
De geschiedenis van de fuchsia. 
 
De Franciskaner monnik Charles Plumier  (volgens Wildenow in 1646, volgens 

Sprengel in 1666 te Marseille geboren), ontdekte in 1696, op zijn 
tweede reis door Amerika, op last van Lodewijk XIV ondernomen, 
een sierlijke heester, die hij, ter ere van de beroemde 
kruidkundige Leonard Fuchs, 'Fuchsia' noemde en die hij als 
'Fuchsia triphylla flore coccineo' beschreef in 'Nova plantarum 
Americanarum genera, Parisiuis, 1703'. Linnaeus handhaafde de 

naam 'Fuchsia' en deelde, de planten daardoor aangeduid, onder de 8e klasse 1e 
orde van zijn systeem (Octandria Monogynia) in. In de reeks van de natuurlijke 
familiën behoren de fuchsia's tot de Onagrariaceeën of Oenotheraceeën 
 
Meer dan een eeuw verliep er, alvorens er aan de enige bekende fuchsia, anderen 
werden toegevoegd. Eerst in 1820 kwam hierin, door de nieuwe 
ontdekkingsreizen naar het westen van Amerika, verandering en sinds dien kan 
men zeggen, dat het aantal species van bovengenoemd geslacht gestadig en in 
niet geringe mate is toegenomen. 
De fuchsia's komen van nature voor op vochtige beschaduwde plekken in bossen, 
of ook wel op zacht glooiende hellingen, en zijn het talrijkst in Mexico, Peru, 
Columbia en Chili. Enkele species werden in Nieuw-Zeeland aangetroffen. 
In 1825 maakte De Candolle in zijn 'Prodomus' reeds gewag van 26, en Dietrich 
in 1841 in zijn 'Synopsis' van 34 species van fuchsia's. In 1848 was dit getal 
reeds tot 40 gestegen, en tegenwoordig ( Red.: toen was het anno 1866! ) mag 
men aannemen, dat het tussen 40 en 50 bedraagt. Wij moeten er echter 
terstond aan toevoegen, dat lang niet al deze species in onze tuinen worden 
aangetroffen. De eerste invoer van een fuchsia in Europa dateert van 1788. 
Toevalligerwijze was het tevens de eerst ontdekte fuchsia van Plumier, welke 
men voor die invoer bestemd had. 
F.coccinea Ait. die door Plumier als  Fuchsia triphylla flore 
coccineo is beschreven, welke als eerste van alle soorten is 
ontdekt, heeft een scharlakenrode kelk en een paarsblauwe 
kroon. Aan het einde van de 18e en het begin van de 19e 
eeuw werd deze veel als 'sieraad' in plantenkassen 
tentoongesteld. Kort na haar invoer, trof men ze in 
Duitsland in de hoftuin te Stuttgart, en bij de koopman 
Bremer in Tillit aan. Bij laatstgenoemde bloeide zij in 1796. 
Men behandelde haar met de meeste zorg, zo zelfs dat, in 
1810 een plantenliefhebber zich openlijk beklaagde dat hem twee exemplaren 
van zijn fuchsia's ontvallen waren, omdat hij ze, op aanraden van sommige 
schrijvers, in de open lucht had laten staan. Lang was en bleef F.coccinea de 



enige geliefkoosde van haar geslacht, zoals onder andere kan worden opgemaakt 
uit het feit dat men in de uitgave van 1832 van 'Wrelow's Garten-freund', geen 
andere dan alleen  F.gracilis aan haar zijde geplaatst vindt. Men vindt  
F.coccinea tot op de huidige dag in vele tuinen. Nog onlangs werd daarvan een 
cultivar met de naam 'Coccinea superba' gewonnen. 
F.lycioides Andr. kwam in 1796 vanuit Chili en de noordwestkust van Amerika tot 
ons. Zij had een helderrode kelk en een roodpaarse kroon. Andrews beeldde haar 
af in zijn Bot. Register  
F. excorticata L. werd daarna volgens Porcher in 1821 vanuit Nieuw-Zeeland 
naar Engeland overgebracht. Men noemt haar wel fraai, maar teder. Haar kelk 
verandert van groen in blauw en uiteindelijk in rood; haar kroon is donkerpaars. 

 
F.Lyciodes                 F.Lyciodes                 F.arborescens              F.arborescens              

 

 .   In 'Reiders Annales' vindt men een afbeelding van F.arborescens en daarbij 
tevens de opmerking, dat deze species sedert 1824 als sierplant in de cultuur is 
opgenomen. Van haar vroegere zeldzaamheid getuigt, dat zij in 1830, op een 
bloemententoonstelling in Wenen met een prijs werd begiftigd. Later trof 
Hartweg te Oazaca, langs de lommerrijke boorden van een beek, een exemplaar 
van F. arborescens aan van 12 voet hoog en met een stammetje van 2 duim 
middellijn. 
Sommige schrijvers beschouwen F.syringaeflora [Flore des Serres, plaat 416-
417] als een cultivar van F.arborescens, doch tegen deze opvatting zijn 
bezwaren n.l.: 1e. deze is niet afkomstig uit Mexico, 2e. dat zij met pluimen 
bloeit, wat deze niet doet. Voor het overige is F.syringaeflora voor de kweker 
slechts belangrijk, vanwege het feit dat zij in de herfst uitgeplant, in de winter 
bloemen geeft. 
In 1825 werd, volgens Porcher, F.gracilis Lindl vanuit Chili en Mexico in de 
Europese tuinen ingevoerd. Ten opzichte van de kleur van haar bloemen niet 
ongelijk aan F.coccinea, onderscheidde deze nochtans door haar slankere en 
sierlijker stammetjes. Don hield deze soort voor een cultivar van F.macrostema. 
Een veelbloemige cultivar van F.gracilis is 'Multiflora'  
De invoer uit Mexico in Europa van F. microphylla H.Bdateert volgens Porcher  
van 1827. 



