Liefje van de kweker

In 1999 bestuift veredelaar Wim Snoeijer heel bewust een
zaadplant met witte enkele bloemen met het stuifmeel van een
clematis die in het voorjaar bloeit met gevulde bloemen en die
bovendien als toegift een rijke zomerbloei geeft. Dit natuurlijk in
een poging de goede eigenschappen van beide variëteiten in één
plant te vangen. Na zorgvuldige selectie van de zaailingen van
deze kruising ontstaat een veelbelovende clematis. In 2004 gaan
clematiskwekers Jan en Lina van Zoest in Boskoop verder met de
vermeerdering van de klimplant.
Twee keer ‘ja!’
Het is ondertussen 2008. De nieuwe clematis maakt de
verwachtingen meer dan waar en het wordt tijd voor een naam.
Eerder waren er al een ‘Dancing King’ en ‘Dancing Queen’
gelanceerd bij kwekerij J. van Zoest, dus ‘Dancing Princess’ zal
zeker door de hoofden van de kwekers hebben gespeeld. Juist op
dat moment kondigt de enige dochter van Jan en Lina aan te gaan
trouwen. En dat moment is voor de ouders zo bijzonder dat ze het
vast willen leggen in de naam van de nieuwe bosrank. Dochter
Dorien (28) wordt gevraagd of zij haar naam wil geven aan de
plant. Daar stemt ze mee in: ook de clematis krijgt haar jawoord!

Een kweker is altijd op
zoek naar iets nieuws. Met
een lange adem, een groot
doorzettingsvermogen en
twee benen stevig in de
kweekgrond. Als dat na
jaren van selectie een
mooie nieuwe variëteit
oplevert, geeft hij daaraan
de naam van iemand die
een bijzonder plekje in zijn
hart heeft.
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Bloeit lang, gelukkig
En ze kan trots zijn op haar naamgenoot. Want clematis ‘Dancing
Dorien’ is nu zelfs een beschermde merknaam. In het voorjaar
bloeit de winterharde klimmer met dubbele, dahlia-achtige witroze bloemen die wel 12 cm
in doorsnee kunnen zijn. De
plant houdt van een zonnige
standplaats, evenals van veel
eten en drinken. Extra mest
na de eerste bloei garandeert
een langdurige tweede bloei, met witte halfgevulde bloemen tot
diep in september. Zelfs nog op 9 oktober 2009, op de bruiloft
van Dorien en haar Martijn, stonden de planten te pronken naast
de rode loper. Inmiddels bloeien ze uitbundig in haar eigen tuin,
want Dorien woont natuurlijk niet meer op de kwekerij. Maar
naast haar baan op een accountantskantoor werkt ze elke vrijdag
de boekhouding bij op het bedrijf van haar ouders. Zo kan ze het
succes van haar plant toch van dichtbij blijven volgen.

Dorien van Zoest had
bij haar huwelijk een
bruidsboeket van…
clematissen
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J. van Zoest,
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www.clematisinfo.nl

Clematis ‘Dancing Dorien’
* Winterharde klimplant, tot 2 m hoog
* Lange bloei, van mei tot september
* Grootbloemig, eerst roze-wit, later wit
* Zonnige standplaats
Zie www.clematisinfo.nl voor verkoopadressen van deze bijzondere klimplant

Volgende keer Coen Jansen en Phlox ‘Little Sara’
mei 2010 49

