Markt Maassluis 2022

Markt Oostvoorne 2017

 Open tuindagen.
 
Bij ons zijn er ook veel leden, in 1996 zelfs 6 leden, die
hun tuinen hebben opengesteld voor de leden en andere

bezoekers, alleen de laatste paar jaar nog hooguit een of
twee leden, mede door het wegvallen van leden met
mooie grote tuinen. Dit is natuurlijk jammer maar geeft
ook de vergrijzing weer en helaas komt er weinig tot
geen aanwas van jongeren bij die geïnteresseerd zijn in
de fuchsiaplant of een functie in het bestuur willen heb-
ben of ondersteuning bij activiteiten kunnen verlenen.

Open tuin Henk van 't Hof

Open tuin fam. Snijder

Open tuin Leen Klok
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 Bestuursleden.
 
Wij hebben altijd een zeer actief bestuur gehad in deze
regio. Of het nu gaat om het regelen van een show, het
aanwezig zijn op markten of andere activiteiten, zoals het
bijwonen van de landelijke vergaderingen of vriendenda-
gen, er is altijd minimaal 1 bestuurslid bij. Ook proberen
de bestuursleden aanwezig te zijn bij shows die geregeld
worden bij andere regio’s. Tijdens de regio vergadering
zijn er ook altijd andere activiteiten zoals een spreker
over b.v. bestrijdingsmiddelen of een diapresentatie van
een gezellige vakantie. Ook worden de leden elk voor-
jaar, tijdens de Algemene Ledenvergadering, verrast met
een wedstrijdstek om deze op te kweken voor een mooie
prijs tijdens de najaarsbijeenkomst. Tijdens Corona, toen

wij helaas niet bij elkaar mochten komen, hebben 3 be-
stuursleden alle leden in onze uitgebreide regio een wed-
strijdstek thuisgebracht om de contacten te onderhou-
den. Deze actie werd zeker door onze wat oudere leden
zeer op prijs gesteld. Ook wordt aan onze leden gevraagd
om foto’s van hun planten in te sturen voor de najaarsbij-
eenkomst, natuurlijk is hier ook een presentje voor de 1e,
2e en 3e prijs voor. Daarnaast vindt er altijd een loterij
plaats, met cadeaus door leden maar ook het bestuur ter
beschikking gesteld, waarbij niemand met lege handen
naar huis gaat.
 
Marja Tentua-Hengst, secretaris
Namens het bestuur van regio 21 - Zuid-Hollandse
Eilanden

Van de bestuurstafel
Ik ben er nu even voor gaan zitten om iets van de bestuurstafel te schrijven voor in de Fuchsiana. Wij hebben net
onze Vriendendag achter de rug. Afgelopen zaterdag 26 augustus hadden wij deze in de Orchideeën Hoeve in Luttel-
geest. Het was gelukkig niet zo heet, maar in een tropische tuin blijft het natuurlijk altijd warmer dan buiten. Maar
gelukkig geen hittegolf meer.
 
Het is een prachtige locatie waar wij onze leden een heerlijke dag konden geven. Leuk was het weer om velen van u
te ontmoeten na die nare Corona periode waardoor we steeds maar weer moesten annuleren, en nu eindelijk weer
echt contact met elkaar. Heerlijk! Wij hebben het gevoel dat we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Vrienden-
dag. Als dit bij u ook zo is zou dat prachtig zijn.
 
Wij, de leden van het hoofdbestuur, staan nu weer voor een nieuwe start in september. Dan komen wij weer bij el-
kaar voor de werkzaamheden die onze vereniging vraagt, want 5 november a.s. is weer onze najaarsvergadering met
de ledenraad.
 
Ook u kunt zich daarvoor aanmelden, maar tot uiterlijk één week voor 5 november 2022 bij het landelijk secretariaat.
Dit om een lunch te regelen maar zeker ook een stoel!
 
Gelukkig hebben wij weer iemand gevonden die in het hoofdbestuur zou willen plaatsnemen op de opengevallen stoel
door het vertrek van Coen Bakker. In de jaarvergadering van 1 april 2023 kan hij, met goedkeuring van u via de le-
denraad, in het hoofdbestuur mee gaan draaien. Helaas hebben wij wegens gezondheidsredenen afscheid moeten
nemen van Coen Bakker. Gelukkig gaat het goed met Coen dus dat is dan weer fijn. Wij kunnen terugkijken op een
fijne samenwerking met hem.
 