      F.gracilis       F.multoflora 

 

Laatstgenoemde species heeft een purperen kelk en een donker purperen kroon, 
en behoort, met F.cylindracea, tot de beste species met kleine bloemen, zodat 
zij dan ook tegenwoordig, zelfs in kwekerijen van naam, nog vermenigvuldigd 
wordt. Een cultivar uit F.microphylla met grotere bloemen is bij de kwekers 
bekend onder de naam 'Grandiflora'. 

  F.linoides, in 1830 door Reider afgebeeld, was niet fraai genoeg om zich als 
sierplant te kunnen handhaven. Het omgekeerde was daarentegen het geval met 
F.globosa Lindl., die zeer grote opgang maakte, en harder en steviger van aard, 
zich terstond als sierplant voor de kamer aanbeval. 
 

  F.Mycrophyla      F.Globosa 

 

Achtereenvolgens was deze soort afgebeeld in het Bot. Reg.  plaat 1556, het 
Bot.Cabinet. plaat 1981, en het Curtis's Bot. Mag. plaat 3364 [zie afb.8]. Van 
nature is F.globosa laag; daarentegen echter staat de eigenschap, dat zij zeer 
mild bloeit. Haar bloemen hebben een scharlakenrode kelk en een bruinpaarse 
kroon. Door kruisingen tussen F.coccinea en F.globosa verkreeg men meerdere 
cultivars, die alle in die tijd zeer gezocht waren. Omtrent de oorsprong van 
F.globosa verkeert men in het onzekere; ja zelfs gaan sommige schrijvers zo 
ver, haar als een cultivar van F.macrostemma te beschouwen en deze de rang 



van species te betwisten. Onder de belangrijkste cultivars van 
 F.globosa behoren de varieteiten 'Erecta' met 
rechtopstaande bloemen en de varieteit 'Maxima' met 
grotere en mooiere bloemen; voorts enige andere cultivars, die 
in 1852 door Meillez in de handel werden gebracht. 
Nog een betere ontvangst dan aan F.globosa viel aan F. 
fulgens Lindl. [zie afb] ten deel, wat dan ook, wegens de grote 
menierode bloemen en gehardheid van deze plant, niet te 
verwonderen was. 
   F.fulgens werd door twee Spaanse natuuronderzoekers - 
Mocino en Seffe - in Mexico ontdekt, doch eerst in 1837 door 
Hartweg naar Engeland overgebracht. Zij bloeide het eerst bij de kweker Lee te 
Hammersmith, en verschafte aan deze de zilveren medaille van de Horticultural 
Society. Een jaar later stelde Audot haar op een vergadering van de Société 
royale d'horticole te Parijs tentoon, en verwekte zij vrij wat opzien. Door 
kruisingen tussen F.fulgens met F.globosa conica en F. gracilis werd de lange 
reeks van cultivars verkregen,die tot op de huidige dag nog altijd gezocht 
blijven. Tot in 1841 gold F. fulgens als de schoonste onder alle bekende species 
en werd een van haar verscheidenheden - F.dependens Hook - in die tijd voor 3 
Marken te Flottbeck en voor 10 franken te Luik verkocht. De rijpe bessen van 
F.fulgens zijn eetbaar en ruiken naar appelen. 
Tegelijk met F.fulgens werden vele andere soorten in de handel gebracht; 
omdat daarvan de oorsprong niet altijd met zekerheid was aan te wijzen. 
Ongetwijfeld moeten zij voor een groot deel als bastaarden (cultivars) 
beschouwd worden. Tot die rubriek behoort o.a. de 'Mutabilis' van de Engelse 
bloemisten, sedert 1836 bij de kwekers bekend en evenzeer 'Thomsonii' en 
'Youngii grandiflora'. Men gelooft vrij algemeen dat 'Mutabilis' van 
'Macrostemma', en 'Thomsonii' van 'Macrostemma' x F.gracilis afstamt. 
'Mutabilis' heeft een scharlakenrode kelk en een aanvankelijk blauwe, doch later 
blauwviolette kroon     
 
F,corymbiflora R. P. [Flora Peruviana, Et Chilensis verdient daarentegen als een 
ware species vermeld te worden. Deze fuchsia is zeer verspreid over de Andes 
van Peru, en werd door Ruiz en Pavon  in het lommer van de bossen in Chincao en 
Muna (ten Noord-Oosten van Lima) ontdekt. Genoemde reizigers troffen daarvan 
exemplaren aan met manshoge stammetjes en ze waren onderaan geheel van 
takken ontbloot. Mathews zag dezelfde fuchsia te Chacapoyas, en Jameson aan 

de westelijke helling van de vulkaan Pinchincha in 
Columbia. 
In 1839 werd F.corymbiflora naar Engeland overgebracht 
door de kweker Standish . Deze ontving er het zaad van 



uit Montreal (Canada),en wel door bemiddeling van iemand,aan wie het door een 
uit Cuso (Peru) teruggekomen vriend was ter hand gesteld. 
 
