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Ledenvergadering 20 april 2013
Het bestuur nodigt alle leden van de vereniging uit voor de voorjaarsvergadering
in Ede. We zijn te gast bij Hans Kramer, Kwekerij De Hessenhof, Hessenweg 41,
6718 TC Ede. Route: www.hessenhof.nl. De kwekerij ligt tussen Ede en Lunteren.
Vanaf Ede de N304 richting Otterlo. Na 2 km links richting Wekerom. Na 50
meter links de Hessenweg. Na 1 km links de kwekerij.

De ledenvergaderingen zijn een hoogtepunt in het bestaan van de vereniging,
dus als het even kan: probeer er bij te zijn. Hèt moment ook voor de nieuwe
leden om met de vereniging kennis te maken en omgekeerd. Samen zorgen we
ervoor dat het enthousiasme en de kennis onder ons bewaard blijft en groter
wordt. Planten en stekken voor de loterij zijn net als altijd welkom. Heeft u
dubbele exemplaren? Heeft u teveel planten? Neem ze mee voor de loterij!

De dag verloopt als volgt: vanaf 9.00 uur is de vergaderruimte open.

Meegebrachte ruil- en verkoopplanten en stekken kunnen opgesteld, bekeken
en verhandeld worden. Er is ruim tijd om koffie te drinken en elkaar te ontmoe-
ten of kennis met elkaar te maken. Ook zijn er weer loten te koop voor de verlo-
ting die tijdens de vergadering gehouden wordt. Koffie en thee zijn verkrijgbaar,
uw lunch moet u zelf meenemen. Tot ziens!

10.30 uur ledenvergadering
 
1.  Agenda:
2.  Opening / mededelingen / presen-
tielijst
3.  Verslag van de vergadering d.d. 15
september 2012 (zie P&GN december
‘12)
4.  Bestuur:
• Aftredend en niet herkiesbaar Gerard
van Schaik
• Verkiezing nieuw bestuurslid: Gerda
van Velzen
5.  Financiën
• Jaarrekening 2012
• Financiën Geraniumboekje
6.  Kascommissie
7.  Promotieactiviteiten en evenemen-
tenkalender
8.  De nieuwe website en het nieuwe
P&G Nieuws!
9.  Verslagen:
• Geranium werkgroep
• Werkgroep Pelargonium Species
• Pelargonium Cultivar groep
• Regio Friesland
10. Wedstrijdstekken
11. Rondvraag
12. Sluiting
De tijd na de vergadering kunnen we
op de kwekerij doorbrengen. Zie: www.
hessenhof.nl
 
Willem Ferguson, secretaris
tel: 078 6454346
wpferguson@planet.nl

Verkoop van boeken

Christa Hofmann, Pelargoniums €   11,30

Geraniums en Pelargoniums, Kweken en Verzorgen €    8,80

Mia Esser, Pelargoniums €    6,00

Walsweer, Geraniumgids €    4,50

RHS-kleurenwaaier mini *) € 38,00

Huishoudelijk Reglement **) €    0,10

Statuten *) €    0,30

Boekenlijst bibliotheek €    0,35

*) Exclusief verzendkosten, ca. € 2,20 (prijspeil 2010)
**) Nieuwe leden krijgen op verzoek het Huishoudelijk
Reglement en de Statuten kosteloos toegestuurd

De verkoop van boeken is een service voor de leden van de vereniging. Bestel-
lingen ten behoeve van niet-leden worden doorverwezen naar de boekhandel.

Er worden geen boeken meer verzonden; bestelde boeken kunnen op de voor-
of najaarsbijeenkomst worden opgehaald. Tevens kunt u daar natuurlijk nog
steeds boeken lenen uit de bibliotheek.
 
Informatie: B. uit de Bosch
 

Verkrijgbaar:

 

OPROEP
Lenteweekend Eibergen

Onze vereniging heeft medewerking
toegezegd aan het evenement ‘Lente-
feest’ in Eibergen, dat gehouden wordt
in het weekend van 4 en 5 mei 2013.
We zoeken voor zaterdag 4 mei nog
kraambemanning. Vrijwilligers kun-
nen zich aanmelden bij Dineke
Brethouwer, 0573-461681 of de-
valk2@hetnet.nl
 
Op het prachtige terrein rond de Mal-
lumse watermolen in Eibergen wordt
voor de 10e keer het Lenteweekend
georganiseerd. Dit evenement mag
zich altijd verheugen in grote belang-
stelling van tuinliefhebbers uit de
wijde omtrek.
www.lenteweekendeibergen.nl

2



Pelargonium & Geranium  Nieuws!

2  
  

Uitnodiging en agenda LV  
 

4/5  
  

Op bezoek in Friesland  
 

5/6  
  

Tuinbezoek in Gendt  
  

6  
  

Pelargonium moniliforme 
  

7/10  
  

Geraniaceae in de rotstuin  
  

13  
  

De column van...  
  

15  
  

Robertskruid  
  

16  
  

Servicepagina  
  

COLOFON
Pelargonium & Geranium  Nieuws! wordt
gemaakt voor en door de leden van de Neder-
landse Pelargonium en Geranium Vereniging
en veerschijnt 4x per jaar
 
39e jaargang nummer 1 maart 2013

Kopij voor het volgende nummer
vóór 1 april 2013 naar de redactie
 
UITGEVER:
Nederlandse Pelargonium en
Geranium Vereniging
www.npgv.nl
 
REDACTIEADRES:
redactie@npgv.nl
 
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
 

Onder de hamer
Voor u ligt het geheel vernieuwde verenigingsblad. Er is hard aan
gewerkt en het resultaat mag er zijn. Hulde aan de redactie!
 
Vervolgens klonken er geluiden om ook de website in de toekomst
van een nieuw jasje te voorzien en Ruud van der Veer maakte
geheel vrijblijvend een opzetje.
Aangezien webmaster Agnes Blokker aangaf dat ze per 1 januari
graag het stokje wilde doorgeven, kwam het geheel in een
stroomversnelling. Ruud ging nog harder aan het werk en begin
januari benoemde het bestuur hem als nieuwe webmaster. Naast
het blad is er nu ook veel sneller dan verwacht een fraaie nieuwe
website. Ook hiervoor hulde!
 