Dit was even een bestuursverslagje van uw landelijk secretaris.
Met hartelijke en vriendelijke groet,
Margo Vaandrager.

'Blue Mirage'                                                 Foto: Sjaak Loef
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Tips voor het overwinteren van fuchsia’s
Fuchsia’s kunt u op meerdere manieren overwinteren. De
verschillende methodes staan hieronder beschreven. Het
hangt ondermeer van de mogelijkheden van uw woonsi-
tuatie af, wat voor u de beste keus is.
De allerbelangrijkste voorwaarde is, dat fuchsia’s vorstvrij
moeten overwinteren. De ideale overwinteringtempera-
tuur is voor de meeste fuchsia’s tussen 3 en 8 graden
Celsius.
 Overwinteren in uw huis:
Dat kan bijvoorbeeld in de kelder, in een kruipruimte
onder de vloer of bij de watermeter onder de voordeur-
mat. In al deze gevallen overwinteren de planten dan in
het donker. Daarvoor moet u wel een goede voorwaarde
scheppen: knip de fuchsia’s flink terug en haal alles wat
niet verhout is weg: bladeren, niet verhoute stengeldelen
en vanzelfsprekend de bloemen. U houdt dus vaak alleen
maar een stok met wat ingekorte zijtakken over. Het
voordeel van deze methode is bovendien, dat u geen
ziekten mee naar binnen neemt. Vanwege het ontbreken
van ieder bladgroen kunnen de planten heel goed in het
donker staan.
Voordat u deze ingekorte planten weg zet, is het aan te
raden ze te benevelen met een schimmelwerend middel,
dat in bijna ieder tuincentrum te koop is. De ‘stokken’
mogen nooit indrogen: benevel ze af en toe. De kluit zelf
mag ook niet indrogen maar moet licht vochtig blijven.
 Let op:
De zolder is bijna nooit een goede plaats, omdat daar
meestal de centrale verwarming staat te branden. De
temperatuur is dan bijna altijd te hoog (boven 8 graden
Celsius). Een onverwarmde slaapkamer zou misschien
nog net tot een van de mogelijkheden kunnen behoren.
 Overwinteren in de schuur:
Dat kan een optie zijn als de schuur maar ‘vorstvrij’ is. Bij
een paar graden vorst kan noppenfolie wel uitkomst bie-
den, maar houdt de vorst langer aan dan is dit ‘geen’
goede mogelijkheid.
 Overwinteren in de tuin:
Indien de grondwaterstand in uw tuin niet te hoog is,
kunt u overwegen om uw fuchsia’s in te kuilen. De teke-
ning spreekt voor zich. Leg de planten op een laag turf-
molm, die niet droog moet zijn. Anders trekt het vocht uit
de fuchsia’s in de turfmolm. De turfmolm kan zo vochtig
zijn dat bij uitknijpen er net geen vocht uitkomt.
De fuchsia’s behandelt u hiervoor net zo als bij ‘overwin-
teren in huis’ is beschreven.
 Overwinteren in een oude (kapotte) diepvrieskist:
Dat is een van de betere opties. Wel even de stekker er
uittrekken! Het is eigenlijk hetzelfde als inkuilen, maar
dan binnen. Vul de kist gedeeltelijk met licht vochtige
turfmolm en leg daar de planten op en dek die dan weer
af. De diepvrieskist laat u open staan door een blokje of
iets dergelijks tussen het deksel te leggen. Alleen bij
vorst wordt het deksel gesloten.

 Overwinteren in de kas:
Heeft u een kas met verwarming, dan zijn de mogelijkhe-
den bijna onbeperkt. De meeste fuchsialiefhebbers die
gezegend zijn met zo’n kostbaar bezit, nemen in het na-
jaar stek van hun hangende fuchsia’s die dan op die ma-
nier bij een graad of 10 de winter ‘doorsudderen’. Het is
dan natuurlijk ook mogelijk struikfuchsia’s wat terug te
snoeien, op te potten en zo licht groeiend de winter door
te loodsen. De ruimte onder de tabletten is ook uitste-
kend te benutten om de fuchsia’s, ontdaan van alle
groen, als tinnen soldaatjes horizontaal op elkaar te leg-
gen. Ze kunnen dan aan het einde van de winter weer
worden opgepot en opnieuw aan de groei worden ge-
bracht.
 