Het blijft echter in het onzekere, of dat zaad van wilde, dan wel van gekweekte 
exemplaren ingezameld werd. In 1840 droeg H. Buckmann in Hamburg zeer veel 
bij tot de verspreiding van F.corymbiflora over het vaste land van Europa, 
hetgeen echter niet verhinderde, dat men in 1842 te Hamburg en te Flottbeck 
nog 3 Marken voor een exemplaar van deze soort betaalde. 
F,corymbiflora gaat door voor een van de prachtigste species van haar geslacht, 
en schittert in haar bloeitijd met goed gevormde, overhangende, dichte tuilen 
van grote half karmijnrode, half purperen bloemen. Nadat zij in 1852 een 
mutatie met witachtige kelken had voortgebracht verkreeg men uit deze en de 
stamsoort nog enige andere varieteiten, waaronder één met veelkleurige 
bladeren 
 
F.cylindracea Lindl. ['The Botanist', plaat 189, zie afb. 11) onderscheidt zich 
door kleine bloemen met groene kelken en rode kronen, en heeft Mexico tot 
vaderland. Zij werd het eerst in de tuin van de Horticultural Society te Londen 
uit zaad verkregen, dat door George Baxter te Birmingham aan genoemde 
inrichting was ten geschenke gegeven. In 1840 verscheen zij op het vaste land 

van Europa.  

  Met de vorige soort werd in 
Engeland in die zelfde tijd 
F.radicans ingevoerd door Miers, aan 
wie zij haar naam verschuldigd is. In 
het Orgel-gebergte van Brazilië op 
1000 meter boven het oppervlak van 
de zee is ze ontdekt 

De plantentuin te Birmingham bezat voorheen het oorspronkelijk ingevoerde 
exemplaar. en vanuit die tuin verspreidde zich de soort dan ook in die mate, dat 
zij reeds in 1841 in onderscheiden verzamelingen van Engelsen bloeiend werd 
aangetroffen. F.radicans bereikt een hoogte van 8 voet en heeft helder 
scharlakenrode kelken en donker purperen kronen 

Van dezelfde tijd als de ontdekking van beide vorige species, dateert die van 
F.cordifolia Lindl. [afgebeeld in Bot. Reg. 1841, plaat 71 en in Paxton's Mag. of 
Botany, plaat 99 [zie afb.12]. Hartweg trof deze bij het bestijgen van de 
vulkaan Xetuch in Guatemala, op 3000 meter boven de oppervlakte van de zee 
aan, en zond daarvan exemplaren aan de Horticultural Society te Londen. 
F.cordifolia is, zo al niet één van de schoonste, dan toch een van de 



merkwaardigste soorten, uit hoofde, dat zij aan scharlaken of oranje bloemen 
groene schutbladen en grote stengelbladen paart. Haar bessen, die de grote van 
1½ duim bereiken, worden door de inboorlingen van Guatemala gegeten. In 1842 
betaalde men te Flottbeck 5 Mark voor een exemplaar van genoemde plant. 
Behalve F.cordifolia ondekte Hartweg nog, ten westen van de vlakte van Bogota, 
onder Acacia's en Piperaceeën F.verrucosa, een kleine heester met 
scharlakenrode bloemen, en F.hirtella waarvan de tengere stammetjes tot een 
hoogte van 25 voet tegen andere planten opklommen. Verder aan de westelijke 
helling van de Pichincha, F.sylvatica, F.sessifolia [Flore des Serres, plaat 907, 
zie afb. 13], F.scabriuscula en F.dependens, en aan de oostelijke helling van 
dezelfde vulkaan F.ampliata[´Curtis´s Bot. Mag., plaat 6839, afb. 14] Tot slot 
nog hoog op de Cordilleras, boven de stad Popayan, F.canescens en F.corollata 
Laatstgenoemde soorten zijn echter tot hiertoe niet tot de kwekerijen 
doorgedrongen. 

 

 In 1842 werd vanuit een kruidentuin te Glasgow de bloei aangekondigd van 
F.alpestris Gard. [Curtis's Bot. Mag. plaat 3999, zie afb. 15] door Gardner 
aangetroffen op een rotsachtige beschaduwde plek van het Orgel-gebergte 
5000 voet boven de oppervlakte van de zee . Haar bloemen hebben een 
glinsterend rode kelk en een purper rode kroon, zodat de plant veel 
overeenkomst vertoonde met F.integrifolia Lindl. en F.virgata Hort., die beide 
een weinig vroeger aan de kwekers bekend werden en waarvan deze, wegens hun 
gehardheid, vroeger veel als onderstam bij het enten van treur-fuchsia's 
gebruikt werd. 

 F.reflexa  Hort.Berol., met haar aantrekkelijke kleine bloemen, gelijkt veel op 
F.mycrophilla en wordt door sommigen als een cultivar van deze gehouden, 
alhoewel als het land van oorsprong wordt genoemd Mexico. Evenzo kan men 
zeggen, dat 'Cottinghami', die te gelijk met F.reflexa bekend werd, van deze, 
met uitzondering van de donkerder tint van haar bloemen en bladen, niet te 
onderscheiden is. 



F macrostemma R. P. [Flore Peruviana 3, plaat 324 f. 6 en Bot. Cab. plaat 1862, 
zie Afb.16] is een goede 
species, waarvan vele 
anderen schijnen af te 
stammen. Zij groeit op de 
bergen van Chili, en gelijkt, 
zelfs tot in de kroon van 
haar kelkbladen en 
meeldraden op F. coccinea, 
F.serratifolia en 
F.denticulata , een mutatie 
van haar zelf. Algemeen is 
men van oordeel, dat veel 
zogenaamde species in tuinen 
niets dan vormen van 

F.macrostemma zijn, en bovenal wordt dat gezegd van F.globosa, F.conica, 
F.longiflora, F.recurvata , F.gracilis, F. mutabilis en F.tenella Lindl . F. 
macrostema zelf  was in 1840 buiten Engeland nog zeldzaam. In 1847 verkreeg 
Verschaffelt uit Gent daarvan een mutatie met witte kelken.  

