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Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Oktober is voor ons altijd een drukke maand, zowel bij de vereniging als privé. Een kleine indi-
catie: voor de NKvF heb ik deze maand 1477 kilometer gereden. Het begon 1 oktober ‘s mor-
gens om 08.30 uur vanuit Ysselsteyn naar mevrouw Jansen in Odoorn in verband met haar
40-jarig lidmaatschap van de NKvF. Daarna naar Beilen voor de opheffingsvergadering van
regio 3, alwaar we, Cor Boom en ik, hartelijk werden ontvangen door de voorzitter, Alie Wes-
tenberg. Na het handen schudden en de koffie opende Alie de vergadering. Punt 1 tot en met
4 werden snel afgehandeld. Punt 5 was opheffing regio. Hiervoor werd het woord aan mij ge-
geven. Wat ik als eerste doe op zo’n vergadering is kijken hoeveel leden er aanwezig zijn. Dat

waren er 29. Dan maak ik voor mezelf een afweging welke leden in aanmerking zouden komen voor een bestuurs-
functie, dat waren op deze vergadering 7 personen. Voorzitter Alie Westenberg had in het begin gememoreerd dat
het bij de regio altijd zo gezellig was, uitstapjes, barbecue, opentuinen. Ik spreek deze 7 personen er dan op aan: “Dit
laten jullie toch niet gebeuren dat zo’n gezellige regio ophoudt te bestaan?” Cor Boom vulde hier nog aan dat elk
nieuw bestuurslid de volledige ondersteuning van het hoofdbestuur krijgt. Na van mijn kant enkele leden persoonlijk
te hebben gesproken was het jammer genoeg zo dat geen nieuwe bestuursleden zich beschikbaar stelden, waardoor
het een feit was dat regio 3 is opgeheven. Enkele leden dankten het bestuur voor hun jarenlange inzet en er werd
een mooie attentie aangeboden. Daarna volgde nog een mooie quiz en loterij, waarna we toch met een dubbel gevoel
afscheid namen van de leden van regio 3.

Enkele maanden geleden werd ik telefonisch benaderd door Gerard Rosema met de mededeling dat regio 15 zich
wilde opheffen. Gerard vertelde: “Ik vervul 3 bestuursfuncties en we kunnen in onze regio geen nieuwe bestuursleden
vinden”. Op 24 oktober togen Cor Boom en ik met onze echtgenotes naar Zeist voor de opheffingsvergadering van
regio 15. Daar aangekomen werden we door Gerard en zijn echtgenote Renee hartelijk ontvangen. Op de agenda
stond maar 1 punt en dit was opheffing van de regio. Van de 11 aanwezige leden was niemand bereid het stokje van
Gerard over te nemen. Ik had hier ook wel begrip voor, gezien de leeftijd van deze leden. Na nog wat heen en weer
gepraat werd besloten om regio 15 op te heffen. Daarna nam de 85-jarige Beppie het woord en in een toespraak
somde ze op wat Gerard en Renee allemaal voor de regio gedaan hadden. Daarna werd er door de leden aan het be-
stuur voor ieder een mand met lekkers aangeboden. Na nog een kopje koffie ging de reis voor mij terug naar het zui-
den.

Zijn er dan geen positieve punten? Gelukkig wel. Op 28 oktober ging de reis naar Lisse en wel naar ons lid Herman de
Graaff. Ik had met het HB-lid Sjaak Loef en zijn echtgenote Jannie afgesproken om 13.00 uur bij Herman te zijn. Ook

Monique van der Meij,
voorzitter van regio 17,
zou aanwezig zijn. We
werden door Herman
en zijn echtgenote
Loeky hartelijk ontvan-
gen, waarna er koffie
met wat lekkers was.
Tijdens de koffie ging
het gesprek over alle-
daagse dingen. Daarna
was het tijd voor het
officiële gedeelte, de

huldiging van Herman. Daar we voor de 50-jarige jubilarissen geen
speld of hanger hebben werd aan Herman een mooi boeket bloemen
aangeboden, gevolgd door een prachtige aquarel van de fuchsia 'Herman de Graaff' geschilderd door Aat van Wijk.
Deze fuchsia is een van de ruim 160 fuchsia’s die Herman op zijn naam heeft staan. Na het officiële gedeelte werden
we door Herman over het wel en wee van fuchsia’s bijgepraat waar ik vol bewondering naar geluisterd heb. Dan
besef je: “wat ben ik op fuchsia gebied toch nog een leek”. Maar aan alle leuke gesprekken komt ook een einde want
we moesten weer huiswaarts.

Ik hoop dat 2023 voor iedereen een goed jaar mag zijn en dat we alle nare dingen achter ons kunnen laten.
Voor allen: blijf gezond.

Cor van Empel.  
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Van de redactie
Het is eind oktober en ik zit heerlijk in de tuin in het zon-
netje. Het is vooral heerlijk omdat het hier eindelijk na
maanden even rustig is. Ik krijg nieuwe buren en aange-
zien er aan dat huis sinds de jaren ‘70 niets meer is ge-
daan, wordt het huis van onder tot boven gestript en ver-
bouwd. En het toeval wil dat ook de buren aan de andere
kant aan het opknappen van hun huis zijn begonnen.
Dus sinds begin augustus zit ik in de herrie. Is het geen
slijptol aan de ene kant dan wel een drilboor aan de an-
dere. Vaak ook in het weekend. En nu hoor ik even niets.
Helemaal niets. Daarom geniet ik nu dus extra van deze
rust. En momenteel is het buiten een stuk warmer dan
binnen dus ook dat is een reden om in de tuin te vertoe-
ven. Daarbij ben ik een kleine week geleden weer gevac-
cineerd tegen Corona en hier zo ziek van geweest dat ik
nu nog aan het bijkomen ben. Dus hoef ik van mezelf
ook even niets behalve even buiten zitten.
 
Maar toch gaan mijn gedachten naar de fuchsia’s en an-
dere kuipplanten. Wanneer zal ik daar eens aan begin-
nen? Het weer kan natuurlijk zo omslaan en dan wordt
het haasten. De laatste weken zijn de fuchsia’s weer he-
lemaal opnieuw gaan bloeien en mooier dan toen het zo
warm was. Dus elk jaar weer dit dilemma. Knippen of
wachten? Wat is wijsheid? Nu zijn de kluiten lekker droog
en kunnen zó de kist in of lekker even laten staan en nog
van hun mooie bloei genieten maar met het risico dat de
kluiten straks drijfnat zijn. Tegenwoordig kan ik het niet
allemaal meer in 2 dagen bolwerken maar heb er toch
iets langer voor nodig.
 
De Chinese rozen staan wel al binnen omdat het enige
tijd geleden ‘s nachts bijna tot aan het vriespunt kwam.
De meeste Lantana’s heb ik ook al gesnoeid en 1/3 tot
1/2 van hun wortelkluit afgezaagd en weer met nieuwe
aarde terug in dezelfde pot gedaan (deze methode houdt

Lantana's

F. magellanica

deze planten hanteerbaar voor mij). Behalve eentje, die
bloeit nog zo mooi, die blijft nog even staan. Er bloeit
trouwens nog aardig wat in mijn tuin. Een paar Cosmea’s
(Cosmos), die pas heel laat opkwamen, zijn nog vol in
bloei gekomen. Een paar winterharde fuchsia’s, die het
tijdens de zomer heel slecht hadden, zijn half september
gaan bloeien en doen dat nu nog steeds. Deze warmte
voelt wel wat onnatuurlijk, maar ik hoop voor deze bloei-
ers dat de vorst en stortregens nog even wegblijven.

Winterharde fuchsia, naam onbekend

 
Helaas vindt het ongedierte deze temperaturen ook fijn.
Mijn net gemaakte stekken zitten onder de luis en ik zie
in een aantal planten roest verschijnen (dan toch maar
knippen) en ik heb weer fruitvliegjes in mijn keuken!
 
Vanaf een zonnig terras wens ik u allen alvast een warme
winter en een fijne kerst toe. En blijf vooral gezond. Tot
in het nieuwe jaar.
 
Ria Nauta
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Boekrecensie van "De Wesp"
Ook ik behoorde tot de groep mensen die een afkeer heeft van wespen en een goed gevoel krijgt bij het zien van een
bij. Bijen zijn nuttig, die zorgen voor bestuiving van gewassen en maken honing. Wespen steken, zijn vervelend en
nutteloos. Dat is de algemene gedachte. Wespen staan al eeuwenlang in een kwaad daglicht en dat wordt bij de
meeste mensen met de paplepel ingegeven.
 