Bewerking: Dominicus Bergsma
Idee en bron: Frans van Mameren
Tekeningen: Aat van Wijk

23Fuchsiana Oktober 2022



Euro-Fuchsia
In 2019 werd ik bij de regiovergadering met enkele andere leden even in het zonnetje gezet in 
verband met het feit, dat we 25 jaar geleden (1994) lid van de NKvF zijn geworden. Bij die 
gelegenheid heb ik gezegd, dat dit feit één van de beste dingen is die mij in mijn leven is overkomen.  
Het is mij overkomen, want het hele leven is grotendeels een samenspel van toeval en keuzes die je 
min of meer bewust maakt.  

In 1995 werd ik bij toeval lid van het hoofdbestuur (er werd gezocht naar een notulist en werd 
gevraagd als 2e secretaris) en maakte in die hoedanigheid ook  kennis met Euro-Fuchsia. Dit was in 
Coventry in 1998, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de British Fuchsia Society, die  
opgericht is in 1938 (mijn geboortejaar).  

Die eerste kennismaking was voor mij een openbaring. We werden officieel ontvangen door de 
burgemeester van Coventry, die wat van de geschiedenis van de stad vertelde, wat afgesloten werd 
met een hapje en een drankje. Later bleek dat dit in Engeland en ook in Duitsland de gewoonte is. 

Het viel mij op, dat bijna alle afgevaardigden elkaar kenden en dus al meerdere malen met elkaar 
contact hadden gehad. Alleen de Nederlandse delegatie – 2 personen, Cor Langen was al een keer 
meer geweest en ik was nieuw - bleek steeds te wisselen.     

De vergadering was ook bijzonder: als er iets gezegd werd, dan moest je na 3 zinnen wachten, omdat 
er eerst vertaald moest worden. Vertaald, d.w.z. in het Engels, en in het Duits, en in het Frans en in 
het Nederlands. Voor de vertalingen had de Britse Vereniging tolken aangezocht, studenten van de 
universiteit van Coventry. Er waren bij die bijeenkomst 14 verenigingen vertegenwoordigd, afkomstig 
uit 12 landen. Dat betekende dus dat zo’n vergadering heel erg lang duurde, maar de stemming was 
niettemin heel erg prettig.   

Tevens was er een verkiezing. Hans Schnedl uit Oostenrijk vond dat hij lang genoeg secretaris van 
Euro-Fuchsia was geweest en stelde zich niet meer herkiesbaar. Er waren zowaar 2 of beter 3 
kandidaten: de afgevaardigden (man en vrouw) uit Noorwegen en Cor Langen, onze man van de 
NKvF.    

Bij de stemming bleek dat het feit dat men elkaar goed kende, 
beslissend was. De meerderheid koos voor het echtpaar uit Noorwegen, 
dat beloofde zo snel mogelijk met een homepage voor Euro-Fuchsia te 
komen.  

Verder werd besloten dat in de toekomst de fuchsiakeuringen in Europa 
eenduidig zouden moeten verlopen. Daarom moest iedereen in het 
volgende nummer van Euro-Fuchsia Post in een artikel aangeven op 
welke wijze de keuringen in zijn land verlopen. Hieruit zou dan 
uiteindelijk een uniforme keuring kunnen vloeien. Iedereen akkoord. 

De volgende dag stond er een bezoek aan een fuchsia tentoonstelling gepland. In Engeland zijn de 
shows altijd overdekt in verband met de wind en de regen hier. Er waren een aantal tafels naast 
elkaar gezet en daar stonden de fuchsia’s opgesteld. Er was geen timmerman en geen lasser aan te 
pas gekomen, zoals in Nederland gebruikelijk is. De fuchsia stond centraal en kreeg hier alle 
aandacht. Af en toe was er een schilderij van gemaakt en dat stond er dan ook bij.  

Opvallend was verder de fuchsialore die stond uitgestald. Wij hebben hier ook altijd mokken met 
fuchsia’s, maar hier stonden hele serviezen, er was iemand die elke dag een andere broek en shirt 
droeg met fuchsia’s erop. Behangpapier, kalenders en hoeden en petten, T-shirts, vazen, enz. enz. 
Ook waren er de bekende tegeltjes wijsheden, bordjes met daarop: “Fuchsia people are friendly 
people”. Uiteraard konden we ons hier goed in vinden, af en toe valt er soms iemand uit de toon, 
maar het overgrote deel behoort tot de Friendly People.  