Omstreeks 1840 werden bekend op het vaste land van Europa F.decussata R.P. 
[Flore Peruviana plaat 323 f.6] van Peru, met donker roze-rode kelken en 
scharlakenrode kronen; F.thymifolia H.B van Mexico, met aanvankelijk 
bleekroze-rode, doch later donkerpurperen bloemen, en tenslotte F.venusta H.B. 
van Nieuw-Grenada, met roodpurperen kelken en scharlaken- of oranje-rode 
kronen. 

   F.discolor Lindl. [Curtis's Bot. Mag., plaat 3499, en Bot. Reg., plaat 1805] was 
voor Engeland, waar zij uitgeplant in de volle grond aan wisselende 
weersomstandigheden weerstand biedt, een goede aanwinst. Evenwel is deze 
voor Duitsland minder geschikt, omdat men haar daar steeds tot op de grond zag 
doodvriezen. Ingevoerd werd F.discolor van de Falkland's Eilanden, waar zij aan 
plaatsen gebonden is, die wel is waar beschut zijn, maar die toch in de winter 
drie tot vier voet onder sneeuw en ijs bedolven liggen. Zij gelijkt veel op 
F.gracilis multiflora, F.tenella en F.conica Lindl [Bot. Reg., plaat 1062]. 



 

   In 1845 maakte een tot dan nog onbekende species uit Muma (Peru), namelijk 
F.serratifolia R.P., zeer veel opgang op de Engelse tentoonstellingen, en dat niet 
zonder reden, daar zij met bloemen prijkte van 1½" lengte, waarvan de half 
oranje- en half rozerode kroon in een heldergroene kelk gevat is. Genoemde 
fuchsia behaalde prijzen te Chiswick, en op de tentoonstellingen van de Royal 
Horticultural Society in Regent's Park.  
De eer van haar ontdekking komt toe aan Ruiz & Pavon, de eer van haar invoer 
komt toe aan Lobb, die haar eveneens in Muma aantrof, ze aan Veith & Sons 
toezond en die in diens kwekerij in de zomer van 1844 tot bloei kwam. Vanaf die 
tijd werd F.serratifolia zowel in Bot. Reg. plaat 41, als in het Curtis's Bot. Mag. 
plaat 4174 [zie Afb.19a ], Paxton's Mag. of Bot. XII, plaat 169 [zie Afb.19b ] 
en in Flore des Serres plaat 447, afgebeeld. In 1845 werd zij te Erfurt 
verkrijgbaar gesteld, en in 1852 gekruist met 'Napoleon', waarvan het ontstaan 
van een aantal varieteiten met witte kelken het gevolg was.  
 

Omstreeks 1845 werd de verzameling van de Royal Horticultural Society te 
Londen verrijkt met F. splendens [Bot. Reg. 1842, plaat 67, Curtis's Bot. Mag,, 
plaat 4082 (zie Afb.20) en Flore des Serres, plaat 458] haar door Hartweg van 
de berg Fotanpeque,  die 10.000 voet boven het zeeoppervlak ligt, toegezonden 
en deze is derhalve volkomen in staat in Engeland te overwinteren. Curtis Bot. 
Mag. Plaat 4082 (zie Afb.20) en Flore des Serres, plaat 458] haar door Hartweg 
van de berg Fotanpeque, noemde soort heeft een scharlakenrode kelkbuis en 
groene kelkslippen en kroonbladen. Zij werd, na Hartweg door Linden van 
Chamula, en door Skinner van Guatamala ingevoerd. In 1858 kwam van 
F.splendens de cultivar 'President Gosselin' in de handel. 

Van 1846 dateert de invoer in Europa van F.macrantha Hook [Curtis's Bot. Mag., 
plaat 4233, Paxton's Mag. of Bot. plaat 4082 (zie Afb.21a), Flore des Serres, 
plaat 151-153, (zie afb.20b], zo genoemd omdat zij van alle toen bekende 



soorten de grootste bloemen had. F.macrantha werd het allereerst door 
Matthews op de hoge bergen van Antimarca (Peru) ontdekt, echter niet anders 
dan in gedroogde exemplaren voor het herbarium van Sir Hooker naar Engeland 
gezonden. Lobb, de bekende reiziger vanVeith & Sons, was haar invoerder. Hij 
vond haar in de bossen van Chasula (Columbia), op een hoogte van 5000 voet 
boven de oppervlakte van de zee. Zowel in Engeland als in Duitsland wordt 
F.macrantha voortdurend in ere gehouden. Zij bereikt in die landen een hoogte 
van 2 - 3 voet, bloeit rijk, maar brengt bleekrode bloemen voort. 

 

Van F.mexicana, door Porcher F.montana genoemd, die in 1847 werd gevonden, 
zijn geen bijzonderheden bekend. Beter bekend zijn daarentegen F.acinifolia 
Scheidw. (ook wel F.brevifolia genoemd), en F. nigricans Linden. Deze bloeide 
voor het eerst in de gematigde kassen van Galeotti. Zij is dwergachtig van 
uiterlijk en draagt bloemen met een rozerode kelk en met een half rozerode. 
half witte kroon. F.nigricans werd ontdekt door Linden in holle, vochtige en 
schaduwrijke streken in de provincie Merida (Venezuela), aan de ingang van 
Paranillo de la Mucuti (tussen Mendoza en Timotes) 2270-2600 meter boven de 
oceaan, en door de reizigers Funck en Schlimm in 1847, in de vorm van zaad, 
overgezonden. 