Hulde verdient ook zeker Agnes. Toen in 2004 op de voorjaars-
vergadering het idee wed geopperd om een website voor de NPGV
te maken, bood zij spontaan haar tijd en kennis aan om een site
te maken en te beheren. In die tijd was een website nog niet zo
“gewoon” als tegenwoordig. Dank voor alle tijd, inzet en moeite.
 
We mogen dan misschien een kleine vereniging zijn, maar er blijkt
op uiteenlopende gebieden zeer veel kennis onder de leden te zijn.
En dat is voor een plantjesclub best heel bijzonder. En helemaal
bijzonder is het als die kennis geheel belangeloos wordt ingezet
voor onze NPGV.
 
Ik wens u allen
een gezond en actief
nieuw verenigingsjaar
toe!
 
Dineke Brethouwer
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Op bezoek in
Friesland
Bij mijn aantreden als voorzitter had
ik de toezegging gedaan om op bezoek
te komen bij Regio Friesland. Een
aangekondigd open-tuinenweekend is
daarvoor een uitgelezen gelegenheid.
Ik dacht meteen aan een leuk stuk in
ons P&G Nieuws!, maar dan had ik ook
een fotograaf nodig. Die vond ik in de
persoon van Joek Jeronimus. En zo
ontmoetten wij elkaar op zaterdag 28
juli 2012 bij de carpool bij Klarenbeek
om in een auto naar Friesland te rijden.
 
(foto's rechts in bezoekvolgorde, red.)

We begonnen in de tuin van meneer
Rodermond in Rottevalle, een dorpje
dat zo'n 6 km ten noorden van Drach-
ten ligt. We zagen het open-tuinbord
en liepen langs het huis naar achteren,
waar in een smalle maar diepe tuin een
paradijsje lag. Meneer van Rodermond
was blij verrast om ons te zien en we
kregen een uitgebreide rondleiding
langs heel veel fuchsia's, pelargoniums
en kuipplanten.
Achterin lag een stukje tuin met win-
terharde beplanting en dat bleek het
domein van mevrouw Rodermond te
zijn. Ook heel leuk.
We werden gastvrij voorzien van koffie
en koek en zaten gezellig op het knusse
terras, waar nog meer bekenden uit de
vereniging bleken te zitten.

De volgende tuin was van mevrouw
Zwanenburg in De Knipe, bij Heeren-
veen. Zij is nog niet zo lang lid van onze
club en had een nog prille verzameling
pelargoniums. Haar eerste liefde lag
bij de fuchsia's. Haar tuin was niet
groot genoeg en zo had ze aan de over-
kant van de straat ook nog maar een
stuk grond gebruikt om haar planten
te etaleren.
We sloegen hier de koffie over en reden
door naar Oranjewoud, een prachtig
stukje Friesland met veel bos.

Aan een mooi laantje lag het huis van
de familie Klijnstra en ook hier een
ware bloemenzee van fuchsia's, pelar-
goniums en kuipplanten. De grote
fuchsiastammen waren allemaal inge-
graven hetgeen een fraai beeld ople-
verde. Verder zagen we in deze grote
tuin ook de passie van de heer des
huizes: hij knapt graag oude land- lees verder op pagina 5 »
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bouwmachines op. Er stonden diverse
exemplaren in de tuin als ornament.
Ook hier weer een warm onthaal met
koffie, fris en praatjes.

Voldaan van al het moois reden we
terug. Ter compensatie van de 500 km
die Joek deze dag op de teller had
staan, trakteerde ik op een lekkere
warme maaltijd en we waren het roe-
rend eens: Een dagje Friesland is de
moeite waard. Dank aan alle tuineige-
naren voor de gastvrije ontvangst!

Dineke Brethouwer

Een tuinbezoek in Gendt
Na ons bezoek aan Friesland besloten Joek en ik dat een dagje Betuwe ook wel
leuk zou zijn. We hadden in ons blad gelezen dat de familie Bosman in Gendt
ook open tuin hield. We spraken op de najaarsvergadering met meneer Bosman
af en zo stonden we maandag 17 september 2012 voor zijn huis aan een doodlo-
pend straatje.

Dat hier een bloemenliefhebber woont
kun je al van verre zien. We keken bij
het uitstappen onze ogen uit, maar
eerst was er koffie. Meneer Bosman
vertelde over zijn liefde voor allerlei
planten en we gingen al gauw naar
buiten.
Dan kom je ogen te kort. Een enorme
collectie pelargoniums, fuchsia's en
kuipplanten; allemaal even gezond en
vol bloemen. Je loopt verder en staat
midden tussen prachtige dahlia's. Niet
op kleur, maar gewoon lekker door
elkaar. Je wordt er helemaal vrolijk
van. Er staan geen tien, maar mis-
schien wel honderd dahlia's bij elkaar.

Natuurlijk bekeken we de uitgebreide
collectie pelargoniums. Meneer Bos-
man vertelde dat hij in het najaar
stekken neemt van alle planten en dan
de moederplanten weggooit. Hij pot de
bewortelde stekjes op per twee in 10 cm
potjes. Begin maart gaan er dan 4 in
een grote pot en begint het opkweken
echt. Hij mest met Petersen mest
20-20-20. Je lost deze poedermest op
in water en begiet daar de planten mee.
Hij heeft een deal voor zijn potgrond;
omdat hij elk voorjaar honderd zakken

lees verder op pagina 6 »

OPROEP
Foto’s gevraagd
 Wellicht hebt u het op de najaarsver-
gadering al gehoord: de redactie wil
een archief aanleggen van foto’s en
ander beeldmateriaal, zoals bijvoor-
beeld (pen)tekeningen.
De bedoeling is om dit materiaal te
gebruiken in zowel ons vernieuwde
P&G Nieuws! als op de website. Wan-
neer een ingezonden foto wordt ge-
plaatst, kunnen we niet aangeven.
En wie weet wordt uw foto wel gebruikt
voor het vervaardigen van een poster
of flyer. Ook die producties zijn moge-
lijk bij onze nieuwe drukker Editoo.