Nieuw voor mij was ook het feit dat de keurmeesters in Engeland, volgens onze gids, hiervoor 
speciaal waren opgeleid. Leek mij een goed idee, want het geeft zo iemand een bepaalde status in de 
vereniging.  
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Zo vond ik dit bezoek de moeite waard, ondanks het feit, dat onze man niet tot secretaris was 
gekozen.  

Het jaar daarop, 1999, was Euro-Fuchsia in Oostenrijk en gingen er weer 2 andere bestuursleden van 
de NKvF naar toe. Hier staat een verslag van in het decembernummer van Fuchsiana van 1999 (Ik 
laat dit even weg, omdat het verhaal toch al aan de lange kant dreigt te worden).  

In 2000 waren we uitgenodigd door de Zwitserse vereniging o.l.v. Vreny Schleeweiss. Dit keer had de 
NKvF maar 1 afgevaardigde, namelijk ondergetekende, die er rustig met de auto heen was gegaan.  

Er was direct al een probleempje, want de Noorse secretaris had gemeld, dat hij pas de volgende dag 
zou komen. Echter toch geen probleem, want de vergadering begon ook pas de volgende dag.  

De volgende dag was er echter een echt probleem: de secretaris had een bericht gestuurd, dat hij 
niet aanwezig zou kunnen zijn. Vreny Schleeweiss was ten einde raad. Er was geen financieel verslag 

en ze wist niet wie de notulen moest maken. Ik heb haar toen voorgesteld om de vergadering 
toestemming te vragen om de goedkeuring van het financieel verslag uit te stellen tot volgend jaar en 

ik bood haar aan om het verslag van de vergadering (notulen) te maken. Zo kwam het allemaal nog 
in orde en de vergadering vond plaats zoals het vroeger was gegaan.  

Ondertussen hadden enkele afgevaardigden de koppen bij elkaar gestoken en ze kwamen mij vragen 
of ik secretaris-penningmeester wilde worden. Ik moest hier even over nadenken en zei dat ik bereid 

was om dit voorlopig te doen, maar dat ik de uitgave Euro-Fuchsia Post wilde afschaffen en 

vervangen door een publicatie op de website, waar dan alle artikelen en activiteiten gepubliceerd 
zouden worden. Die website was al eerder genoemd, maar nog niet uitgevoerd. Hier werd mee 

ingestemd, en was ik de nieuwe secretaris-penningmeester van Euro-Fuchsia. Let wel, dit betekende 
niet dat ik de baas was. In een vereniging ben je nooit de baas, maar een uitvoerder en af en toe een 
gids.  

Pas later heb ik me gerealiseerd wat ik me hiermee op de hals had gehaald, want als je in Nederland 

een vereniging opricht, stel je een regelement (de statuten) op. Je gaat naar een notaris en die kijkt 
het na op ‘taalfouten’, waarvoor je flink moet betalen, en daarna ga je naar de Kamer van 
Koophandel en je wordt ingeschreven. Zo gaat het ongeveer ook in de landen om ons heen.  

Daarom ben ik naar een bevriende notaris (is goedkoper) gegaan en heb hem gevraagd hoe je dat bij 

een Europese vereniging moest regelen. Helaas, dat kon wel, maar dat zou dan alleen gelden voor 
Nederland en als het in een ander land gebeurde, dan was het ook alleen weer voor het andere land 

geldig. Dat betekende dus, dat Euro-Fuchsia niet een ‘doodgeboren kindje’ was, zoals Herman de 
Graaff vorig jaar in Fuchsiana schreef, maar een baby, die niet kon worden geregistreerd.  

Daarnaast waren er nog andere bestuurlijke problemen. Zoals ik hiervoor al heb vermeld, het punt 
van de vertalingen. Engeland had het opgelost met het aannemen van enkele studenten die voor 50 

pond per uur wel bereid waren om te komen. Het had echter totaal 1800 pond gekost. Dit was voor 

een grote vereniging wellicht geen punt, maar eigenlijk waren er maar 3 grote verenigingen: 
Engeland, Nederland en Frankrijk. De rest van de landen, van Noorwegen via Duitsland en Oostenrijk, 
naar Italië, moest het met veel minder leden opbrengen.  

Dan was er ook nog het probleem van de contributie. Ieder land betaalde naar rato van het aantal 

leden. Er was zelfs in de aanvang gesproken over 1 Mark (de Euro bestond nog niet, alleen in de 
naam Euro-Fuchsia) per lid, waardoor je de situatie kreeg, dat de Engelsen met 10.000 leden heel 
veel moesten betalen en een vereniging met maar 300 leden veel minder.  