F.nigricans bloeide voor het eerst in Europa bij Linden met scharlakenrode 
kelken en donkerviolette kronen [Flore des Serres plaat 481, zie Afb. 22].  

   Van F. procumbens uit Nieuw-Zeeland, die misschien nog vroeger dan 
F.nigricans werd verspreid, zijn geen bijzonderheden bekend.  



  In 1847 werd de prachtige F.spectabilis Hook - weldra terecht de koningin der 
fuchsia's genoemd - ingevoerd. De kwekerij Veith & Sons zond deze in april 1848 
naar de tentoonstelling van de Horticural Society in Regentstreet te Londen, en 
deze ontving hiervoor de grote zilveren medaille.  F.spectabilis is vooral 
merkwaardig vanwege de wijnrode takken, de donkergroene bladeren en de 
schitterende scharlakenrode bloemen. 

  

De plant van Veith was ingezameld door Lobb op de Andes van Cuenca, doch 
reeds vroeger - in gedroogde staat - van Pambo de Yeerba buena (Ecuador) voor 
'Hookers herbarium', medegebracht door Seemann. Van F. spectabilis werd een 
afbeelding opgenomen in Flore des Serres plaat 359 en 360 [zie afb.23]. Tussen 
deze en F.miniata [Flore des Serres, plaat 754, zie afb.24] afkomstig van 
Nieuw-Grenada, bestaat een zeer innige verwantschap. 

F.simplicicaulis R.& P. [Curtis's Bot.Mag., plaat 5096 [afb.25], en Flore des 
Serres, plaat 1388, [zie afb.26] en F.apetala R. & P. werden uit Peru ingevoerd. 
Laatstgenoemde gelijkt - wat uiterlijk betreft - op F.serratifolia, terwijl deze 
toch door zijn mooie grote bloemen zonder kroon en met rozerode, groen 
getopte kelkslippen meer op zichzelf staat. In 1849 werd F.apetala door Linden 
nog voor 6 2/3 thaler per stuk verkocht. De cultivar 'Meillezi', die van nog 
latere invoerdatum is, heeft ontzettend kleine, maar talrijke schitterende 
purperen bloemen van niet meer dan 3 lijn lengte.  

  Onder de fuchsia's, welke men behalve de reeds opgesomde, nog in de catalogi 
van bloemisten aantreft, zijn er zeer vele, zoals 'Corallina' Hort. Laur., 
F.longiflora Sweet, F.virgata Sweet, F.linearifolia Hort.,F.parviflora Lindl., en 



nog anderen, waarvan men volstrekt niet weet aan te geven of het species dan 
wel cultivars (bastaarden) zijn. In 1853 kwamen in de catalogus van Linden als 
nieuwe species nog voor: F.cinnabarina granadensis  en F.verticilata. 

  

Meer nog dan de echte species van het geslacht 'fuchsia', waren het de daaruit 
verkregen cultivars, die als sierplanten furore maakten. Juist toch door het zo 
uiteenlopend uiterlijk en de verschillende bloei van deze species - men vergelijke 
in dit opzicht bijvoorbeeld eens F.microphylla met F.corymbiflora - was de 
aanleiding tot het uitbrengen van nieuwe vormen als vanzelf gegeven. Die nieuwe 
vormen - bastaarden of cultivars - proberen we hierna nog in tweeledig opzicht 
na te gaan, voor zover het namelijk de vorm en de kleur van hun bloemen betreft. 
Het uiterlijke voorkomen, dat zo ontzettend uiteenloopt, kan daarbij buiten 
beschouwing blijven; want het staat vast, dat elke fuchsia van middelmatige 
gestalte en met een schrale of weinig sierlijke bladerdos door de kwekers 
geweerd wordt. Bij een nauwkeurig onderzoek van die bloemen bemerken wij, dat 
hun kleur, niettegenstaande de vele verschillen in lengte, tamelijk standvastig 
blijft. Aan een nu eens naar de ene, dan weer meer naar de andere tint van het 
rood overhellende kelk, paren zich meestal blauwe bloembladen, terwijl beiden - 
op enkele uitzonderingen na - donker te noemen zijn. Omtrent de bouw van de 
bloemen valt op te merken dat die, tegelijk met hun kleur, in volmaaktheid is 
toegenomen. Zo zijn, onder invloed van de algemene strekking van de mode, de 
crinoline-vormige [hoepelrokvormig Red.] bloemen voor de dag gekomen, hoewel 
aan de andere kant niet te miskennen is, dat de juiste grenzen van het sierlijke, 
bij elk nieuw voortbrengsel van de kweekkunst, niet altijd bewaard zijn gebleven 

Van een volmaakte fuchsia verlangt men, dat de grote van haar kelk en haar 
kroon in een juiste verhouding staat tot de lengte van haar meeldraden; dat de 



kelkslippen niet te smal, noch slecht geplaatst en daarenboven achterover 
gebogen zijn, of althans zover van elkander verwijderd zijn, dat de kroonbladen 
duidelijk onderscheiden kunnen worden. De kleur van de kroonbladen moet in 
harmonie zijn met die van de kelk en toch niet te weinig daarbij afsteken. Enkele 
malen is het ook wel voorgekomen, dat anders dan de normaal paarse 
helmknoppen, deze een goudgele kleur hadden aangenomen, hetgeen tot de 
schoonheid van de bloemen wezenlijk bijdroeg. Dat was in 1865 het geval met 
een cultivar van Boucharlat, een kruising met F.microphilla, die goudgele 
meeldraden heeft.  