Mijn kennis van wespen was vrijwel nihil en reikte niet verder dan de zgn. “limonade” wesp en de Hoornaar.
Maar dit alles veranderde toen ik dit boek "De wesp. De geheimen van een onmisbaar insect" onder ogen kreeg.
Geschreven door Seirian Sumner, entomoloog, gedragsecoloog en wespendeskundige. Zij is hoogleraar aan het
University College London. 
 
Met toenemende fascinatie heb ik het boek zitten lezen. De schrijfster neemt je mee op een onbeschrijfelijke reis
langs onder meer de evolutie van de wesp, de talloze verschillende jachtmethoden, levenswijzen en broedmethoden
van een aantal van de meer dan 80.000 tot 100.000 soorten die we tot nu toe kennen. Met een heldere en gedreven
manier van schrijven deelt zij haar meer dan 20 jaar opgebouwde kennis van de wesp, doorregen met humor en een
passie die van de bladzijden afspat. Het boek is niet alleen een opsomming van de soorten met hun eigenschappen
maar wordt opgeluisterd met verhalen van wetenschappers uit het verleden, anekdotes, fictieve gesprekken met be-
kende personen uit het verleden en hedendaagse industriële toepassingen van wespen als bestuiver en ongedierte
bestrijder.
 
Ik ben overdonderd door de hoeveelheid kennis die dit boek bevat en toch gepresenteerd op een zeer aangename en
leesbare manier. Ik zal nooit meer hetzelfde naar wespen kunnen kijken.
 
Ria Nauta
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Regio 23, West Brabant
Kasteel Bouvigne.

Dit kasteel met zijn waterpartijen en tuin is gelegen bij het Mastbos in Breda. De
tuin is ingedeeld in: de Franse tuin met de rozen en fontein, de Engelse tuin met
zijn grote gazon, de gebogen bloemborders en de kapel, de Duitse tuin met zijn
slingerende pad en de kleine grafkapel.
Het geheel is voorzien van veel boomsoorten en fuchsia's.
 
Het bestuur van de Regio 23 heeft in 1990 het voorstel, om een fuchsiashow te
organiseren, met de leden besproken. Na de instemming werden er werkgroepen
samengesteld. Aan de leden werd gevraagd een lening aan het bestuur te ver-
strekken. Onze Regio 23 kreeg toestemming van het Waterschap Brabantse Delta
om op deze prachtige locatie onze fuchsiashows te organiseren.
In 1991 was de show van 3 tot en met 11 augustus.
Vrijdagmiddag was de
opening door burge-
meester Nijpels maar
ook het hoofdbestuur
van de Fuchsiavereni-
ging en de directeuren
van bedrijven die ons

enorm hadden geholpen waren uitgenodigd.
 
In 1996 was de show van 23 tot en met 31 juli. Beide
shows kregen de kwalificatie van de "Meest bijzondere" en
de "Mooiste tot nu toe". Dit was te danken aan de mooie
locatie en de bijzondere manier waarop de fuchsia's ten-
toon werden gesteld. De fuchsia's waren door onze eigen
vakbekwame fuchsialiefhebbers gekweekt in verschillende
tuinbouwkassen.

De fuchsia's werden tentoongesteld in grote ingegraven potten, in Deense potten met hetzelfde ophang systeem en
stalen toestellen zoals:
-    twee pergola's van 5,5 meter lang,
-    twee excentrische waaiers van 5 meter, een linkse en een rechtse,
-    een prieel met een diameter van 10 meter,
-    een tunnel 5 meter breed en 8 meter lang,
-    een belleblaas gevormd door 4 ovale ringen van groot naar klein, verbonden door liggers en met een lengte van
     10 meter,
-    zestien fleurons met bevestigingsbogen.

 
Deze fleurons waren afgeleid van de oude zeskantige lan-
taarnpalen die een groene kleur hadden. De hoeken van
de fleurons werden gevormd door in de vorm gebogen ge-
karteld betonstaal. Deze 96 hoekstukken zijn door een Be-
tonstaalvlechtbedrijf machinaal voor ons gebogen en aan-
geboden zonder kosten. Daarna werden de hoekstukken
door ons met zeskantige ringen aan elkaar gelast en groen
geverfd. Interessant te vernemen hoe onze regio 23 aan
het andere materiaal kwam voor de show van 1991. In
1990 op excursie met mijn klas, bij de Buizenfabriek Oos-
terhout, zag ik groen gespoten stalen buis van rond 20
mm en 15 mm naast de opbergstellingen liggen. Aan de
excursieleider vroeg ik wat er met die buis gebeurde. Hij
gaf aan dat deze afgekeurde buizen als schroot verkocht
werden.
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Hebt u interesse, vroeg hij aan mij. Toen heb ik hem uitgelegd dat de Regio 23 voornemens was een fuchsiatentoon-
stelling te organiseren in de tuinen van Bouvigne. Na enkele dagen kreeg ik bericht dat, als het bedrijf tijdens de
show een reclamebord mocht zetten, wij gratis pijpen konden bestellen. Voor de frames waren dikkere stalen buizen
nodig. Mijn gedachten gingen direct uit naar de Suikerfabriek in Zevenbergen, waar mijn vader werkte. De fabriek
verving elke twee jaar de vlampijpen van de ovens. Helaas al verkocht. Dan de Suikerfabriek Dinteloord gebeld en die
had de vlampijpen nog niet verkocht. De chef zou het be-
spreken met de directeur. Wij hebben voor een symbolisch
bedrag de vlampijpen kunnen kopen. Voor de opslag van
het materiaal mochten wij een gedeelte van een boeren-
schuur gebruiken.
Namen noemen van de 63 leden, die actief meehielpen
met de show, is problematisch. Maar voor Mart Coppens
maak ik een uitzondering omdat die mij behulpzaam was
bij het maken van de toestellen. Bij zijn garage werden de
toestellen op de straatstenen getekend en gemaakt. Daar-
na werden de toestellen in de boerenschuur eerst gehecht
en opgeslagen en daarna gelast. Een zaterdag werd benut
om de roestige vlampijpen te schuren en verven. De 6
leden zagen eruit als bruine pieten.

Twee weken voor de show was het vervoer van de toestel-
len van Oudenbosch naar Bouvigne. Gelukkig konden wij gratis over een dieplader beschikken. Mart en ik gaven in de
tuin aan waar de toestellen geplaatst moesten worden. Na algemene goedkeuring konden onze leden in groepsver-
band aan het werk. Naast Bouvigne mochten wij het weiland van de boer, tegen een kleine vergoeding, als parkeer-
plaats inrichten. Er moest ook nog een toegangsbrug gemaakt worden. Omdat de twee toegangshekken van de wei
versleten waren, heb ik de boer beloofd de leuningen van de brug zodanig te maken dat die na de show konden die-
nen als toegangshek van de wei.
Op zaterdag was de show geopend voor de bezoekers. Die dag kwamen er 2.616 bezoekers. Een bemoedigend resul-
taat. De zondag, al ruim voor de opening melden zich al veel bezoekers. De gratis parkeerweide raakte om 12:00 uur
vol en medewerking van de boswachter om in de laan van het mastbos te parkeren kregen wij niet. Twee motoragen-
ten van de Rijkspolitie kwamen om 13:00 uur bij ons vragen wat er op Bouvigne aan de hand was. Er stond een file
tot aan de rondweg en de Rijkspolitie verwachtte verkeersproblemen. Gemeente en politie waren vooraf door ons, tij-
dens de overlegvergaderingen, geïnformeerd.

Na mijn uitleg over de houding van de boswachter was het zoeffff zoeffff en weg waren ze. Na een korte tijd waren
ze weer terug en werd met medewerking van de politie en boswachter het file- en parkeerprobleem aangepakt. Dit
was een welkome hulp voor onze verkeersregelaars die deze dag niet te benijden waren. Na onze dankzegging aan
de agenten en het genot van een hapje en een drankje vertrokken ze weer.
In de daarop volgende dagen kwamen ze regelmatig een kijkje nemen. Die zondag kwamen er 6.614 bezoekers waar-
door onze schulden konden worden afgelost en het saldo al positief werd.
Het totaal aantal bezoekers van de show was 36.439. Na sluiting werden de fuchsia's elke dag verzorgd. Maar ook
moest 's nachts de tuin bewaakt worden door de fuchsiavereniging. Hiervoor waren maar weinig vrijwilligers te vin-
den.
De eigen bewaker van Bouvigne was overdag altijd aanwezig. Een dreigende uit de hand lopende situatie ontstond op
de maandag, door de verkoop van een groot aantal showplanten. Al vroeg in de ochtend stonden er al een tiental au-
to's op het parkeerterrein. Gelukkig hadden wij vakken gemaakt en konden wij snel een beroep doen op leden die in
de showtuin bezig waren met de afbraak.
 