Lees verder op npgv.nl en kies in het
menu > Leden > Foto's insturen
 
de redactie

Geraniumlezing
Op maandag 6 mei a.s. wordt in
Doetinchem een lezing gehouden over
tuingeraniums. Deze presentatie wordt
gehouden door Rein ten Klooster 
onder auspiciën van Groei & Bloei,
afdeling Doetinchem.
 
Uitgebreide info op:
http://doetinchem.groei.nl/ en kies in
het menu voor 'Agenda"
 
Ook te bereiken via npgv.nl en  kies dan
in de nieuwsrubriek bij 'Geraniumle-
zing' of klik op 'Agenda'.
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van 40 liter tegelijk haalt, betaalt hij
geen 3,50 maar 2,00 euro per zak.

Na al dit moois liepen we naar de an-
dere kant van het huis waar onze mond
open viel bij het zien van een reusach-
tige groentetuin. Op de vette Betuwse
kleigrond stond de boerenkool in sep-
tember al kniehoog (de knieen van
Joek, welteverstaan). Meneer Bosman
doet dat allemaal nog zelf en de diep-
vriezer is hier dankzij hem en zijn
vrouw zeer goed gevuld! Ook deze tuin
is voor bloemenliefhebbers de moeite
waard. In 2013 bent u alle weekenden
in juli en augustus welkom; wel even
een afspraak maken. Houdt de evene-
mentenagenda in het blad en op de
website in de gaten.
We bedanken de familie Bosman voor
de hartelijke ontvangst.

Het verslaggeversduo reed vervolgens
door naar de tuinen van Appeltern,
zo'n 35 km verderop en genoten daar
van de mooie herfsttuinen.

Dineke Brethouwer

Tuinbezoek
U heeft nog een verslag van ons tuinbezoek tegoed aan Trientjes-tuin in
Roswinkel. Dat bewaren we voor de mei-editie, want met alles wat daar te
zien was kunnen we wel een compleet nummer van P&G Nieuws! vullen. Joek
heeft er een flink fotoarchief aan over gehouden. Het sluit dan mooi aan bij
de Open Tuin Agenda in die uitgave, waarin zij ongetwijfeld ook weer vermeld
zullen staan.
Dineke Brethouwer

Pelargonium moniliforme
door Mary Hoogvliet
 
Zo maar een Specie en wel uit de sectie Hoarea en een van de ongeveer 56 ver-
schillende soorten: Pelargonium moniliforme. Het zijn niet hele grote planten,
maar wel heel erg mooi. En gemakkelijk te groeien, ook van zaad. Van zaad tot
plantje duurt een jaar en dan bloeit het ook nog…, hoewel sommige meer tijd
nodig hebben.

 
Als zich uit een knopje zo’n
wonder ontwikkelt, dan is dat
voor mij een openbaring, al-
tijd weer. De meeste, althans
Hoarea’s, groeien van een
knolletje dat ieder jaar groter
wordt. Er zijn nog meer sec-
ties en allemaal even mooi!
 
 
 
 

 
Pelargoniums zijn wilde planten; de groeiplaats is Zuid-Afrika. Er zijn meer

landen waar ze groeien, maar
dat is voor de volgende keer…
Ze bloeien in het voorjaar. Na
de bloei gaan ze de rust in en
kunnen ze droog staan. Ik dek
ze dan af met kranten. Als in
de herfst het groeiseizoen
weer begint moet je ze water
geven. Alleen als ze zich mel-
den met groeien, dan komt er
een groeipuntje op. Nu is het
eind januari en staan ze volop

in het blad, sommige in de knop. Met de natuur moet je geen haast hebben; het
regelt zichzelf wel. Straks gaat het wonder weer geschieden.

Enthousiast en overdonderd!
Zo luidt de kop van een artikel op de nieuwspagina's van onze nieuwe drukker
Editoo. Aanleiding was de presentatie van een testnummer van ons nieuwe
magazine op de najaarsvergadering 2012.
Lees verder op http://www.editoo.nl/actueel/enthousiast_en_overdonderd

Open Tuinen
Juli en augustus 2013
Alle weekenden, alleen op afspraak
Open tuin bij familie W.F. Bosman
Flierensestraat 41, 6691 GB Gendt, tel.
0481 423275
Vaste planten, waaronder geraniums,
dahlia’s, fuchsia’s.
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Geraniaceae in de rotstuin
Hoe ziet een stukje berglandschap er uit? In mijn idee is het een onregelmatig gebiedje met gevallen en gebroken rots-
delen van verschillende soorten. Op sommige plaatsen heel mooi en soms als een hoop stenen. Dat geeft me de vrijheid
om te maken wat ik kan en wil, zonder rekening te houden met regels zoals dat je alleen stenen van een soort mag ge-
bruiken of dat je ze moet plaatsen in eenzelfde richting om de mooiste rotsformaties na te maken.
Bij een rotsachtig gebied denk ik aan kalkhoudend gesteente, waarbij ik me realiseer dat het vaak anders is maar ik wil
het eenvoudig houden.

Helling met hardsteen

Hoge stapeling van stenen

Stapelen tegen een muur

Aanleiding voor het schrijven van dit
artikel is een opmerking van Richard
Clifton, de redacteur van de Engelse
Geraniaceae Group Newsletter en au-
teur van de Geraniaceae Checklisten
en veel andere werken die vaak met
Geraniaceae te maken hebben. Ri-
chard plaatst vaak redactionele noten
die de Newsletter nog meer diepgang
geven en in een ruimere context plaat-
sen. Veel kennis over Geraniaceae is
toegankelijk gemaakt door hem, thank
you Richard!
Hij schreef me: “You must grow the
rockery Geranium ssp., why not write
a little piece about general care and
how to keep them free of root rot plea-
se?” Richard raakt daarmee een gevoe-

lige snaar omdat voor mij Geraniaceae
in een rotstuin het summum van tui-
nieren is. Ik probeer dat al ruim 20 jaar
op verschillende manieren en ben
steeds verrast door wat er gebeurt in
mijn stukje Himalaya. Mijn principe is:
eenvoudig, goedkoop en praktisch.
 