Ook dit viel met de andere friendly people heel goed te regelen. Ieder zou een vast bedrag betalen en 

had daarmee ook dezelfde rechten, elke vereniging had bij een stemming 1 stem. Euro-Fuchsia 
bestond toen al een aantal jaren nadat er sinds 1981 incidentele contacten tussen de bestuurders van 

de verschillende landen waren geweest. In 1985 werd een reglement opgesteld en is dit officieel als 
het oprichtingsjaar gezien. 

Er waren in die voorafgaande jaren afspraken gemaakt over: 

1. Overname artikelen en foto’s uit elkaars verenigingsbladen toe te staan, met bronvermelding. 
Een heel belangrijk punt, want als redactie zit je wel eens om kopij verlegen en dan hoef je je 
geen zorgen te maken over auteursrechten e.d. 
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2. Tentoonstellingsdata vooraf uit te wisselen. 

3. Een Internationale soortenlijst uit te geven. 

4. Deel te nemen aan de Amerikaanse Fuchsiaregistratie. 

5. Keuring van nieuwigheden proberen te combineren. 

 

Toen ik terugkwam in Nederland heb ik de website van Euro-Fuchsia in 4 talen op internet gezet:  

 

Tevens heb ik toen een afspraak gemaakt met Bob Aalhuizen, de man onder wiens leiding de NKvF 

groot is gemaakt. Hij stond ook aan de basis van Euro-Fuchsia, door de contacten met de andere 
landen. Daarom op bezoek bij hem en zijn vrouw in Geertruidenberg. Toen ik hem vroeg wat hij zou 

doen in mijn positie, zei hij dat er onmiddellijk een mondiale beweging van gemaakt zou moeten 
worden. Ja, hij was toen nog steeds een man met een visie. 

De hoge kosten met de vertaalproblemen heb ik in eerste instantie trachten te regelen met de 
Europese Commissie. Bij een andere gelegenheid (niet in fuchsia-verband), had ik Max van de Berg 

 - Nederlandse afgevaardigde in het Europarlement - ontmoet en hem de vertaalproblemen van een 

vereniging, die aan de basis van de Europese eenwording stond, voorgelegd. Hij stelde me toen voor 
een brief te sturen naar zijn secretaris en die wist dan wel hoe het verder moest. Zo gezegd, zo 

gedaan. Twee dagen na mijn bericht (e-mail), waarin ik benadrukt had dat Euro-Fuchsia aan de basis 
van de Europese eenwording stond, kreeg ik een eerste antwoord: mijn bericht was doorgestuurd 

naar een andere afdeling (dus niet, dat ik mijn bericht naar een ander moest sturen, nee dat was al 
gedaan). Zo ging het bericht nog 2 stations door en kwam binnen een week als antwoord, dat de 

Europese Gemeenschap zich alleen met economie bezig hield en dat Euro-Fuchsia daar niet onder 

viel. Toentertijd was het geloof ik nog EEG en nog niet Europese Unie. Jammer, maar wel snel 
duidelijkheid.  

Als oplossing is toen gekozen voor een situatie, waarbij elke vereniging die daar behoefte aan had, 
zelf zijn tolk moest meebrengen. Voor Frankrijk, eigenlijk het enige land dat hier behoefte aan had, 
was dat geen probleem.  

Tenslotte is in het 5e en laatste jaar van mij als secretaris-penningmeester besloten om Engels als 

voertaal te gebruiken op de vergaderingen. Dit was het gevolg van het feit, dat er bij de Franse 
vereniging een nieuwe voorzitter werd aangesteld (die wordt hier niet gekozen, maar aangewezen 

door de Franse staat). Deze voorzitter sprak ook geen Engels, maar had geen probleem met het 

voorstel om Engels als voertaal te gebruiken. Zo waren we een stap vooruit op de Europese Unie, 
want die besteden nog steeds een kapitaal om een leger van tolken te betalen.  
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Voor Euro-Fuchsia is het natuurlijk logisch om Engels als voertaal te nemen: Engeland had de 
grootste vereniging. In Noorwegen, Zweden en Denemarken spreken ze naast hun eigen talen 
uitstekend Engels, want Engels is al jaren verplicht op die scholen daar. In de Europese Gemeenschap 
is in 1985 in het onderwijs van 10 – 16 jaar Engels als verplicht vak ingevoerd (in de statuten van de 
Europese Unie kan ik het nu niet meer terugvinden). 