Plots waren wij een rijke fuchsiavereniging. In de provincie Zeeland was een groep fuchsialeden bezig een vereniging
op te richten. Die hebben wij financieel gesteund. Helaas zonder resultaat. Onze Regio 23 deed mee met het solidari-
teitsfonds maar is nu helaas sluimerend.

Jan de Leeuw, Regio 23.
 
Noot redactie:
Tijdens het samenstellen van deze editie bereikte ons het trieste bericht dat de heer De
Leeuw op 5 november 2022 is overleden. Wij wensen de familie De Leeuw en naasten veel
sterkte toe.
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Product of Holland CCXLVII

 "Ik ben van de apenrots gesprongen"

Tuingember                                              Foto: H.J. de Graaff

Voor het jaar 2022 is dit weer de laatste editie van mijn
column, die ik nu 40 jaar schrijf. Te beginnen in 1982. In
mijn fuchsialiefhebberij hebben jaren waarvan het jaartal
op het cijfer 2 eindigt een belangrijke rol gespeeld. Zo
werd ik lid van de NKvF in 1972, werd ik in 1982 voorzit-
ter van de Uitgebreide Technische Commissie, organi-
seerde ik in 2002 de misschien wel enige echt geslaagde
inzending van de NKvF tijdens de Floriade in Hoofddorp
en vierde ik samen met mijn dorpsgenoot de heer van
Hunen ons vijftigjarig lidmaatschap bij de vereniging in
2022. Mijn lidmaatschap van de NKvF had ik te danken
aan mijn tante Tine, die hoorde bij de fuchsiadames die
in de begintijd volgens de kweker van Wieringen de
dienst uitmaakten en hem tot zijn ergernis verboden om
tijdens de fuchsiatentoonstelling in Blijdorp in 1970 in zijn
stand fuchsiastekken voor de verkoop op te nemen.

 
Mijn tante hield meer van reizen dan van tuinieren en dat
laatste is voor fuchsia's nodig. Wel bracht ze voor mij van
een reis naar Machu Picchu zaad van een daar groeiende
vorm van F. boliviana mee en zorgde er meteen voor dat
ik een naam had voor een in mijn ogen wild lijkende in-
troductie 'Machu Picchu'. Vóór de fuchsia's was ik al een
liefhebber van potplanten en had ik een aardige verzame-
ling bromelia's. Daarvan staan er nog steeds veel in onze
serre, zoals een hele kluit Billbergia nutans vanuit die tijd.
Dat ik in 1982 door het bestuur werd benoemd tot voor-
zitter van de UTC was het gevolg van mijn voorzitter-
schap van de al eerder opgerichte Veredelingsgroep. Dat
ik in 1982 begon met 'Product of Holland' had voor een
deel te maken met berichtgeving over veredeling in Ne-
derland. Vandaar eigenlijk de naam, die ik meebracht uit
de bloembollenkwekerij.
Dat "Holland" werd me wel kwalijk genomen door lief-
hebbers uit andere delen van Nederland, maar op bollen-
zakjes staat nog steeds niet Product of the Netherlands
en in het buitenland is het één pot nat. Een ander aspect
van mijn column was berichtgeving over het reilen en zei-
len binnen de vereniging.
De berichtgeving daarover in Fuchsiana was bijzonder
eenzijdig. Zeker kritiek was "not done". Het buitenge-
woon succesvolle bestuur onder Bob Aalhuizen kreeg
steeds meer ondemocratische trekken en ondanks alle
successen groeide er ongenoegen.
Toen Christ Driessen, die uiteindelijk Bob Aalhuizen op-
volgde als voorzitter van de NKvF, zich genoodzaakt zag
er na nog geen half jaar de brui aan te geven, schreef hij
me een briefkaart met daarop "Ik ben van de apenrots
gesprongen". Toch is er daarna veel verbeterd, zoals het
instellen van een maximale termijn voor het voorzitter-
schap en het geven van meer macht aan de regio's. In
verband met de Floriade 2002 in Hoofddorp, toen ik als

voorzitter van de UTC in het hoofdbestuur zat, kreeg ik
de opdracht te kijken of we konden meedoen. We waren
daar voor uitgenodigd. Mijn boodschap was: geen geld,
maar wel mensen en planten.
Onder het zelfde motto opereerde ik bij de door mij be-

dachte Fuchsiaden bij het tuincentrum Jaap Kooy en de
NT'1999 tijdens de Zomerhof in Lisse. Het lukte, dankzij
het Bloembureau Holland, arrangeurs Cock Veldhuis en
Kees Ketel en vooral de inbreng van liefhebbers uit Bra-
bant. Onze "Fuchsiatuin" in een koude heel lichte kas
werd geroemd. Een bezoekster uit Amstelveen schreef:
"De fuchsiashow was overweldigend" en de heer Rein-
hard, de algemeen directeur van de Floriade, merkte bij
de opening op dat de "hobbyclub" NKvF beslist niet on-
derdeed voor professionals. Ik heb daar wel geleerd dat
het niet eenvoudig is te werken binnen een dergelijke
grote organisatie. Ik hield er een benoeming tot "Lid van
Verdienste" aan over. En nu 2022: Vijftig jaar lid van de
vereniging. Dat gaat gelukkig van zelf als je maar oud ge-
noeg wordt. Rest mij u naast de foto van de bloeiwijze
van de tuingember in onze tuin na de zo voortreffelijke
zomer van 2022 een milde winter en een mooi fuchsia-
jaar 2023 toe te wensen.
 
Lisse, 1 november 2022.                          H.J. de Graaff.
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 Fuchsia’s in Aquarel – 129  Aat van Wijk

 ‘Sharon Allsop’   Pacey  GBR  1983
 
Afstamming onbekend.
 
Fuchsia met vrij kleine, afstaande dubbele bloemen. Gedrongen, recht opgaande groei. Rijkbloeiend. Typisch zijn de
gekromde kelkbladen. Struik voor volle zon en helder licht.
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“On”kruiden, 39. Colchicum autumnale: wilde herfsttijloos.

Colchicum autumnale is de Latijnse naam voor deze
schitterende najaarsbloeier. De wilde herfsttijloos, die
ook wel Herfstcrocus wordt genoemd, is een plant uit de
herfsttijloosfamilie (Colchicaceae). De Nederlandse naam
slaat op het nog geen bladeren hebben bij de bloei. De
plant is giftig, ook voor dieren en mag dan ook niet door
dieren gegeten worden. Het is een bolgewas waarvan de
bloem lijkt op die van een krokus. De plant bloeit in de
herfst, maar de bladeren en vruchten komen pas in het
voorjaar tevoorschijn.
Een aparte cyclus dus. Bloemen in de herfst. En na de
winter de bladeren en de zaaddozen.
Zoals Dodonaeus zo mooi schrijft:”Die bladeren van Her-modactilen comen in Meerte ende in Aprill uut/ in Braeck-maent wordt het saet rijp. In Hoymaent vergaen die bla-deren met den stelen. In Herfstmaent spruyten die liefe-lijcken bloemkens uut der eerden”.
Hermodactylus tuberosus is een knol (Vingerknol) met
irisachtige bloemen. Blijkbaar werd de herfsttijloos door
Dodonaeus als zo’n lelieachtige beschouwd. Dat klopt ook
wel want ons bolgewas behoort ook tot de familie van de
lelieachtigen, de Liliaceae.
Uit zijn beschrijving van de plant blijkt dat ook wel een
beetje:”Hermodactilen hebben groote breede bladerenghelijck die Lelien drije oft vier van eender wortel tus-schen den welcken die steel wast ontrent eenen voethooch daer op een drijcantighe hauwe voortcoemt ghelij-ck aen geel Lisch maer mindere die als zy rijp sijn hueropenen ende in drijen splijten ende daer in leet saet datront bruyn ende hert es. Die bloemen wassen naer datdie bladeren ende steel vergaen sijn op cleyne cortesteelkens ende sijn van fatsoene den Sofferaen bloemenghelijck”.
De meest gekweekte herfsttijloos is de oosterse hybride
Colchicum × Byzantinum, die veel meer en grotere bloe-
men geeft. Deze herfsttijloos kan gebruikt worden als
droogbloeier, wat wil zeggen dat de bol tijdens de bloei
geen water opneemt en geen wortels en bladeren vormt.
De wilde herfsttijloos komt hier nog sporadisch in het
wild voor en is een beschermde plant. Hij werd door de
boeren vaak verwijderd uit het weiland vanwege zijn gif-
tigheid.
De bloem heeft drie stijlen en zes meeldraden en onder-
scheidt zich op deze wijze van de krokus. De stempels
zijn gebogen en lopen af op de stijlen. Drie meeldraden
zijn hoger geplaatst dan de drie andere. De krokus, en
dan hier vooral de gelijktijdig bloeiende saffraankrokus,
heeft maar drie meeldraden (de saffraandraadjes).
De soort stamt oorspronkelijk uit West-Azië en het Mid-
dellandse Zeegebied, maar komt nu in geheel Europa
voor, met uitzondering van het noorden. De plant komt
vooral voor in bossen, langs duinpaden en in vochtige
weilanden. Hij staat op de Nederlandse Rode lijst.
Zoals gezegd van oorsprong uit West-Azië, om precies te
zijn is het bolgewas afkomstig uit het gebied Colchis, een
landschap aan de oostkust van de Zwarte Zee. De Grie-