In de bergen is vaak veel regen en dat
water wordt snel afgevoerd in het ste-
nige landschap met hoogteverschillen
en hellingen. Er is ook een tijd van
sneeuwval die de oppervlakte bedekt
met een deken van sneeuw in de tijd
dat het vriest.
Hoe kun je deze omstandigheden na-
bootsen in ons lage landen klimaat met
natte winters en onvoorspelbare zo-
mers? Als je het niet probeert, dan weet
je het nooit.
Maak hoogteverschillen zodat water
eenvoudig weg kan en maak een goed
doorlatende bodem van je eigen grond,
wat voor soort het ook is. Je eigen
grond is het beste en is genoeg voor-
handen. Gebruik gebroken stenen van
elke soort, voeg zand en grond toe om
de bodem open te krijgen. Voeg kalk
toe, hetzij stuivende landbouwkalk of

dolomiet (gemalen mergel). De grond
hoeft niet overal dezelfde structuur te
hebben, plantenwortels vinden zelf de
juiste plaatsen wel.
 
De hoogteverschillen kun je maken
door stenen te stapelen waarmee je
vormen kunt maken die jezelf mooi
vindt. Maak de rotstuin van zodanige
afmeting dat je elke plek kunt bereiken
zonder je voet op de rotstuin te zetten.
De hoogte van de stapeling mag varië-
ren van 20 cm tot enkele meters, af-
hankelijk van hoeveel materiaal je hebt
en wat je zelf wil. Door de paden tussen
je rotstuindelen te verlagen krijg je
meer materiaal beschikbaar en worden
de hoogteverschillen groter.
Plant geraniums en erodiums in je
rotstuin en strooi een mengsel van
zand, split en kalk tussen de planten in
een laag van 2 cm of meer. Ik ken een

beeldhouwster die met Belgische hard-
steen werkt. Ik krijg alle steenafval
inclusief het steenstof. Dit is perfect
materiaal om de rotstuin mee af te
strooien en maakt het op een natuur-
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Geranium shikokianum

Geranium farrerii

lijke manier kalkhoudend.
 
In een gunstige winter valt er sneeuw
die een deken over de rotstuin vormt
en een goede bescherming tegen vorst
geeft. Meestal wisselen sneeuw en

regen elkaar af en wordt de bodem nat.
Jarenlang heb ik plexiglas boven de
planten gezet om het water er van af te
houden. Toen ik zag dat wanneer het
sneeuwde, het gedeelte onder de glas-
plaat kaal bleef heb ik dat idee verlaten
en ik zie dat dit beter is. Als het gaat
vriezen en er ligt nog geen sneeuw, dan
dek ik de rotstuin af met dennentakken
die een goede vorstbescherming bie-
den. Als het daarop ook nog sneeuwt
geeft de combinatie een nog betere
bescherming.
 
Om de rotstuin voor de lange termijn
in conditie te houden, strooi ik stuiven-
de landbouwkalk in het vroege voor-
jaar en zes weken daarna strooi ik een
fijnkorrelige organische mest in een
heel kleine hoeveelheid. Dit compen-
seert de schrale grond en geeft de
planten wat vitaliteit. Ik gebruik daar-
voor organische mest voor de siertuin
van DCM. Als het nodig is strooi ik de
rotstuin af met een mengsel van zand,
split en kalk. Nodig vind ik dat als de
oude afstrooilaag is gemengd met de
ondergrond door het verwijderen van
onkruid en ongewenste planten. Als
zand gebruik ik bij voorkeur breker-
zand, dat de stratenmakers gebruiken
om hun straatwerk mee af te strooien.
Als split gebruik ik Japanse split of
bonte maassplit 3-7 mm in zakken van
20 kg te koop bij tuincentra, daar kun
je ook brekerzand kopen in 20 kg zak-
ken.
 
De bodem van mijn tuin in Breda is
zandig met een beetje humus, een
goede basis voor de rotstuin.
Mijn geraniumvriend Frans van Don-
gen heeft zijn tuin in een kleigebied. De

rivierklei is kalkhoudend en vet met
32% deeltjes kleiner dan 16 μ, dat zijn
afslibbare deeltjes. Frans gebruikt ook
gebroken stenen voor de opbouw van
de rotstuin, te beginnen met de grotere
stukken, en mengt de grond met zand
om het doorlatend te maken.
Frans heeft zijn rotstuin gebouwd op
het talud van de Achterdijk in Zeven-
bergschen Hoek.
 
In mijn rotstuin lopen enkele hanen
die alle snuitkevers en andere insecten
opruimen. Ze eten ook sommige soor-
ten slakken. Gebiedjes met waardevol-
le zaailingen bescherm ik met fijn gaas
om uitkrabben te voorkomen.
 
Geraniums
G. nanum groeit in mijn rotstuin op
een hoogte van 40 cm zoals ze ook
groeien in het Atlas gebergte in Marok-
ko op een hoogte van 2000 meter.

De cinereums voelen zich thuis in m'n
rotstuin, vormen mooie pollen die rijk
bloeien en komen goed door de win-
ters. G. shikokianum en G. dalmaticum 
doen het goed en houden het meer dan

10 jaar vol. G. farreri is mooi en be-
hoeft speciale aandacht omdat ze in de
winter helemaal verdwijnt. Markeren
met bijvoorbeeld een ring van een af-
gezaagde pvc-buis zodat je er rekening
mee houdt bij het onkruidvrij houden.
G. argenteum is niet helemaal winter-

hard maar doorstaat sommige winters
wel.
G. x lindavicum is matig winterhard en
houdt het in de rotstuin lang vol. De
Sessiliflorum-groep heeft mooie plan-
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Geranium dalmaticum 'Postmans Jubilee'

Geranium cinereum

Geranium argenteum Erodium 'Almodovar'

Erodium daucoides 'Silos'

ten voor rotsige omstandigheden maar
die zijn niet altijd winterhard.
Er zijn veel randgevallen die in de
rotstuin gebruikt kunnen worden. De
Sanguineum-groep heeft veel compac-
te vormen. Er mogen ook wel grotere
geraniums in de rotstuin staan, dat is
in de natuur ook zo. De Wallichia-
num-groep heeft mooie laatbloeiers
die de rotstuin tot laat in de herfst
kunnen kleuren. Er zijn ook mooie
kruipende planten zoals G. 'Mirjam',
een hybride van G. sessiliflorum 'Sea
Spray' en G. subulato-stipulatum, ge-
vonden door Frans van Dongen en
genoemd naar zijn kleindochter.