Grofweg: Engels is de taal in de luchtvaart, Engels is de taal in de zeevaart en Engels is als 2e taal 
veruit de grootste in de wereld. Dus, probleem opgelost.  

Na deze problemen komt nu het punt, wat voor nut heeft Euro-Fuchsia nu eigenlijk in die pakweg 35 
jaar gehad? Ik kijk hierbij voornamelijk naar mijn eigen ervaringen en vergelijk het dan ook met de 
vraag, welk nut hebben fuchsia-verenigingen eigenlijk?  

Dat laatste is erg gemakkelijk. Je hebt enige interesse in fuchsia’s of 1 fuchsia en je wilt er wat meer 
van weten. Dan is een vereniging ideaal. Je ontmoet er mensen die dezelfde interesse hebben als 
jijzelf en daarmee kom je na elke vergadering of bijeenkomst beter geïnformeerd en beter 
gemotiveerd terug. Je doet kennis op, waar je op dat ogenblik op zit te wachten. Ook via het 
fuchsiablad krijg je allerlei informatie onder ogen, die je anders gemist zou hebben. Dat vormt een 
basis voor je doen en laten en verleidt mij tot de uitspraak: ‘Als ik terugkijk in mijn leven, dan is het 
feit dat ik lid van de fuchsiavereniging ben geworden, één van de beste dingen die mij is overkomen’.  

Voor Euro-Fuchsia geldt dit eigenlijk ook. Je komt in aanraking met anderen, die dezelfde interesse 
hebben. De fuchsia is de band die je met elkaar deelt. Zo’n Euro-Fuchsia bijeenkomst duurt 3 of 4 
dagen en dan krijg je echt een fuchsiaspoeling. Je praat de hele dag tot laat in de avond met 
anderen, die ook die interesse hebben. Het gaat ook soms over andere zaken, maar de fuchsia is de 
band die je met elkaar bindt. In feite pleit ik hier voor een vereniging waar we af en toe met alle 
leden een fuchsia-weekend organiseren. Juist in die persoonlijke gesprekken heb ik opgemerkt, dat er 
een enorme hoeveelheid kennis aanwezig is, die normaal niet naar voren komt.                             . 

Euro-Fuchsia heeft verder een belangrijke rol gespeeld bij de volgende zaken: 

1. de bestrijding van de fuchsia-galmijt in Europa. Door de intensieve contacten was er vanaf het 
begin hiervan veel aandacht voor en dat werd bij elke bijeenkomst nog bevestigd. Zelfs de 
plantenkundige dienst bleek op zeker ogenblik verkeerde conclusies te trekken en moest door Euro-
Fuchsia worden gecorrigeerd.  

2. de fuchsiaregistratie was en is jarenlang het monopolie van de Verenigde Staten. Indertijd was de 
registratie aan de VS toegekend, omdat ze toen de grootste vereniging hadden op dat terrein. Het 
was in mijn jaren erg ondoorzichtig en … er werd geen gebruik gemaakt van foto’s. Later is dat 
alsnog geregeld, o.a. door druk van Euro-Fuchsia hierover. Tevens is toen geregeld, dat ook in 
Europa kon worden geregistreerd en is de NKvF als uitvoerder hiervoor aangesteld. Dit alles in goed 
overleg met de Verenigde Staten. 

3. in 2001 was Euro-Fuchsia in Duitsland te gast bij de universiteit van Tübingen. Hier werd de 500e 
geboortedag van Leonhart Fuchs (1501) herdacht. Op deze 
universiteit heeft Fuchs namelijk les gegeven en in die periode 
‘Das Kräuterbuch’ geschreven. Een kruidenboek dat nog steeds in 
Duitsland verkrijgbaar is. Dit boek (een lesboek) is zo’n 200 jaar 
later de reden geweest voor Charles Plumier om een plantensoort 
de naam Fuchsia te geven (wellicht kunnen we de Nederlanders 
met de naam Vos hiervan in kennis stellen en ze daarmee gelijk 
lid van de NKvF maken). In Duitsland werd ter gelegenheid van 
deze gebeurtenis ook nog een fuchsiakas in gebruik genomen, 
waarbij de klimaat omstandigheden van Zuid-Amerika konden 
worden nagebootst. Bij die gelegenheid kreeg de Rector van de 
Universiteit een bord met de beeltenis van Leonhart Fuchs 
aangeboden. 
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4. de determinatie. Op een bepaald ogenblik waren er in de wereld meer dan 40 fuchsialiefhebbers 
bezig met het beschrijven van fuchsia’s. Ook in Nederland werd er aan dergelijke lijsten gewerkt. 