Bloem wilde herfsttijloos.               Foto: Saxifraga-Jan van der
                                                  Straaten

ken noemden de plant Kolchicon en naar aangenomen
wordt zijn zij de vinders van de plant. De gifmengster/to-
venares Medea, dochter van koning Aietes van Colchis
woonde daar. Volgens een Griekse sage bediende zij zich
van het gif dat in Colchicum voorkomt om de oude Jason
te verjongen om dan met hem te kunnen trouwen. Deze
Jason, de aanvoerder van de Argonauten, was de verove-
raar van het Gulden Vlies, waarbij zij hem behulpzaam
was.

In de tuinbouwplantenteelt wordt de uit de plant afkom-
stige colchicine gebruikt bij de veredeling van gewassen.
Het bevordert het kunstmatig verwekken van polyploïdie
hetgeen leidt tot mutaties. Ook fuchsiaveredelaars ge-
bruiken het wel.
De tweede naam - autumnale - is afgeleid van het Latijn-
se woord autumnus dat herfst betekent. Precies, vanwe-
ge zijn bloeitijd.
 
De meeste volksnamen geven hetzelfde aan. Namelijk
het late bloeien zonder bladeren. In de middeleeuwen
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werd hij betiteld met de Latijnse naam ‘filius ante patrem’
ofwel ‘zoon voor de vader’. Dit omdat de zaden in het
voorjaar waren te zien en daarna pas de bloei. Hij stond
dus bekend onder diverse varianten van tijloos, maar ook
van herfstbloeier, naaktbloeier en ‘bloem zonder blad’.
Vanwege de gelijktijdige bloei kwam ook de naam Wilde
saffraan voor. In oostelijk Brabant werd de naam ‘marte-
laren van Gorcum’ gebruikt, omdat ze zonder bekleding
van bladeren en paars van de kou uit de grond kwamen.
De knol heette bescherming te geven tegen de pest. Hij
werd daarom in de middeleeuwen tijdens de pest om de
hals gedragen. Vandaar de naam Levensbloem?
Hij was ook wel bekend onder de naam Hanekloten van-

Veld met herfsttijloos.                        Foto: Saxifraga-Rob Felix

Als middel om zich van luizen te bevrijden.

wege de vorm van de vrucht. De naam Droogbloeier
kwam voor en dat hij daarvoor gebruikt werd duidt ook
de naam Vensterbloem.
In de geneeskunde werd de plant wel gebruikt als zaad,
wijn en tinctuur. In de volksgeneeskunde werd een af-
treksel van knol en bloemen gebruikt als middel om zich
van luizen te bevrijden. Dat gebruik werd al vermeld door
Hildegard von Bingen in de twaalfde eeuw. Een oude
sage vertelt ons hoe de plant is ontstaan. Want toen de
planten over de jaargetijden verdeeld werden, verzochten
zij de Schepper om niet in de herfst te hoeven bloeien.
Want met het vooruitzicht van een ijzige winter was het
bijna onmogelijk om dan nakomelingen te krijgen. Dat
was geen vrolijk idee voor de herfst. De lente kreeg me-

delijden en schonk een van de mooiste bloemen aan de
herfst. En als het voorjaar aanbrak kon de Herfsttijloos
uit haar winterisolement gehaald worden en beginnen
met bladeren en zaad te vormen. En opdat de dieren de
plant niet zouden eten kreeg hij een giftige stof om zich
te beschermen.

Het is dus sterk af te raden om dit giftige ding als huis-
middeltje te gebruiken, ook al schrijft J.J. Becher in zijn
Parnassus medicinalis: ”De Herfsttijloos doodt en is eengiftig ding, maar koemelk is een tegengif en maakt haarkracht gering.”
 
Henk Hoefakker
 

13Fuchsiana December 2022



Nieuwe soort botanische fuchsia 'Peru 21'
Een aantal jaren geleden is een oud lid van de NKvF naar Peru geweest om voor hem zelf stekken en zaden te halen
uit het Andesgebergte.
We hebben hem toen gevraagd of hij ook wilde kijken of hij zaad van fuchsia’s kon vinden en dit voor ons mee wilde
nemen.
 
Toen hij terug kwam bleek dat hij verschillende soorten fuchsia’s had gevonden waarvan hij zaad had meegenomen.
Ook had hij van de gevonden planten foto’s genomen en de vindplaats door coördinaten vastgelegd.
Helaas bleken de zaden tijdens de reis wat door elkaar geraakt te zijn. We hebben de zaden binnen de botanische
groep verdeeld en deze uitgezaaid.
 
Uit het zaad hebben we verschillende planten kunnen winnen. Helaas bleken niet alle uitgekomen zaden levensvat-
baar.
Op het ogenblik zijn er nog een 6-tal soorten overgebleven van de zaden die wij uitgezaaid hebben en allen zijn an-
ders dan de collectie botanische fuchsia’s die wereldwijd beschreven zijn.
Een daarvan is 'Peru 21' die thuis hoort in de sectie Hemsleyella, een knolvormer die vooral in de winter bloeit, maar
ook vaak in de zomer haar mooie bloemen laat zien.
 
De botanische groep heeft geoordeeld dat 'Peru 21' in de collectie kan worden opgenomen als een nieuwe soort bota-
nische fuchsia en ondergebracht moet worden in de sectie Hemsleyella.
 
Jan de Groot

'Peru 21' 'Peru 21'

14 NKvF



'Mien van Oirschot', Jetten 1987 NL AFS nr.: 2553
Afstamming: onbekend

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huub Jetten uit het Limburgse Spaubeek was geen veredelaar, maar een actief fuchsialiefhebber
 
en lid van het Fuchsiacomité van de Vaste Keurings Commissie te Aalsmeer. Dat van 'Mien van
 
Oirschot' de ouders onbekend zijn is niet zijn nalatigheid, want het is een echte vondeling uit de
 
tuin van Mien van Oirschot uit Hilvarenbeek en van vondelingen is nu eenmaal het ouderschap
 
onbekend, hoewel daar tegenwoordig voor menselijke vondelingen door dna-onderzoek wel
 
achter kan worden gekomen. Voor fuchsia’s is het nog niet zo ver. Een andere bekende
 
fuchsiavondeling, 'Nicis Findling', werd, naar mij werd verteld, gevonden onder de kweektafels
 
van de kas van de Duitse familie Ermel door hun dochter Nici. Vandaar de naam. Het werd hier
 
dus niet Huubs of Miens Vondeling maar de naam van Mien zelf. Huub zorgde er voor dat 'Mien
 
van Oirschot' het Getuigschrift van Verdienste van de VKC behaalde. Het is een gemakkelijke
 
plant waarvan een mooie hanger is te kweken. De plant is zelfvertakkend met een zeer rijke
 
bloei. De beste plaats in de tuin is in de halfschaduw. De plant lijkt wel wat op 'Welsh Dragon'
 
maar is veel gemakkelijker in de omgang.
 
 
 
 
H.J. de Graaff
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'Mien van Oirschot' Foto: Coen Bakker



'Alberttina' Foto: Sjaak Loef



'Alberttina', Netjes 1988 NL AFS nr.:----
Afstamming: 'Bon Accorde' x ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veredelaar Ab Netjes heeft het fuchsia's veredelen ongetwijfeld geleerd van zijn overbuurman in
 
Oegstgeest, Hans van der Post, niet de eerste de beste met introducties als 'Postiljon' en 'Vincent
 
van Gogh', om al die andere maar niet te noemen. Zijn keuze voor kruisingsmoeder 'Bon
 
Accorde' zal vast wel door Hans geïnspireerd zijn. Die moeder zorgde ervoor dat 'Alberttina'
 
afstaande bloemen heeft, wat de plant ook in de border aangeplant, gezien van bovenaf, een
 
opvallend uiterlijk geeft. De meeste fuchsia's met hangende bloemen zijn van opzij meer het
 
bekijken waard. 'Alberttina' is een snelle opgaande zelfvertakkende groeier. Wat bijtijds toppen
 
maakt de struik nog voller en dat is gezien de kleine bloemen zeker aantrekkelijk. De plant
 
vraagt een plekje met veel licht in de tuin. Hoewel 'Bon Accorde' niet als gemakkelijk bekend
 
staat geeft 'Alberttina' geen problemen, ook niet bij het overwinteren. Volgens mijn gegevens
 
werd de fuchsia nooit gebruikt bij verdere veredeling. De plant is vernoemd naar de dochter van
 
Ab. Zijn eerste introductie was 'Anthonetta' in 1985, genoemd naar zijn echtgenote.
 