Erodiums
In de sectie Absinthioidea, subsectie
Petrea vinden we E. heteradenum, E.
cheilantifolium, E. glandulosum, E.
foetidum, E. rupestre, E. celtibericum 
en E. crispum. Als je deze in de rotstuin
plant in goed doorlatende kalkhouden-
de grond houden ze het jaren vol. Mijn
ervaring is dat na een jaar of vier de
planten zonder een voor mij aanwijs-
bare oorzaak plotseling dood gaan
(sudden death). Misschien leven deze
planten een bepaalde tijd. Ik probeer
op tijd stekken te nemen die in het
vroege voorjaar gemakkelijk wortelen.
In de sectie Cicutaria subsectie Roma-
na zitten verschillende bruikbare ero-
diums.
E. acaule houdt het jaren vol, is mooi
en is ook als een onkruid dat zich ge-
makkelijk uitzaait. De stelen van oude-
re planten hebben mooie vormen. E.
castellanum heeft een centrale wortel
en is volkomen winterhard waar het
ook groeit. Ik probeer de kleine vor-
men te selecteren omdat ik die het
mooist vind. Het verbaasd me dat deze
plant voor zover ik weet nooit aange-
boden wordt in tuincentra. Laten we
het maar zo houden.

E. daucoides groeit gemakkelijk maar
lijdt soms aan sudden death. Meer
aandacht is nodig voor z'n standplaats.
E. manescavii groeit gemakkelijk als
die genoeg water krijgt in de zomer. Ik
hou deze plant echter uit m'n tuin om
kruising net E. castellanum te voorko-
men.
In de subsectie Cicutaria vinden we E.
cicutarium, een mooi onkruid dat je
nooit kwijt raakt. E. trifolium van de
subsectie Malacoidea is een mooie
vroegbloeier die zichzelf uitzaait maar
niet volledig winterhard is. Voor de
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Sarcocaulon vanderitiae

Pelargonium quercetorum

zekerheid pot ik zaailingen op in de late
herfst en zet ze in het kasje als het te
nat of te koud is. E. pelargoniflorum is
mooi en moeilijk. Ik verlies deze plant
steeds na een paar jaar en probeer dan
opnieuw met zaad van de Engelse Ge-
raniaceae Group Seedlist. E. reichardii 
wordt massaal in tuincentra aangebo-
den en is niet winterhard.

Pelargoniums
Op een mooi plaatsje tegen de zuid-
muur van het huis op een helling naar
het zuiden op een hoogte van 30 cm
groeit P. endlicherianum en P.
quercetorum. Beide gekweekt uit zaad
van de Groups Seedlist. Ze staan er al
langer dan 10 jaar en bloeien elke
zomer mooi en uitbundig. De vorming
van zaad is moeilijk, maar ik weet niet
hoe ik dat verbeteren kan. Beide soor-
ten zijn goed te scheuren maar het
duurt wel even voordat de plant
'scheurbaar' is.

Sarcocaulon
Half mei zet ik S. vanderitiae met pot
en al in de rotstuin. Die bloeit de hele
zomer met perkamentachtige witte
bloemen. Omdat die helemaal niet
winterhard is gaat die weer in het kasje
als de herfst begint. Sarcocaulon is de
oude naam voor de succulente
Monsonia.

Het toepassen van Geraniaceae in een
rotstuin is gemakkelijk en geeft mooi
resultaat, probeer het en je zult het
zien. Het geeft een extra dimensie aan
het omgaan met Geraniaceae
 
Rein ten Klooster

De inspiratie:
“You must grow the rockery Gerani-
um ssp., why not write a little piece
about general care and how to keep
them free of root rot please?”
R. Clifton
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Jaarprogramma
De Kleine Planta-
ge 2013
zaterdag 9 en zondag 10 maart
Helleborusdagen
Helleborussen luiden het voorjaar in.
Uta Klingel en Andreas Luckhardt uit
Duitsland, specialisten op het gebied
van de Helleborus,  nemen behalve een
keur aan helleborussen ook andere
voorjaarsbloeiers mee. De Cruydt-
Hoeck komt met zaden.
 
zaterdag 6 april en zondag 7 april
Rozen, clematissen en zaden
Naast het volledige sortiment rozen en
clematissen van De Kleine Plantage
presenteert de biologische rozenkwe-
kerij De Bierkreek uit Zeeland een
eigen selectie rozen. De Belgische
kweker Peter Bauwens is er met zaden
en planten van groenten en kruiden. Er
zijn snoeidemonstraties en er is voor-
lichting over het tuinonderhoud.
 
zaterdag 4 en zondag 5 mei
Zomerbollen en heesters
Hein Meeuwissen, de expert in bollen,
knollen en wortelstokken brengt een
uitgelezen selectie. De nadruk ligt op
zomerbloeiende bol- en knolgewassen.
Kwekerij Arborealis, met als speciali-
teit  Hydrangea en Viburnum, biedt op
deze dagen een zeer aantrekkelijk en
bijzonder sortiment heesters en
bomen aan.

zaterdag 1 en zondag 2 juni
Groninger groentedagen
Hans Boon en Marijke de Winter kwe-
ken uitsluitend voor dit weekend ex-
quise, vergeten en onvergetelijke
groenteplanten. Alma Huisken en Ria
Loohuizen zijn er met hun boeken,
proeverijen en heerlijkheden van het
land. Voor de liefhebbers van bessen
en ander kleinfruit is De Vrolijke Noot
present. Er is cider en wijn.
 
zaterdag 6 juli en zondag 7 juli
Schaduwplantenfestival
De Kleine Plantage zet zijn grote col-
lectie favoriete schaduwplanten, prach-
tig van blad en vorm, in het middel-
punt. Jannes van Rossum van de Ne-
derlandse Hostavereniging komt met
een verzameling hosta’s  en Wouter
van Driel met zijn bijzondere varens,
waaronder veel eigen selecties.
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zaterdag 3 en zondag 4 augustus
Hoogzomerspektakel
Speciaal voor dit themaweekend pre-
senteert De Kleine Plantage een met
zorg samengesteld  sortiment dahlia’s
en een keur aan vaste planten die de
zomer tot een feest maken. Brian Kab-
bes zal afhankelijk van de weersom-
standigheden een rondleiding of lezing
geven.
 
zaterdag 7 en zondag 8 september
Nazomerfestijn, bollen, boeken
en planten
De afsluiting van het seizoen met nar-
cissen, tulpen, stinzenbollen en nog
veel meer van Hein Meeuwissen, boe-
ken van Architectura en Natura,  hees-
ters en bomen van Arborealis,  de
planten van De Kleine Plantage en
voorlichting over aanleg en onder-
houd.
 