  De Engelsen zijn de eersten geweest, die door het kweken van cultivars onder 
de fuchsia's, zich een rijke bron van inkomsten geopend hebben. Na de invoer 
van F.fulgens, F.splendens, F.cordifolia, F.serratifolia enz., begonnen zij 
eerst de oude soorten met daaraan kleine bloemen ter zijde te schuiven en de 
afstammelingen van de nieuwe tegen hoge prijzen op het vaste land te verkopen; 
terwijl zij daarna door kruising fraaie cultivars wisten te verkrijgen, waarvoor 
weldra evenveel geld besteed werd als vroeger voor een goede dahlia. 

Tot in 1837 had men het niet verder weten te brengen dan tot het verkrijgen 
van enkele nieuwe vormen van F. globosa en F.conica; doch na de invoer van 
F.fulgens werd de kunstmatige bevruchting op ruime schaal ondernomen en zo'n 
species steeds weer met andere van nog nieuwere aanvoer gekruist. Weldra 
echter begonnen de Franse kwekers het voetspoor van de Engelsen te drukken, 
en ontstond er tussen beiden een wedstrijd, waaraan vooral Salte te Versailles, 
Miellez, Nagel en Warscewicz deelnamen. 

De eerste Engelse cultivars waren van F.globosa en F.fulgens afkomstig en 
werden toentertijd op het vaste land te Hamburg, Flottbeck en Frankfurt voor 
10½ shilling verkocht, niettegenstaande F.coccinea zelfs in het begin van de 18e 
eeuw meer dan circa 1 gulden had kunnen opbrengen, en de echte species ook 
tegenwoordig, met niet meer dan 10 à 15 stuivers, en nieuwigheden met ten 
hoogste 2 gulden betaald werden. Evenwel, reeds in 1842, werden door 
Boeckmann  te Hamburg 12 van de nieuwste cultivars voor 9 Marken, en 25 
andere cultivars volgens keuze van de leveranciers voor totaal 7 Marken 
verkocht. De eerste Duitse cultivars werden bij Boeckmann verkregen door het 
bestuiven van F.globosa, en bij Warscewicz door het bestuiven van F longiflora, 
F.reflexa, 'Harrisonii', 'Mutabilis', F.virgata,'Fargetti' en anderen, met het 
stuifmeel van F. fulgens. Warscewicz maakte daarbij de opmerking, dat deze 
cultivars het uiterlijk van de vader, doch de bladeren en bloemen van de moeder 
aannemen. 



Onder de cultivars van Engelse oorsprong maakten vooral 'Chandler', 
'Standishii', 'Fulgens dependens' en 'Fulgens Hartwegianus' zeer veel opgang; 
hetzelfde was echter ook het geval met 'Fintelmanni'  en 'Koopmanni' van 
Boeckmann en met 'Bertrami' en 'Bergemanni' van Warscewicz, waarvan de 
eerste in 1841 uit 'Harrissonii' en F.fulgens gewonnen werd, en de laatste wat 
de vorm van haar bloemen betrof, een afspiegeling scheen van de merkwaardige 
F. integrifolia Lindl.. In 1842 werden door Smith in Dalton ook zeer fraaie 
mestiezen [*zie verklaring begrip 'mestiezen' onderaan deze pagina}  
voortgebracht, die echter op haar beurt weer overtroffen werd door 'Prince 
Albert', [zie Afb.27 bron onbekend]  die door Brown uit F.globosa x F. fulgens 
was ontstaan.  

   

Aan deze cultivar werd door de Engelse kwekers de voorkeur gegeven boven 
'St.Clare' van Menham, tuinman van kolonel Harcourt op St. Clare op het eiland 
Man, niettegenstaande Lindley deze als de schoonste onder alle variëteiten van 
het geslacht fuchsia geroemd had. In 1843 werd voor 'Prince Albert' en 'St. 
Clare' tussen de 6 en 7 gulden per stuk betaald. In 1844 en 1845 ging men 
F.corymbiflora gebruiken voor het verkrijgen van nieuwe varieteiten. Als 
fraaiste variëteiten daarvan noemt men 'Constellation' [ Floricult. Cab., plaat 
73, zie Afb. 28] van de kweker Miller te Ramsgate, 'Coccinea Vera' van Smith 
 en'Venus Victrix' [ Floricult. Cab., plaat 169, zie Afb.29]. Vanaf dit tijdstip 
nam echter het voortbrengen van tussenvormen zodanig toe, dat de kweker De 
Jonghe te Brussel, zich in 1846 nog in staat voelde uit een nog aanzienlijker 
aantal, groepen van 50 van de fraaiste variëteiten te koop aan te bieden. Onder 
deze vijftigtallen roemde hij als de schoonste 'Duchess  of Sutherland', in 1845 
door Gaine gewonnen. 



Toen men verder ook F.macrostemma in de kruisingen had opgenomen, werd het 
veld in de keuze nog ruimer, zoals blijken kan uit een opsomming van 150 
variëteiten, door Bosse in 1849 als uitstekend aangeprezen. De gebeurtenis, die 
in de daarop volgende jaren de meeste beweging veroorzaakte, was de 
aankondiging van de Engelse kweker Story, dat het hem gelukt was, fuchsia's 
met witte bloemkronen te kweken. Wel stelde de schraalheid van de eerst 
verkregen exemplarenen van hun enigzins armoedige bloei het publiek min of 
meer te leur, maar het vertrouwen dat hierin verandering zou komen - wat dan 
ook later werkelijk plaats had - temperde die teleurstelling in hoge mate. Slaan 
wij bij deze gelegenheid een blik op het ontstaan van de bleekkleurige fuchsia's 
in het algemeen.  