 
 
 
H.J. de Graaff
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November 2022 

 
Overleden: 
 

Mevrouw F. de Boer  Regio 01 

De heer A. Borsboom  Regio 24 

De heer F.M. Buitendijk  Regio 07 

De heer N.F. Duurland  Regio 13 

De heer P. Holloway  Engeland 

De heer J. de Leeuw  Regio 23 

De heer P.J.J. Loos  Regio 17 

De heer A. Rigter  Regio 05 

De heer G. v.d. Schaaf  Regio 01 

 

Nieuwe leden: 

De heer R.J. Besteman  Regio 01 

De heer K. Robbemaat  Regio 21 

Mevrouw E.A.C. Versteegh Regio 01 

 
 

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 2023: 

 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie is per 1 januari 2023 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, 2023 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
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Fuchsiaveredelaars in Nederland, in de schijnwerper: Jan de Boer
Dit artikel over fuchsiaveredelaar Jan de Boer (auteur: Mario de Cooker) is voor het eerst gepubliceerd in het najaars-
nummer van 2020 (de Annual 2020) van het tijdschrift van de British Fuchsia Society. Van het Engelstalige artikel
wordt hier de Nederlandse versie weergegeven, aangevuld met wat extra fotomateriaal.
 
Overgenomen uit het blad 't Limburgs Belleke' met toestemming van de redacteur Mario de Cooker.
 
Jan de Boer is in april 2022 overleden. Hij was een van onze meest succesvolle Nederlandse fuchsiaveredelaars. Als
we aan Jan denken herinneren we ons niet alleen een veredelaar die vele prachtige fuchsia’s heeft geïntroduceerd,
maar we herinneren hem ook als een dierbare vriend en zeer aimabel en markant persoon. Ik koester de herinnering
aan de vele momenten die we in de afgelopen 30 jaar met elkaar gedeeld hebben om te praten over fuchsia’s, bij-
voorbeeld bij de vroegere fuchsiakeuringen van de VKC in Aalsmeer. We deelden daarbij niet alleen ideeën en de re-
sultaten van onze kruisingen, maar wisselden ook veelvuldig kruisingsmateriaal uit. Ik heb ook warme herinneringen
aan de verschillende bijeenkomsten die we bij Jan thuis hebben gehad in Blesdijke, waaronder die met andere fuchsi-
averedelaars zoals Herman de Graaff, Edwin Goulding en Gerard Rosema. We werden dan verwend door Jan en zijn
echtgenote Rie, en rondgeleid door de tuin, waarbij geen enkele nieuwe zaailing onopgemerkt bleef. Rie is gestorven
in februari 2021, waardoor Jan een fors stuk levensvreugde heeft moeten inleveren. Hij bleef echter actief bezig met
zijn fuchsia’s, maar is niet kort daarna in april 2022 ook zelf overleden. We zullen Jan nooit vergeten, zowel vanwege
de persoon die hij was alsook om de vele prachtige nieuwe fuchsia’s die hij met veel geduld en toewijding heeft ge-
maakt.

Dit keer richten we de schijnwerper op fuchsiaveredelaar
Jan de Boer (1935). Jan woonde samen met zijn echtge-
note Rie in een groot huis (een verbouwde oude boerde-
rij) met grote tuin in Blesdijke, een klein dorp in Fries-
land. Hij begon met zijn veredelingswerk in de jaren
tachtig van de vorige eeuw en is al snel lid geworden van
de veredelingsgroep van de NKvF. Vanaf dat moment
hebben we elkaar regelmatig ontmoet bij allerlei gelegen-
heden waarbij we altijd weer boeiende discussies hadden
over onze veredelingsactiviteiten. Ook wisselden we al
snel materiaal uit, vaak niet-uitgebrachte zaailingen, om
elkaar weer extra mogelijkheden te geven bij de ontwik-
keling van nieuwe fuchsia’s. Jan heeft jarenlang nauwe
contacten onderhouden met een aantal andere verede-
laars waaronder Edwin Goulding uit Engeland en Egbert
Dijkstra, die bij hem in de buurt woont. Hij zat nooit zon-
der nieuwe ideeën, en de fuchsiawereld zou er anders
hebben uitgezien zonder zijn waardevolle, vaak baanbre-
kende fuchsia-introducties. Die vinden nog steeds gretig
aftrek; vooral in Engeland zijn ze erg populair.

Jan, je bent duidelijk een groot liefhebber van planten.Wanneer ben je met fuchsia's begonnen, of heb je altijdwel fuchsia's gehad? 
 
Die liefde voor bloemen en planten zit er al lang in! Dat
begon al als kind van een jaar of vijf. Ik had toen een
klein moestuintje in de tuin van mijn ouders, en dat was
op dat moment toch een welkome aanvulling op het
soms wat karige menu gedurende de oorlogsjaren. Deze
liefde voor bloemen en planten is over de jaren heen ei-
genlijk alleen maar toegenomen, en het zal ook nooit ver-
dwijnen. Het moment waarop ik belangstelling kreeg voor
fuchsia's staat nog diep in mijn geheugen gegrift. Dat
was bij een bezoek aan Artis net na de oorlog toen ik tien
jaar oud was. Ik was diep onder de indruk van de oude
fuchsiabomen die het hoofdpad bij de ingang omzoom-
den. Sindsdien is de Fuchsia altijd mijn favoriete plant ge-
weest.
 Je bent dus duidelijk, net zoals vele andere fuchsialief-hebbers, al op jonge leeftijd begonnen met het vertroete-len van plantjes. Hoe heeft zich dat in de loop der jarenontwikkeld?
 
Ik heb vele jaren, startend als jonge Tweede Officier, op
zee doorgebracht, op vrachtschepen die hun lading afle-
verden over de gehele wereld. Ook al in die tijd was ik
erg enthousiast over een fuchsia van een tante die al
sinds 1935 weduwe was. Die tante had ooit van haar
man die plant gekregen, en dat was natuurlijk een goede
reden om die zolang mogelijk in leven te houden. Deze
plant was de fuchsia ‘Göttingen’, en ik heb nog steeds
stekken van diezelfde plant in mijn tuin staan. Sinds 1995
heb ik deze fuchsia ook onder andere veredelaars ver-
spreid, omdat specifiek deze ‘Göttingen’ erg vruchtbaar
bleek te zijn, in tegenstelling tot de ervaringen tot dan
toe. De plant is sindsdien talloze malen bij de fuchsiaver-
edeling gebruikt.Jan de Boer aan het werk in zijn tuin
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Deze plant ‘Göttingen’ nam ik ook mee op mijn vrachtrei-
zen, en ik ben altijd doorgegaan met het opkweken van
fuchsia’s op zee, ook toen ik Kapitein werd. Ik vond het
prachtig om ze te verzorgen, en hoopte altijd maar dat ze
de zeereizen zouden overleven. Het was ook prachtig om
tijdens de lange reizen na te denken wat ik ooit allemaal
met kruisingen zou kunnen bereiken.
Een belangrijk moment was toen ik in het begin van de
jaren zestig met het vrachtschip ‘Straat Malakka’ een tijd-
je voor anker moest in Lyttelton Harbour (een grote baai
in Nieuw Zeeland) in afwachting van de beëindiging van
een staking van de lokale bootslieden. Tijdens mijn wan-
delingen bij de baai van Lyttelton zag ik verschillende
zeer oude, grote fuchsiabomen en struiken. Niet enkel in-
heemse soorten uit Nieuw Zeeland, maar ook verschillen-
de andere winterharde soorten zoals oude bomen vanFuchsia magellanica. Dat was, op z’n zachtst gezegd, een
geweldige ervaring. De lokale bewoners vertelden mij dat
de bomen wel 100 jaar oud waren. Later, bij verschillen-
de bezoekjes aan Botanische Tuinen tijdens mijn zeerei-
zen, kwam ik er achter dat wat ik gezien had botanische
fuchsia’s waren: F. procumbens, F. excorticata enF. perscandens. Deze species hebben later een belangrij-
ke rol gespeeld bij mijn veredelingswerk.