Binnen Euro-Fuchsia kwam dit ook aan de orde, want hier kon natuurlijk beter samengewerkt 

worden, dan dat iedereen alles op eigen houtje deed. Dit bleek echter allerlei problemen te geven, 
want toen kwamen o.a. de taal verschillen aan de orde. Dit bleek toentertijd een onoverkomelijk 

probleem. Nu is dat probleem ook nog eens door de techniek achterhaald. Als ik nu een plant in de 
tuin zie, die er spontaan is gegroeid, pak ik mijn Nokia (smartphone), maak een foto en laat Identify 

bepalen welke plant er staat. Mijn dikke determinatieboek komt er niet meer aan te pas. Ook voor de 
verschillende fuchsia’s zullen er t.z.t. steeds betere determinatieprogramma’s komen. Dat betekent 

wel dat die beschrijvingen van nieuwe fuchsia’s nog steeds gemaakt moeten worden, want dat doet 
Identify niet.  

In 2006 heeft Manfried Kleinau uit Duitsland de functie van secretaris-penningmeester van mij 
overgenomen. Hiermee heeft Euro-Fuchsia de beste secretaris gekregen die ze zich kon wensen. Hij 

heeft die functie tot 2022 tot ieders tevredenheid uitgevoerd, maar ook hij is er niet in geslaagd om 
Euro-Fuchsia in de toekomst nog te laten doorgaan.    

Corona is voor het verenigingsleven hierbij een belangrijke boosdoener, want als je hoort dat je 
afstand moet houden, dan kun je niet tegelijkertijd met elkaar op normale wijze overleggen en over 
je hobby praten. Jammer, maar het zij zo.  

Ondertussen heeft Manfried Kleinau met het einde van Euro-Fuchsia een kroon op zijn werk gezet. Hij 

heeft er namelijk voor gezorgd, dat er een geweldig boek is uitgegeven. Dit boek: ‘Veredeling van 
fuchsia’s’ van Gerard Rosema en Sierd Zijlstra is verschenen in de 4 talen van Euro-Fuchsia: Duits, 

Frans, Engels en Nederlands. Zonder Euro-Fuchsia zou dit nooit zijn uitgegeven en een betere 
promotie van de fuchsia bestaat er niet. 

Met dit kunstwerk wordt voorlopig het hoofdstuk Euro-Fuchsia afgesloten, maar wellicht dat we in de 
toekomst weer een wedergeboorte zullen beleven, want op alle terreinen blijkt dat Europese 

samenwerking nodig is en dat geldt ook voor de fuchsiavrienden. En … moeilijk is het niet, want dit 

Euro-Fuchsia was gewoon een afspraak en met ‘fuchsia people are friendly people’ kom je een heel 
eind (meer dan 35 jaar).    

 

Piet van Grondelle 

 

UTC-nieuws
Er is weinig nieuws onder de zon. Het seizoen is voorbij. De data voor volgend jaar zijn al
gedeeltelijk bekend.
Zie hieronder.         
 Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep
 
De eerstvolgende vergadering staat gepland op 16 september 2023 bij:
Kwekerij van der Velde.
 Botanische groep
 
De eerstvolgende vergadering staat gepland voor 20 mei 2023 bij Marja en Carl Tentua
in Rozenburg.
 BCK
 
Er waren dit jaar 2 keuringen gepland. De eerste keuring is niet doorgegaan vanwege te weinig
aanmeldingen.
Bij de tweede keuring tijdens de Vriendendag in de Orchideeën Hoeve werden 3 planten aangemeld.
Geen van de planten werd genomineerd.

28 NKvF



Fuchsia’s in Aquarel – 128 Aat van Wijk

‘Taatje’ Bögemann  DEU  1988
Afstamming: ‘Foolke’ x ‘La Campanella’      NKF 2118    AFS  2646
 
Fuchsia met vrij kleine enkele tot half dubbele bloemen. Bloeit langdurig. Geschikt als hanger in de halfschaduw. De
heer Bögemann heeft verscheidene van de door hem gekweekte fuchsia’s Oostfriese meisjesnamen gegeven.
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Kalender
Oktober 2022
 