Kwekerij De Kleine Plantage
Handerweg 1  9967 TC  Eenrum
Open van 10.00-17.00 uur - Entree
gratis
www.dekleineplantage.nl
info@dekleineplantage.nl

De column van...
 
Een hobby

Appels vallen niet ver van de boom of,
moderner, het zit in de genen. Dan zie
je bij jongere mensen toch dat verlan-
gende kijken naar je bezigheden in
tuin of pot. Of met plezier meegaan
naar een kwekerij. Of een andere
nutteloze bezigheid beoefenen: zitten
op terras in de zon. En daar zit nu
precies de pijn. Als je in hobbykringen
verkeert en kontakten met het buiten-
land hebt, bedoeld is echt West-Euro-
pees, dan merk je bij bezoeken aan
tentoonstellingen en kwekers, en
zeker de gespecialiseerde, dat er best
veel jongeren zijn die net zo betrokken
en zelfs fanatiek bezig zijn met dezelf-
de hobby als jij. Alleen: weinig Neder-
landers. Ook bij de toppers tijdens
tentoonstellingen met eraan gekop-
peld een competitie: gaan voor de
eerste prijs, op z’n buitenlands de
Award. Kijk eens rond op de Chelsea
Flower Show, de grote tuin- manifes-
taties in Duitsland en België en zelfs
bij de meer gespecialiseerde, zoals
Fuchsia of Bonsai: echt wel jongeren.

Met nogal wat bestuurservaringen in
dit soort clubs, nationaal en interna-
tionaal, wat denk u van Japanse
Krielen, om maar een dwarsstraat te
noemen, word je door mensen die nu
besturen aangesproken met de vraag,
gekoppeld aan de mededeling dat het
ledenbestand terugloopt: “en wat te
doen?”

Allereerst kunnen we er met z’n allen
niet onderuit dat er minder mensen
wonen in West-Europa, dus ook min-
der jongeren, en dat wij, de ouderen,
uitsterven en met ons onze hobby. Dat
laatste is toch te gek voor woorden,
waarom in NL wel en in B en D en F
niet? Of zelfs in de mediterrane lan-
den, waar men ook niet klaagt. Wel-
nee, een hobby is daar een levensvoor-
waarde, van sport tot open tuin of het
kweken van gekke vogels of planten,
om maar even in de hoek van het le-
vende te blijven. Ligt het accent dan
mogelijkerwijs niet meer zozeer op
verzamelen maar op een combinatie
van plezier en nut, de zin om ‘nutte-
loos’ bezig te zijn is er en daar gaat het
wel om. Zelfs op balkons of platte

daken in de stad was er plots in NL een
kruidentuin. Verstand van planten
kweken? Totaal niet. Waarom dan die
bak van hout met kruiden en andere
eetbare gewassen? Volgt de hele lijst
van soorten maar wel altijd tussen
alle argumenten het plezier, de ver-
wondering hoe iets groeit en wat je er
wel allemaal mee kunt, zoals ook het
leren omgaan met mislukkingen. Niks
moralistisch, gewoon lol, je eigen ra-
dijsjes. En dan ook, grote verrassing,
de toeloop. Want groene rups, die lust
warempel ook mijn sla en wat dan te
doen.

Aan de andere kant zijn er die echt
zielige kinderen die in hun duurste
kledij naar de jeugdactiviteiten ge-
stuurd worden. Spelen in wei en bos,
nou, dat is pas griezelig. En dat insec-
tenhotel, hoe gevaarlijk is dat wel niet
en moet je daar ook niet een vergun-
ning voor hebben. Als je dan praat
over bevruchten is er alles maar geen
willig oor. Uit eigen ervaring kan dan
verteld worden van gebieden elders in
de wereld waar nog maar weinig fruit
te oogsten valt: beetje royaal de gif-
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spuit gehanteerd. En praat nooit meer
over onderdak voor insecten, wijs
maar naar vlinders, die zijn lief. O, u
bedoelt dat rupsen verwijderd dienen
te worden, zoals we dat met alles doen
wat ons niet past, och ja, die rupsen.
Die balkonkweekster was in ieder
geval nieuwsgierig naar de herkomst
van dat beest en naar de toekomst en
was zelfs bereid te delen, we komen in
dit deel van de wereld, althans velen
van ons, nog niet om van de honger.
Zo is de cirkel langzaam rond. Niet dat
in andere landen stadsmensen weinig
weten van vlinders, groenten en rup-
sen, maar wat denkt u van de Franse
hang naar de champagne en lekker
eten en de Duitse naar het Wald? Naar
respect en bewondering voor mensen
die van hun hobby een de werkelijk-
heid overstijgend resultaat maken.
Van gemeenten die ruimte voor kip-
penhokken en andere plekken beschik-
baar stellen om met groen en dieren
bezig te zijn? Zonder vergunning en
waar hanen mogen kraaien om u en
mij te vertellen dat de zon er weer is.
En waarom valt NL er dan steeds weer
buiten. Uit mijn jeugd komen dan
herinneringen naar de reisduiven, de
vogels in de volière, oma in haar bloe-
mentuin, die ze echt tussen de bedrij-
ven door onderhield, de drumband en
de fanfare, het besturen van de vere-
nigingen, want samen is veel leuker
dan alleen. Allemaal weg. Logisch, wij
leven in een land waar je waarde sa-
menhangt met je opbrengst, hoeveel je
kost, we tellen alleen maar mee als we
wat met geld doen. Kun je niet mee of
wil je niet mee, meteen uitschakelen en
wegzetten. Zo maar iets voor de lol
doen, uitgesloten, en ontspannen mag
alleen maar als je na die korte periode
weer een flinke bijdrage levert. En hoe
verder je van je geboortejaar verwij-
derd raakt, hoe meer men eigenlijk
graag zag dat je verdween, je kost
alleen maar geld. Houdt er van die
niks opleverende bezigheden op na.
En dan kun je alleen maar die appels
die niet ver van de boom vallen troos-
ten, al zeg je dat niet hardop; mis-
schien mag je voor je dood stoppen
met werken en kun je andere dingen
doen. ’n Hobby erop na houden en lid
worden van een club mensen die daar
ook lol in hebben.