'Göttingen'

F. procumbens

 Ik kan me goed herinneren, Jan, dat je lid werd van deVeredelingsgroep van de NKvF, na je pensionering in1992. Een van je specifieke interesses toen was het creë-ren van winterharde fuchsia's, en we hebben in het beginzelfs nog even samengewerkt in een project om de win-terhardheid van fuchsia's te onderzoeken. Waren dit jeeerste echte stappen op veredelingsgebied of begonnenje handen al in een eerder stadium te jeuken om met hetveredelingswerk te beginnen?
 
Ik was al in een eerder stadium begonnen met het uit-
voeren van kruisingen. Al in 1984, omdat ik meer winter-
harde fuchsia’s in de tuin wilde hebben dan de rood-paar-
se variëteiten die toen een groot gedeelte van het assor-
timent uitmaakten. Ook wilde ik toen al uitproberen of ik
succesvol zou kunnen kruisen met planten die bekend

stonden als ‘zeer moeilijk’, zoals Fuchsia procumbens. Er
moeten altijd uitdagingen zijn en blijven! En natuurlijk
hoopte ik ook om het uiterlijk van deze prachtige species
te combineren met winterhardheid in aantrekkelijke nieu-
we winterharde cultivars. Het bleek al snel dat het vere-
delen met F. procumbens geen eenvoudige opgave was,
en dat is een understatement! Voor mijn eerste resulta-
ten gebruikte ik een zestigtal potten, gevuld metF. procumbens planten, die over de hele tuin verspreid
stonden. Om alles een beetje onder controle te kunnen
houden gebruikte ik per pot maar een enkele soort om
mee te bevruchten.

Mijn eerste echte succes was 'Straat Malakka' (1995), af-
komstig uit de kruising F. procumbens x F. decussata.
Het voorvoegsel 'Straat' verwijst naar de vrachtschepen
van de maatschappij waarvoor ik toen werkzaam was.
Vele fuchsia’s met 'Straat' in hun naam hebben species
uit Nieuw Zeeland in hun afkomst.

'Straat Malakka'
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'Straat La Plata'

'Rijs 2001'

 Hoe kweek je de fuchsia's op, en hoe verzorg je ze? Als ikbij jou op visite kwam zag ik altijd veel fuchsia's in pottenstaan, overal rond het huis, maar ook veel planten in devolle grond. Is dat nog steeds zo?
 
Dat is nog steeds het geval, al heb ik nu wel minder plan-
ten dan vroeger. Ik word ook een dagje ouder! Ik heb
nog steeds veel planten in de volle grond (het grootste
gedeelte daarvan heeft (nog) geen naam) en laat ze daar
ook ‘s winters gewoon staan om ze te testen op winter-
harde eigenschappen. Maar de laatste winters zijn wel
erg mild geweest, waardoor veel fuchsia’s de winter vrij
gemakkelijk kunnen overleven. En dat maakt het testen
natuurlijk wel een stuk minder representatief. Ik heb na-
tuurlijk ook nog veel andere planten in de tuin, voorna-
melijk planten die het hier op de arme zandgrond goed
doen.
 Je hebt in de afgelopen 30 jaar veel nieuwe fuchsia's uit-gebracht. Kun je ons daar enkele voorbeelden van geven,en welke zijn naar jouw mening je beste introducties?
 
Veel  van mijn introducties zijn afkomstig uit kruisingen
met F. procumbens, F. excorticata, F. perscandens en
verschillende encliandra soorten. Enkele voorbeelden van
mijn planten zijn ‘Rijs 2001’, ‘Straat La Plata’ en ‘Straat
Final’. In latere jaren heb ik ook een aantal meervoudig
bloeiende (multi-flowering) planten uitgebracht afkomstig
uit kruisingen met ‘Spray’ als een van de kruisingsouders.
Twee van mijn beste introducties zijn 'Taco’
((F. denticulata x F. decussata) x F. fulgens ‘Grandiflora’,
1998) en de vrij nieuwe ‘Orange Sunset’ (‘Prosperity’ xF. magellanica) x (F. fulgens tetraploid x ‘Alaska’), 2019).

'Taco'

Deze laatste cultivar maakt in het eerste jaar, uitgaande
van voorjaarsstekken, al een grote plant op het einde van
de zomer. De plant heeft wel veel water nodig, zeker in
deze hete zomers.
 Jan, wat zijn je toekomstplannen? Uit onze contactenmerk ik dat je waarschijnlijk nooit met je veredelingswerkzult stoppen!
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Klopt als een bus! Elk jaar kijk ik weer uit naar de nieuwe
zaailingen. In de komende jaren ga ik me toeleggen op
kruisingen die tot dusverre geen echt goede resultaten
hebben opgeleverd, zoals F. decidua x F. procumbens en
vice versa. Ook blijf ik ‘Spray’ gebruiken als kruisingsou-
der voor het maken van nieuwe rijkbloeiende cultivars. Ik
heb nog meer ideeën dan ik in praktijk kan brengen. De
Fuchsia is onderdeel van een prachtige en boeiende
wereld!

'Orange Sunset'

'Straat Final'

'Straat of Dover' 
Introducties van Jan de Boer:
 
Een overzicht van de door Jan de Boer geïntroduceerde
cultivars is te vinden op de website van Sigrid van Schaik:
‘Fuchsias of the World’ onder ‘Hollands Glorie’.
 
In een artikel van Edwin Goulding over Multi-flowering
Fuchsias (The Fuchsia Breeders Initiative, issue 10, De- 'Straat of Plenty'

cember 2017, p. 2-7) worden ook enkele van Jans fuchsi-
a's besproken. In dat artikel zijn ook veel foto’s en verde-
re gegevens over de ‘Straten’ te vinden.
 
Dank voor de foto’s in dit artikel aan:
 
Jan de Boer: Veredelaar Jan de Boer.
 
Edwin Goulding: 'Rijs 2001', 'Straat Final', 'Straat of Plen-
ty', 'Straat of Dover'.
 
Flip v.d. Elshout: 'Taco'.
 
Robert Czarnecki: 'Straat Malakka'.
 
Mario de Cooker: F. procumbens, 'Straat La Plata', 'Oran-
ge Sunset', 'Göttingen'.
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 De overblijvende letters vormen het woord dat de oplossing is van deze puzzel.
 
 Uw oplossing kunt u vóór 4 januari 2023 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.

T H C E V E S L E S S IJ R E V O 

T O K R A M E R K S K E L D O U 

E L E M O O R T S E H C S S E D 

I L E E M S L E S U E R E T R E 

L A B E D E E E G N O D O E S M 

V N N N O E IJ P G P E O C R P A 

E D E E M D W E O W L H O L U A 

S S L S M R T R R S T U R I I S 

T E O S E O P E E R L E G N O T 

R IJ M E L O M K S M O R E D G J 

O S E I L N U N U R E G A E O O 

O S T G E O E L A K G W Z A A N 

P E O V H O N T E E R L U T S G 

I L O E T I N IJ R E S D I E L E 

E B R L E S S IJ E M M O R K I R 

W E G E W R E T A W E W U E I N 

 

Oplossing van de woordpuzzel in de augustus-editie van Fuchsiana is: Tuinarchitecten! 

 

Uit de goede inzendingen van deze puzzel is als winnaar uit de bus gekomen: Mevrouw H. Heijmans. 

Gefeliciteerd! 

De cadeaubon ad € 10,00 zal zo spoedig mogelijk aan u worden toegestuurd.  

Aar 

Boven Merwede 

Does 

Dommel 

Donge 

Drecht 

Eems 

Esschestroom 

Giessen  

Groote molenbeek 

Gulp 

Hollandse IJssel 

Honte 

Houkesloot 

Kale 

Kramer 

Kromme IJssel 

Leidse rijn 

Lek 

Linde 

Loet 

Luts 

Merkske 

Meije 

Nieuwe Merwede 

Nieuwewaterweg  

Noord 

Oude maas 

Overijsselse vecht  

Regge 

Reusel  

Roer 

Rosep 

Run 

Spui 

Tjonger 

Tongelreep 

Voer 

Weipoortsevliet 

Zaan 

Woordpuzzel
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Net als vele verenigingen zien we bij de NKvF een gestage terugloop in het ledental. Met name 
aanwas van jongere leden blijft uit en dat is jammer. De NKvF veroudert hiermee sterk en dat heeft 
ook nadelige gevolgen voor de toekomst waar alle fuchsialiefhebbers mee te maken gaan krijgen. 
 