De eerste pogingen om bleekkleurige fuchsia's te verkrijgen, beantwoordde in 
het begin geenzins aan de verwachting. Wel onderscheidde zich de cultivar 
'Chandleri' in 1840 door bloemen van een perzikrode kleur, en zag men 
'Adonis' van Broeckmann in 1841 lichtrozerode kelkslippen dragen met witte 
toppen, maar toch was het niet vóór 1843, dat de Engelsen, en in de eerste 
plaats Youell, met fuchsia's voor den dag kwamen, die een geheel witte kelk 
hadden, en waarbij het contrast tussen deze en de blauwe kroon een 
verrassende uitwerking deed. De eerste fuchsia met een witte kelk werd 'Venus 
Victrix' [ Floricult. Cab., plaat 169, zie Afb.29] gedoopt en deze was afkomstig 
van Youell. 

Nu men het eenmaal zo ver gebracht had, begon men zich ook op variëteiten 
fuchsia's met witte kronen toe te leggen. In het begin scheen die poging echter 
niet te zullen slagen, daar men het niet verder dan tot vleeskleurige, lichtrode 
en lichtblauwe kronen brengen kon ('Incarnata' van Smith, 'Scaramouche' van 
Meillez). Uiteindelijk na tien jaar toeven bewees in 1854 de varieteit 'Mrs. 
Story' dat men de zaak gewonnen had; en nu duurde het ook niet lang of er 
werden, vooral in de kwekerij van Cornelissen analoge variëteiten in vrij grote 

getalen voortgebracht. In 1856 deden de fuchsia's met 
gestreepte kronen 'Gloire de Russelsheim' en 
'Striata' [Afb. 30] en iets later die met gestippelde 
kelken hun intrede. De pogingen echter om fuchsia's 
met gele kelken of kronen te kweken mislukten tot op 
heden geheel; want de 'Souvenir de Leipzig' van 
Cornelissen kan ten hoogste als een cultivar met vuil 
witte kleuren worden aangemerkt. 

 Al deze nieuwigheden van het vaste land werkten zeer 
ongunstig op de afzet van fuchsia's uit Engeland, hoewel 
het niet is te ontkennen dat onder de minstens 100 



variëteiten, die in 1858 en 1859, en de 60 variëteiten, die in 1860 en 1861 door 
Duitse en Franse kwekers in de handel gebracht werden, toch de produkten van 
Banks - zoals bijvoorbeeld 'Souvenir de Chiswick' - de palm der overwinning 
behaalden 

Omtrent de bouw van de fuchsia-bloemen valt op te merken, dat teruggeslagen 
kelken van nature zelden en dan nog slechts bij kleinbloemige soorten worden 
aangetroffen. Een voorbeeld daarvan is F.lycioides. Gewoonlijk zijn de 
kelkslippen min of meer uit elkander geweken, en bereiken zij ten hoogste een 
horizontale stand. Vier bloembladen, van nature rechtopstaande en min of meer 
spiraalsgewijze om elkander gedraaid, sluiten zij in. De inspanning van bloemisten 
om wijder geopende en meer klokvormig uitgespreide kronen en teruggeslagen 
kelken te verkrijgen, is voor eerstgenoemden tussen de jaren 1840 en 1850, en 
voor de laatsten tussen de jaren 1850 en 1860 met een gunstige uitslag 
bekroond. In 1860 werd door Twerdy - een Duitse kweker - zelfs een fuchsia 
variëteit uitgebracht, waarvan de kelkslippen niet alleen naar buiten gekromd, 
maar die letterlijk opgerold waren. Hij noemde deze 'Franz Jozef I'. Het jaar 
1847 neemt in de geschiedenis van de fuchsia's een belangrijke plaats in. Tot 
dantoe   hadden namelijk de bloemen van mestiezen, uit zaad verkregen, nooit 
anders uitgeblonken dan door hun grote of kleur; tot eindelijk de kweker 
Bruneau uit Parijs onder een zaaisel fuchsia's één exemplaar aantrof, waarbij de 
bloemdelen - 20 tot 24 in getal - op de wonderlijkste wijze dooreen waren 
geplaatst. Deze monsterachtige bloemen nu openden het vooruitzicht, dat men 
weldra goed gevormde dubbele fuchsia's zou verkrijgen, en die hoop werd dan 
ook in de eerste helft van het zesde decennium van de 19e eeuw verwezenlijkt. 

Henderson was de eerste, die het gelukte een fuchsia met volkomen goed 
gevormde dubbele bloemen te kweken. Het was een cultivar uit de reeks van de 
donkere variëteiten, in den regel als 'Hendersonii' bekend. Op deze volgde 
weldra in 1853, uit de reeks van de lichte variëteiten ,'Carnea Plena' van 
Lemoine te Nancy. Nog andere dubbele werden door dezelfde Lemoine en door 
Dubus in Frankrijk, en verder door Dender in Duitsland gewonnen; maar toch 
stonden hun bemoeiingen en uitkomsten in dit opzicht achter bij die van de 
Brusselse kweker Cornelissen, van wie de verdiensten op het gebied van de 
Fuchsia-cultuur zeer hoog behoren te worden aangeschreven, en die nog meer 
gewaardeerd zouden worden, als men hem niet verwijten kon, dat hij de door 
hem gewonnen nieuwigheden met te weinig kritiek in de handel bracht. 