P. Largonium

Interessant voor...
... website of verenigingsblad?
 
Aarzel niet, maar laat het ons weten op redactie@npgv.nl
 
Het kan van alles zijn: foto's, nieuws, evenement, anekdokte (grappig, of juist
niet), een vraag, een verhaal of zomaar.
De NPGV is er voor u, samen met u, maar ook... DOOR u!

 

Onze vernieuwde website al gezien?
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Robertskruid
Lang geleden, toen op eigen benen staan nogal wiebelig verliep en de kennis en
ervaring om stevig op die benen te staan nog moest komen, trof ik in hoeken en
gaten in mijn spiksplinter- nieuwe tuin een leuk plantje aan. Robertskruid, zei
men, was de naam. De overigens heel aardige eigenaar van een nabijgelegen
tuinderij die de eerste bomen en struiken leverde adviseerde mij met klem “dat
onkruid uit te trekken”. In de periode dat de kennis toenam - studeren noemde/
noemt men dat - groeide de lijst met uit te roeien planten spectaculair. Bij een
oude mijnwerker, mijn grootvader, waar de groente vanzelf groeide en de dah-
lia’s tot in de hemel, stond dat plantje warempel, zomaar, in zijn groentetuin
onder de bessenstruiken. Als antwoord op het verbaasd kijken merkte hij op dat
Moeder Natuur altijd haar gang gaat en niet die van jou. Merken doe je dat
bijvoorbeeld aan je rug als je weer eens tekeergegaan bent in je tuin en Moeder
Natuur staat te glimlachen. En in zijn mooie Rijnlandse taal, het Ripurarisch,
ook mijn moedertaal, legde hij uit. Zijn wijze van werken en omgaan met plant
en dier, het waarom daarvan en hoe mooi en vanzelfsprekend alles verliep. Ui-
teraard was hij de risee van de buurt, de tuin was toch niet netjes?

In de tijd van deze gebeurtenissen
overkwam in Oostenrijk een jonge
boer hetzelfde. Nu is hij, Sepp Holzer,
wereldwijd bekend vanwege zijn afwij-
kende manier van boeren, dat noemt
hij, en met hem velen in vele landen,
perma-cultuur. Is zelfs een mooi boek
over verschenen. Als u met lezen zover
gekomen bent vraagt u zich af of u leest
in het blad van uw Pelargonium- en
Geranium-club. Ja dat doet u. Maar ik
wil u het verhaal van dit simpel plantje,
dat het begin was van een totaal ande-
re wijze van tuinieren, vertellen.
 
Als tuinmens ga je zo vaak als maar
mogelijk het Kanaal over, en daar
stond het kleine ding in een meer dan
gerenommeerde tuin op plekken die de
tuineigenaren ‘de plek met Assepoes-
ter-planten’ noemen: Chionodoxia,
Primula, winterakoniet, Corydalis,
anemoon en krokus en later Mecono-
psiscambrica. In mijn tuin zijn er veel
van deze plekken, met varens, kleine
hosta, Pulmonaria, en dat dankzij zo’n
mooi plantje.
 
De schrijvers van het boek dat niet
genoeg geprezen kan worden, het Ge-
raniumboekje, een veel te bescheiden
naam voor zo iets moois, zijn net zo
enthousiast als ik over die Geranium-
robertianum, nummer 408. Want ook
dit is een Assepoester-plantje. Zo
sterk, kan overal terecht, overleeft zelfs
min 24 in ons diepe dal en, inderdaad,
zaait zich overal uit.
Van die Engelse reizen kwam ook de
cultivar ’Album’ mee, later ook nog de
cultivar met de roze kleur. Toen begon

het spel pas echt. Op plekken die er
normaal doods en verlaten bij lagen,
groeiden plots, toen schoffel en spade
omwille van de rug tot oud roest ver-
klaard waren, die hoeken op tot plek-
ken waar veel bezoekers en zeker ‘ech-
te’ tuinmensen rolletje na rolletje vol-
schoten, in het tijdperk van die inmid-
dels uitgestorven film- en diarolletjes.
 
Ook nu weer, wie wat is is niet te bepa-
len, maar de witte Corydalislutea ‘Al-
ba’ komt alleen voor op plekken waar
de gele, de C. lutea niet voorkomt en
omgekeerd, nooit samen. Zo ook de
witte, de G. r. ‘Album’, deze zie je nooit
samen met de roze.Dat geldt ook voor
de oranjeachtige- en de echt gele
Meconopsiscambrica, nooit samen
dan op meters afstand. De verklaring?
Geen idee.
 
Zoals Frida Waasdorp schrijft kruisen
ze met het grootste gemak, en niet voor
niks is dat mijn favoriete familie in de
club, de Robertianum-groep. G.
maderense, canariense en palmatum 
gedragen zich ook zo en dat bevestigt
mijn gevoel van samenleven met plan-
ten.
 
Een bezoek, zeker het eerste aan de
Scilly Eilanden en de mooie tuinen aan
de zuidkant van Wright, was aanlei-
ding tot heimwee, daar wil je wel
wonen als Geranium- en Pelargoni-
um-liefhebber.
 