01    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
08    Regio 23, West Brabant. Najaarsvergadering.
10    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
15    Regio 06, Oost-Gelderland. Bingomiddag.
15    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Snoeimiddag.
22    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
29    Regio 01, Friesland. Najaarsvergadering.
29    Regio 06, Oost-Gelderland. Inloopochtend.
29    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.
29    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
 November 2022
 
05    NKvF. Ledenraadsvergadering.
11    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
12    Regio 08, Zuid-Gelre. Presentatie Pelargoniums door Esther van der Velde.
19    Regio 07, Veluwe. Stamppottenbuffet.
19    Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
21    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 December 2022
 
17    Regio 06, Oost-Gelderland. Kerstmiddag.
 Januari 2023
 
06    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
07    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsbijeenkomst.
09    Regio 05, Twente-Salland. Nieuwjaarsbijeenkomst.
14    Regio 11, Noord-Holland Midden. Nieuwjaarsreceptie.
14    Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst. Lezing door Marcel Batist.
14    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 Februari 2023
 
25    Regio 11, Noord-Holland Midden. Potgronddag.
 Maart 2023
 
13    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
18    Regio 11, Noord-Holland Midden. Ledenvergadering.
18    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
 April 2023
 
29    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
 September 2023
 
09    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsvergadering.

30 NKvF



Regiobladen en regionieuws
'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender 2022/2023. Bestuursleden gezocht. In Me-
moriam de heer Roel Boxem. Zomermuseumdagen. Hondsdagen. Galmijt. Interessante magische weetjes over de
taxus. Zeldzame en exotische planten.
 'De Bellenbode' (Regio 06, Oost-Gelderland) nr. 3: Verslag en foto's van de tuinentocht op 20 augustus 2022. Win-
terharde fuchsia's door Hans van Aspert. Activiteiten 2022. 
 'De Veluwse Fuchsia-bode' (Regio 07, Veluwe) nr. 4: Verslag bezoek aan de "Prunushof" in Wilp. Verslagen be-
zoek open tuinen van de fam. van den Brink in Hulshorst en de fam. Nieuwenburg in Nijkerkerveen. Activiteitenkalen-
der 2022.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 5: Agenda 2022. Uitnodiging bijeenkomst met plantenwed-
strijd op 24 september 2022. Verslag uitje op 15 juli 2022. De regenworm. Landelijke en regionale wedstrijden. Vo-
gels deel 52 Grutto, Limosa limosa. 
 'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) september 2022: Agenda 2022/2023. Verslag open dagen volkstuin-
vereniging 'Hofgeest' in Santpoort-Noord. Ledenbijeenkomst op 24 september 2022.
 'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nrs. 4 en 5: Activiteitenkalender 2022. Verslag stekkenmarkt op 7 mei
2022. Verslag maken hanging baskets op 18 mei 2022. Notulen van de algemene ledenvergadering op 26 maart
2022. Programma en verslag met foto-impressie van de busreis op 30 juli 2022. 
 'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 55: Verslag van de busreis op 6 augustus 2022. Verslag bezoek aan de Fuch-
siade van de Fuchsiahobbyclub Westland op 16 juli 2022. In Memoriam de heer Toon Segers.
 'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Uitnodiging en agenda najaarsvergadering op 10 september 2022. Notulen
voorjaarsvergadering op 12 maart 2022. Verslag barbecue op 13 augustus 2022. Verslag van de busreis met regio 17
op 30 juli 2022. Verslag open tuindag op 16 juli 2022 bij de fam. Loef.
 't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 3: Verslag fietstocht "Happen en trappen". Verslagen open tuin-
avond op 13 juli 2022 en open tuindag 6 augustus 2022. De tiengeboden van een fuchsiakweker. Uitnodiging najaars-
bijeenkomst op 22 oktober 2022. In Memoriam mevrouw E. van den Dool-den Besten. Activiteiten 2022.
 Nieuwsbrief (Regio 23, West Brabant). Uitnodiging voor Themadag op 3 september 2022. Najaarsvergadering op 8
oktober 2022.
 'Peel- en Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr. 4: 2e contactmorgen met rondleiding op 10 sep-
tember 2022 fam. Van Empel. Verslag plantenruilmorgen op 14 mei 2022. Verslag contactmorgen bij "Museum terug
in de Tijd" op 25 juni 2022. Uitnodiging najaarsbijeenkomst met stamppotbuffet op 29 oktober 2022. Verslag open
tuin op 7 augustus 2022 bij fam. Hanssen.

'British Jubilee'                                              Foto: Sjaak Loef
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'WALZ Piano' Foto: Flip van den Elshout