U kunt zich afvragen wat de zin is van het lidmaatschap van de NKvF en dat is een zeer legitieme 
vraag. Alle informatie die u zoekt is immers op internet te vinden. De website van de NKvF, en dan 
met name de Cultivar Inventaris Lijst en de Botanische Inventaris Lijst, vormt een belangrijke bron als 
het gaat om informatie over de fuchsia en het hebben en houden ervan. De CIL wordt wereldwijd 
geraadpleegd en is daarmee een mondiale database. 
 
Het voortbestaan van de NKvF en daarmee ook de website www.nkvf.nl is sterk afhankelijk van het 
aantal leden. De informatie op de website zal verdwijnen als de NKvF geen bestaansrecht meer heeft 
door gebrek aan leden. We weten dat er nog steeds voldoende liefhebbers zijn van onze geliefde 
fuchsia, dat zien we allen om ons heen. Die liefhebbers hebben wij, maar ook uzelf, hard nodig in ons 
ledenbestand om de NKvF en de website als informatiebron en database levensvatbaar te houden. We 
zitten in een vicieuze cirkel: 
 
 

 
 

 

Deze cirkel moet doorbroken worden om het voortbestaan van de NKvF, en daarmee de 
informatievoorziening, voor de toekomst te garanderen. Daarom een oproep aan u als lid en aan u als 
liefhebber maar (nog) geen lid. Zorg dat zoveel mogelijk liefhebbers van fuchsia’s lid worden. Leden 
ontvangen ons kwaliteitsblad Fuchsiana met veel informatie. 
Als lid komt u tevens in een gezellige regionale vereniging, waar uw woonplaats bij is ingedeeld. U 
kunt dan deelnemen aan regionale activiteiten die variëren van de jaarvergadering tot open 
tuindagen, tuin gerelateerde uitjes en bijvoorbeeld een gezellige regiobarbecue. Juist op de 
regiobijeenkomsten wordt veel kennis gedeeld en kunt u ervaringen uitwisselen. 
 
Landelijk wordt jaarlijks een heel gezellige Vriendendag georganiseerd met diverse activiteiten waar u 
actief aan kunt deelnemen. Denk daarbij aan een plantenkweekwedstrijd, loterij met leuke prijzen, 
fotowedstrijd. De laatste Vriendendag was afgelopen 27 augustus in de Orchideeën Hoeve in 
Luttelgeest, waar de leden gratis toegang hadden tot Vriendendag én de tuinen van de Orchideeën 
Hoeve. 
 
Cor Boom. 

Informatie 

op internet

Afnemend 

ledental

Afname 

informatie 

op internet

Wederom 

afnemend 

ledental

Lidmaatschap van de NKvF
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Jubilarissen 40 jaar NKvF-lid 2022
Jubilaris de heer Heerens
 
Een van de jubilarissen in 2022 is de heer Heerens uit
Hooge Zwaluwe, 40 jaar lid. Vanwege de afstand naar de
Orchideeën Hoeve is deze jubilaris niet naar de Vrienden-
dag gekomen voor de uitreiking van de bijbehorende ver-
gulde speld. In overleg met de heer Heerens is besloten
dit plaats te laten vinden tijdens de najaarsvergadering
van regio 23 op zaterdag 8 oktober 2022.
 
Op die zaterdagmiddag zijn mijn vrouw Ada en ik dus af-
gereisd naar Breda, waar de vergadering werd gehouden.
Eerst maar een kennismakingsgesprek gehouden. Dhr.
Heerens komt van oorsprong uit Den Haag en is 44 jaar
geleden verhuisd naar Hooge Zwaluwe. Vier jaar later is
hij dus lid geworden van de NKvF maar heeft nooit veel
fuchsia’s gehad. Het ons bekende virus heeft dus nooit
echt vat op hem gekregen, meer dan 6 fuchsia’s zijn het
nooit geweest. Hij heeft ook nooit actief deelgenomen
aan regioactiviteiten. Het lidmaatschap is altijd vooral ge-
weest vanwege het mooie blad Fuchsiana. Wel is hij re-
gelmatig naar shows in het land geweest in de loop van
de jaren en genoot daar enorm van.

 
Na de opening van de vergadering en de mededelingen
kreeg ondergetekende het woord en vroeg de jubilaris
om ook naar voren te komen. Na een korte toespraak,
waarin werd gerefereerd aan het feit dat dhr. Heerens
voor de aanwezigen een onbekende is omdat hij nooit ac-
tief is geweest bij regioactiviteiten. Maar…….in regio Rot-
terdam was ooit een jubilaris die ook nooit naar regioacti-
viteiten kwam waardoor niemand hem kende. Hij vond
het zo gezellig dat hij vervolgens ook naar andere activi-
teiten kwam. Binnen een paar jaar zat hij in het regiobe-
stuur. Je weet het dus maar nooit. Na het opspelden van
de vergulde speld en het overhandigen van een mooi
boeket overhandigde ook Miep v.d. Broek namens het re-
giobestuur een mooi boeket. Het zou zo leuk zijn als dhr.
Heerens ook volgende regioactiviteiten zal bijwonen en
hij werd hiertoe van harte uitgenodigd door Miep.

 
Wat een gezellige regio is regio 23. Ik heb aan diverse
tafels gezeten en zodoende met een groot deel van de
aanwezigen gezellig kunnen kletsen. Aan de laatste tafel
hebben we de grootste lol gehad tijdens de loterij.
 
Cor Boom.
 Jubilaris de heer Mans Schurink
Mans Schurink is dit jaar 40 jaar lid van de NKvF maar
kon niet bij de huldiging zijn van de jubilarissen tijdens
de Vriendendag omdat hij toen met vakantie was.
Ondanks dat Mans woonachtig is in Regio 7 De Veluwe is
hij al vanaf het begin lid van Regio 5 Salland/Twente.

Omdat ik van het bestuur het dichtst bij de jubilaris woon
is mij gevraagd om namens het bestuur hem te huldigen
voor zijn 40-jarig lidmaatschap.

Op 19 oktober was het zover, samen met de voorzitter
Mieke Hoogland en bestuurslid Frits Sanders ben ik op
bezoek gegaan bij Mans Schurink in Heerde.
Na de koffie met gebak hebben we heel gezellig gepraat
en vele oude herinneringen opgehaald. Zo vertelde Mans
dat hij meer dan 1.300 verschillende soorten fuchsia’s in
zijn tuin had staan en ook nog verschillende andere kuip-
planten. Het bijhouden van al deze bloemen pracht ge-
beurde na werktijd. Nu had hij het geluk dat hij bij de
post werkte, en als hij dan uit de nachtdienst kwam kon
hij na een kort slaapje weer in de tuin aan het werk.

Nu heeft hij nog maar enkele fuchsia’s en meer verschil-
lende kuipplanten. Het werk wat hij met de fuchsia’s had
werd hem te veel, vandaar dat hij verschillende fuchsia’s
heeft weggedaan en meer met andere kuipplanten is
gaan werken.

Nadat we de koffie op hadden en gezellig hadden ge-
kletst was het tijd om hem de versierselen op te spelden
en het boeket bloemen te overhandigen. Hij was zeer
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content met de speld en ook met het cadeau dat hij van
de regio kreeg aangeboden.
Mans, zo zei hij, hoopt nog lang lid te mogen blijven van
de NKvF en nog lang van fuchsia's te mogen genieten.
 
Jan de Groot.
 Jubilaris Mevrouw Jansen
 
Op zaterdag 1 oktober vertrokken we vanuit Ysselsteyn
naar Odoorn in Drenthe. Voor een bezoek aan de jubilaris
mevrouw Jansen, lid van regio 3. De afspraak was dat
we, Cor Boom en ik met echtgenotes, om 12.00 uur bij
mevrouw Jansen zouden arriveren. Toen we aankwamen
stond mevrouw Jansen met haar kinderen ons al op te
wachten. Ook aanwezig was Alie Mulder, secretaris van
regio 3. Na een hartelijke begroeting was er koffie met
gebak. Daarna was het officiële gedeelte, de uitreiking
van de vergulde fuchsiahanger en natuurlijk het boeket
bloemen. Na de felicitaties en handjes schudden vertelde
haar dochter: "Ons mam is al 14 dagen zenuwachtig voor
deze dag". Mijn antwoord hierop was: "Mevrouw Jansen,
ik ben hier al 3 weken zenuwachtig voor". Na nog een
kopje koffie werden vele herinneringen opgehaald. Jam-
mer genoeg moesten we iets na 13.00 uur vertrekken
omdat we op de vergadering van regio 3 werden ver-

wacht. Mevrouw Jansen, nog heel hartelijk bedankt voor
de leuke ontvangst.
 