De enkele en dubbele fuchsia's met witte kronen werden, evenals de dubbele 
met rode en paarse bloemen, door het publiek met geestdrift ontvangen. In 1863 
kende men niet minder dan 9 cultivars met witte kronen, waarvan 5 door 
Cornelissen en de overigen door Henderson en de anderen uitgebracht waren. In 



1864 steeg het getal tot 16 en in 1865 tot 20, waarvan twee-derde met dubbele 
bloemen. Behalve Cornelissen en Henderson, hadden ook Banks, Lemoine, Crousse 
en anderen aan deze vermeerdering deel. Evenwel wat in 1865 door Twerdy 
geleverd werd, overtrof dat van zijn mededingers in meer dan één opzicht 

   

Al wat deze kweker in de afgelopen tijd in den handel bracht, onderscheidde 
zich door de volkomen gevuldheid van de bloemkroon, in tegenstelling tot de 
fuchsia's van de Engelsen, die gewoonlijk met enkele kronen werden afgeleverd. 

In Frankrijk keerde men in 1865 tot de zuivere species terug, en legde men er 
zich op toe van deze nieuwe cultivars te winnen. Daartoe werden F.corymbiflora 
en F. microphylla uitverkoren. Van elk van beide species verkregen Boucharlat, 
Dender en Barlet 4 nieuwe variëteiten 

   Behalve fuchsia's met fraaie bloemen, werden er er in de afgelopen jaren ook 
variëteiten met fraaie bladeren afgeleverd. Als zodanig noemen we 'Meteor' van 
Cornelissen, die in 1862 veel opschudding veroorzaakte, en door de gouden en 
rode kleurspelingen van haar bladeren aller aandacht trok. In 1864 kende men 
reeds 5 en in 1866 al 7 van die fuchsia's met fraai blad. De cultuur van de 
fuchsia's schijnt onlangs in zoverre een nieuw tijdperk van ontwikkeling te zijn 
ingetreden nadat het de Engelsman Williams gelukt is 'Novelty' te kweken, een 
variëteit met rechtop staande bloemen in trossen. Het is echter te hopen, dat 
de ouderwetse fuchsia's met hun gebogen takken en overhangende bloemen, die 
op zulk een hoge mate van sierlijkheid aanspraak mogen maken, daardoor niet op 
de achtergrond geschoven of aan de vergetelheid worden prijs gegeven. 

Wij geven nu hier een lijstje van zeer fraaie fuchsia's, ontleent aan de 'Manual 
de jardinage , 2e druk'' , auteur Jühlke,directeur van het koninklijk park te 



Potsdam, waarbij echter valt op te merken, dat dit gemakkelijk aanzienlijk zou 
kunnen worden uitgebreid: 

I. Rode en violette enkele fuchsia's : 'Sir Robert Peel', 'Lord Warden', 

'Edith', 'Souvenir de Chiswick'  en de dwergfuchsia 'Comte de Cavour'. De 
eerste twee kunnen als voorbeelden dienen van fuchsia' s met een crinoline-
vormig uitgespreide kroon. 

 II.Rode en rood-purperen dubbele fuchsia's : 'Sir Colin Campbell' en 
'Universal' 

III. Fuchsia's met een dubbele witte kroon : 'Madame Cornelissen' 

IV. Fuchsia's met een enkele witte kroon : 'Princess of Prussia' 

V. Fuchsia's met lichte schakeringen ; de oudere cultivars 'Annie Wiltshire 

Lass',Elegantissima', die beter zijn dan de nieuweren 

VI. Fuchsia's, die opmerkelijk zijn door het contrast van hun kleuren en de 
sierlijkheid van de sterk gevulde kronen ; 'Jozef Cornelissen', 'Sécrétaire 
Mottin' en 'De Tollenaere' 

Het streven naar het verkrijgen van nieuwe cultivars gaat nog altijd voort, zoals 
uit de jaarlijks uitgegeven catalogi van de kwekers blijkt. Ja, het is 
waarschijnlijk, dat de fuchsia's even min als de violieren en asters, immer uit de 
mode zullen gaan. 

Ziedaar in het kort de geschiedenis van de fuchsia's. Evenals vele andere, uit 
vreemde werelddelen aangevoerde planten, werden zij in het begin in warme 
kassen met de grootste voorzorg gekweekt. Naar gelang men echter beter 
omtrent de natuurlijke standplaatsen en de geografische verspreiding ingelicht 
werd, gelukte het ook haar allerhande wijzigingen in cultuur te doen ondergaan. 
Elk jaar verschijnen er over het kweken van fuchsia's in tuin- tijdschriften en -
boeken en vooral in die welke voor liefhebbers bestemd zijn, tal van artikelen; en 
niet zonder reden verklaart dan ook Jäger dat men tegen één artikel over een 
historisch feit, men er twintig over de cultuur der fuchsia's aantreft. 

Over het geslacht fuchsia bestaan weinig monografieën en onder deze zijn die 
van Franse oorsprong de besten. Het eerste werk, dat een nauwkeurige kennis 
van al wat op de fuchsia's betrekking heeft, aanzienlijk bijdroeg, was een 
verhandeling van Pierre Jozeph Buchoz, met als titel 'Mémoire sur la Mélaleuq 
l'Ixora, le Fuchsia, etc.' . Beter echter was het werk van Porcher over dat 
onderwerp, dat onder de eenvoudige titel 'Le Fuchsia, son histoire et culture' in 



1867 een derde uitgave beleefde. In 1865 leverde dezelfde auteur een 
methodisch en beschrijvend overzicht van alle belangrijke cultivars van deze 
veel gezochte sierplant, dat door beknoptheid en juistheid uitmunt. 