De welbekende plantenman Jan Wil-
lem Plankeel uit Engwierum heeft G.
rubescens op zijn zaailijst staan en al

zou die dan G. yeoi genoemd moeten
worden, zaad is besteld en waar dat
avontuur dan weer eindigt zien we wel.
Want ook de andere favorieten uit die
familie verdwijnen nog wel eens uit de
collectie of je treft na de winter zaailin-
gen aan in potten die bijna verdekt
verstopt zijn in de winterberging. Want
dat is natuurlijk ook een probleem, de
verzamelwoede overtreft de plaats in
de winterberging vele malen.
 
Dat niet op dezelfde plek groeien heeft
mogelijk toch te maken met de hoe-
veelheid licht en dus de vochtigheid en
dat geldt voor allemaal. Maar zoals de
natuur dat doet, de voordeur ligt echt
in de brandende zon, geen roberts-
kruid, wel gele Corydalis, en die op
elke plek waar het maar kan. Aan de
voet van buxushagen wel weer roberts-
kruid maar dan de roze.
 
Zo gaat dit verhaal de hele tuin door.
En in gesprekken met tuinmensen
kom je, als het gesprek wat de autobi-
ografische kant op gaat, altijd het ver-
haal van een plant tegen die de tuincar-
rière heeft bepaald. Veel meer dan
menigeen zich realiseert. Natuurlijk, ik
ben stapel op alle botanische soorten
en minstens zo hebberig naar de tuin-
geranium, maar als er, achteraf beke-
ken, een plant een grote invloed op
mijn kijk op planten en Moeder Natuur
heeft gehad dan is dat Geraniumrobe-
rtianum. Waarom zou je zo’n plantje
in je tuin niet mooi mogen vinden?
Omdat hij klein en fijn is en zich van
elke schoffel niks aan trekt. Dat ver-
dient applaus. Bij deze.
 
Loek Peters

Ledenmutaties
Nieuwe leden
 
Mevr. H.van den Bogaard-Brons
Van Beekstraat 298
1121 RW Landsmeer

Dhr. A. Hertog
De Lijsterbes 76
6942 TN Didam

Dhr. F. Jager
Holdingawei 33
9053LT Feinsum
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BESTUUR
Erelid
Mevr. M.L. v.d. Lee-Kievit, Ankeveen

Voorzitter
Dineke Brethouwer, tel. 0573-461681,
Buitenvelderweg 2, 7261 KV Ruurlo
devalk2@hetnet.nl

Secretaris
Willem Ferguson, tel. 078-6454346,
Van Hogendorpweg 53, 2953 BN
Alblasserdam
wpferguson@planet.nl

Penningmeester
Leo Vullers, tel. 0475-494215, Beltmo-
lenstraat 30, 6088 CA Roggel
vullers-hljh@hetnet.nl
ING-rekeningnummer 3349827 t.n.v.
Ned. Pel. & Ger. Ver. te Roggel
 
Public relations
Gerda van Velzen, 033 4550779,
Springerstraat  36, 3822 TC    Amersfoort
gerda.m.vanvelzen@gmail.com

Leden- en werkgroepvergaderingen
Ledenvergaderingen - aanvang: 10.30 uur - zaal open: 09.00 uur

Voorjaar: 20 april 2013 - Kwekerij ‘De Hessenhof’, Ede
Najaar: 31 augustus 2013 - ‘Ons Huis’, Geldermalsen

 
Werkgroepbijeenkomsten - aanvangstijdstip: divers

Geranium Groep 9 maart 2013 - Bosch en Duin
Pelargonium Cultivar Groep1 juni - LeuvenheimWerkgroep Pe-

largonium SpeciesOpgave volgt

 
CONTACTPERSONEN EN
ANDERE ADRESSEN
Ledenadministratie
Joek Jeronimus, tel. 0294-232054,
Ouderhoek 4, 3632 XC Loenen a/d
Vecht,
joekjeronimus@yahoo.com
 
Bibliotheek
Bertus uit de Bosch, 06-12216624,
Bondamlaan 16, 3843 CX Harderwijk
bertus57@telfort.nl
 
Geranium Groep
voorzitter: Frida Waasdorp-Voort-
man, tel. 030-2292575, Dennenweg
25, 3735 MP Bosch en Duin
plantaardigheid@gmail.com
 
Werkgroep Pelargonium Cultivar
voorzitter: Peter van Baaren-Grob, tel.
026 3512903, Frans Halslaan 73, 6814
JP Arnhem
petervanbaaren@hotmail.com
 
Werkgroep Pelargonium Species
contactpersoon: Willem Ferguson
zie verder bij Secretaris

 
Regio Friesland
Mevr. H. Mulder-Boonstra, tel.
0512-302213, Wythorst 4, 9247 CV
Ureterp
 
Regio Noord-Brabant
Toon v. Aerle, tel. 0493-312535 /
0620978542, Hoendiep 10, 5751 VC
Deurne
aerle053@planet.nl
 
Regio Zeeuws-Vlaanderen
Lucien Pieters, tel. 0114-315041,
Guido Gezellelaan 8, 4561 NS Hulst
 
Regio Limburg
Leo Vullers
zie verder bij bij Penningmeester
 
Dia's
De diacollectie en apparatuur zijn bij
de secretaris ondergebracht
 

REDACTIE 
Ruud & Leny van der Veer
tel. 0638507469 / fax: 0842114198
blad: redactie@npgv.nl
website: webredactie@npgv.nl
 
Disclaimer
Bijdragen van inzenders zijn geheel
voor eigen rekening en stemmen niet
noodzakelijkerwijs overeen met de
mening van de redactie en/of het be-
stuur. De redactie behoudt zich tevens
het recht voor tot redactionele aanpas-
singen zonder inhoudelijk afbreuk te
doen aan de bijdragen. Noch de redac-
tie, noch de vereniging is aansprakelijk
voor (de gevolgen van) (zet)fouten.

SERVICERUBRIEKEN
 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt € 18,00
per kalenderjaar. Voor lidmaatschap-
pen ingegaan op of na 1 juli is de prijs
€ 9,-.
U kunt hetbedrag overmaken op ING--
rekeningnummer 3349827 t.n.v. Ned.
Pel. & Ger. Ver. te Roggel.

Indien onbestelbaar:  
Ouderhoek 4, 3632 XC Loenen aan de Vecht

www.editoo.nl