Cor van Empel.

Wat je ook met Fuchsiana kunt doen
Hier een idee, uitgewerkt door Lettie en Jan de Jong van regio 20, om in de tijd dat de fuchsia’s in de winterberging
staan, toch iets met fuchsia’s op papier te doen.
Zij hebben er unieke tasjes – geen tasje is eender – van gemaakt, waarmee je een cadeau kunt opfleuren.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wellicht zijn er leden die op een dergelijke wijze in de wintermaanden met fuchsia’s bezig zijn. Daarom, maak een
foto en stuur die naar de redactie, al of niet met toelichting. Wellicht dat de redactie dan in de maart-editie van Fuch-
siana een collage kan laten zien van de resultaten van deze bezigheden in de afgelopen winter.
 
Piet van Grondelle.

27Fuchsiana December 2022



Van de webmaster
Vlak voor mijn vakantie ben ik nog even gaan nadenken wat ik weer onder de aandacht van de leden 

kan brengen. De keuringen en AFS lopen goed en daar valt weinig over te vertellen. 

Daarom gaan we eens de “Algemene informatie” op de website belichten. 

Wist u dat hier vele informatie staat van diverse (oud) leden die hun ervaring beschreven hebben en 

waar de meesten nog steeds veel leuke dingen kunnen terug vinden? 

Ik zal er een paar uitlichten. 

 

-          NKvF 1965-2005: 

Jubileumuitgave ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van de NKvF. 

 

-          Fuchsia’s van A tot Z (Fuchsiafrans): 

In dit praktische naslagwerk kunt u de belangrijkste zaken vinden die betrekking hebben op het 

hebben en houden van fuchsia’s. Het is samengesteld door mensen met zeer veel praktische ervaring. 

Zo wordt er gesproken over het stekken, bemesten en ziekten bij fuchsia’s. 

 

-          Kroonboom: 

Fuchsia’s op stam zijn echt vertederende juweeltjes in uw tuin, op uw terras of uw balkon. 

Plantaardige bloemenfonteintjes! 

 

-          Kweektips: Een kleine collectie van onderwerpen is: 

Diverse methoden om fuchsia’s te stekken, Beestjes, Bemesten, Schimmels, Tips over het verzorgen 

van fuchsia’s, Tips voor het overwinteren van fuchsia’s en nog veel meer. 

 

-          Diverse foto’s en video’s van diverse Vriendendagen en open tuinen. 

Zoals u ziet een berg van informatie en als wij iets voor u kunnen plaatsen dat interessant zou kunnen 

zijn voor meer leden, dan zie ik dat graag tegemoet. 

 

Ton van der Vorst, webmaster. 
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Uitslagen landelijke plantenwedstrijden NKvF 2022
Uitslagen landelijke plantenwedstrijden NKvF 2022 georganiseerd door regio 8. 

 
 

Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee 
 

1e prijs  Jean-Pierre Quillot   Mevrouw W. Verschoor 

2e prijs  Tom West    De heer T. Verschoor 
3e prijs  Waternymph    Mevrouw M. Poffers 

 
Newman cup 

 

1e prijs  Insulinde    Mevrouw W. Verschoor 
2e prijs  niet     niet  

3e prijs  niet     niet 
 

 
Mia Goedman trofee 

 

1e prijs  F. bacillaris    De heer T. Verschoor 
2e prijs  F. lehmannii    De heer J. de Groot 

3e prijs  F. andrei    De heer J. de Groot 
 

 

Arends trofee 
 

1e prijs  Samke     De heer T. Verschoor 
2e prijs  Swingtime    De heer T. Verschoor 

3e prijs  Golden Swingtime   Mevrouw W. Verschoor 
 

NKvF bokaal 

 
1e prijs  Herps Trailer    De heer H. Poffers 

2e prijs  Jaspers Indestructible   De heer T. Verschoor 
3e prijs  Hulshorst Niek    Mevrouw W. Verschoor 

 

 
Er zijn in totaal 20 planten voor de keuring geweest en ingeleverd door 6 leden als volgt verdeeld: 

 
Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee : 7 planten door 4 leden 

Newman cup   : 2 planten door 2 leden (waarvan 1 wegens ongedierte werd afgekeurd) 

Mia Goedman trofee  : 5 planten door 2 leden 
Arends trofee   : 3 planten door 2 leden 

NKvF bokaal   : 3 planten door 3 leden 
 

Uit het bovenstaande blijkt dat 5 van de 6 inzenders in de prijzen zijn gevallen. 
Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor het meebrengen van hun planten. 

 

Namens de wedstrijdcommissie     
Klaas van de Kamp. 
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December 2022
 
17    Regio 06, Oost-Gelderland. Kerstmiddag.
 Januari 2023
 
06    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
07    Regio 07, Veluwe. Nieuwjaarsreceptie.
07    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsbijeenkomst.
09    Regio 05, Twente-Salland. Nieuwjaarsbijeenkomst.
14    Regio 01, Friesland. Nieuwjaarsbijeenkomst.
14    Regio 08, Zuid Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst.
14    Regio 09, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsreceptie.
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
 
10    Regio 25, De Kempen. Voorjaarsvergadering.
11    Regio 08, Zuid Gelre. Jaarvergadering.
13    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
18    Regio 09, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
18    Regio 11, Noord-Holland Midden. Ledenvergadering.
18    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
18    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag stekkenafhaal.
25    Regio 07, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
 April 2023
 
15    Regio 09, Noord-Holland Noord. Busreis en stekkenuitje.
29    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
 Mei 2023
 
13    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag stekkenruil.
 Juni 2023
 
10    Regio 08, Zuid Gelre. Barbecue.
17    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
 September 2023
 
09    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsvergadering.
16    Regio 09, Noord-Holland Noord. Keuring wedstrijdplanten.

Kalender
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Regiobladen en regionieuws
'Beltsjeblom' (Regio 01, Friesland) nr. 3: Verslag voorjaarsledenvergadering op 26 maart 2022. Verslag tuinentocht
6 juli 2022. Verslag van Floralia 3 september 2022. In Memoriam Jan de Boer en Geert v.d. Schaaf. Agenda najaarsle-
denvergadering op 29 oktober 2022. Agenda 2022.
 'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 07, Veluwe) nr. 5: Verslag combinatietocht op 30 juli 2022. Verslag Hans van
de Beek-middag 24 september 2022.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 6: Agenda 2022/2023. Enquête fuchsiablad. Uitnodiging bij-
eenkomst op 12 november 2022 met presentatie van Esther van der Velde over "Het leven achter de geraniums". Ver-
slag regiobijeenkomst met wedstrijden op 24 september 2022. Verslag Vriendendag met de Landelijke wedstrijden op
27 augustus 2022. Verslag van een reis naar Noord-Holland met Groei & Bloei Barneveld op 10 augustus 2022. Vogels
deel 53 Oeverzwaluw, Riparia riparia. Drogen van fuchsiabloemen.
 'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 3: Uitnodiging en agenda ledenbijeen-
komst op 10 oktober 2022. Op bezoek bij Suzanna de Beuse. Verslag wedstrijdplanten keuring 20 augustus 2022. Fo-
to's barbecue 6 augustus 2022. Verslag en foto's bus/autoreis 10 juni 2022. Ineke’s (tuin)dagboek. Verslag bezoek
open tuinen. Verslag bezoek aan de Vriendendag op 27 augustus 2022 bij de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest. Ver-
slag barbecue op 6 augustus 2022.
 'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 3: Agenda activiteiten 2022. Verslag busreis op 1 oktober
2022. Verslag koffiemiddag 7 juli 2022. Fuchsia 'Tom West' in woord en beeld. Verslag plantenwedstrijddag op 20 au-
gustus 2022. Uitnodiging en agenda najaarsbijeenkomst op 22 oktober 2022. Nieuwigheden keuring.
 't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant), september: Beschrijving fuchsia 'Mercurius'. Aktiviteitenkalender 2022. Het
vaderland van de Fuchsia, vervolg. Verslag uitreiking Martien de Kleijntrofee 2022.
 'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 96: Agenda 2022/2023. Verslag contactmiddag bij Jo van Thienen op
18 juni 2022. Verslag fietstocht op 17 juli 2022. Afscheid van Piet van Kruijsdijk. Verslag fietstocht vanuit 't Zand. Ver-
slag opkweekwedstrijd 2022. Verslag contactmiddag bij de fam. Wijten. Uitleg met foto's over het stekken van de
fuchsia en de opkweek.
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'Lovely Liesbeth' Foto: G.J. Kreijkes


