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tekst Cora Westerink

Kerstroos
Helleborus x hybridus ‘Theo’
* Vaste plant, winterbloeier
* Bloeit rijk, in trossen
* Bloemkleur: geel met rode stippen
* Hoogte: ongeveer 40 cm
* Wordt niet graag verplant
* Kan wel 30, 40 jaar oud worden

Reinoud Engbers (48) klinkt heel resoluut:
“Nee, ik heb geen ‘liefje’. Ik vernoem
nieuwe kerstrozen nooit naar iemand. Het zijn
kruisingen. Daar is toch niets van jezelf bij?
Je helpt de natuur een handje, meer niet.”
Ooit was hij hovenier met een eigen bedrijf.
Werkte hard, té hard. Kreeg wat ze tegenwoordig een burn-out noemen. Het roer moest
om. Uiteindelijk werd hij ambtenaar bij de
gemeente Brummen en daar stuurt hij nu de
buitendienst aan. Een prachtbaan, want zijn
groene vingers zijn aangeboren.
In 1995 opende Reinoud de Helleborus Tuin
in Zutphen en begon hij, naast zijn werk voor
de gemeente, met het kweken en veredelen
van kerstrozen. Prachtige kruisingen kwamen
daaruit voort. Sterke robuuste planten, rijk
bloeiend, met bloemen in trossen, strak
tegen elkaar. Daar is er wel één bij waar hij
uitzonderlijk trots op is: “Die gele met die
mooie rode stip, nummer 40, echt een plaatje.”
Om die te vinden kruiste Reinoud handmatig
een gele Helleborus met een gestippeld
exemplaar. Dit gaf na twee jaar een bloem

die verder veredelen meer dan waard was. De
plant is nu zo ver dat hij vermeerderd kan gaan
worden. “Dat ik voor één keer wel een kruising
vernoem, is omdat deze wel héél bijzonder
is.” En daarom heet die mooie nummer 40 nu
Helleborus x hybridus ‘Theo’, naar Reinouds
vader, omdat Reinoud zich geen betere vader
zou kunnen wensen. Een vader die ook een druk
eigen bedrijf had en toch altijd voor Reinoud en
zijn gezin klaarstond. Die als geen ander begrip
had voor de burn-out van zijn zoon.
Naast een prachtige collectie kerstrozen biedt
de Helleborus Tuin een scala aan vroeg- en
winterbloeiende planten. De kwekerij is dan
ook maar een paar maanden per jaar open, als
al dat moois bloeit. Gewerkt wordt er het hele
jaar. Zoals nu ook in november. Al het oude
blad wordt verwijderd, op twee jonge bladeren
na. “Om drie redenen: de plant gebruikt zijn
kracht dan helemaal voor de aanmaak van
knoppen, je ziet de bloemen straks beter en er
is geen bacterie-overdracht van het oude blad
naar het nieuwe.” Reinoud Engbers, een
bescheiden maar gedreven kweker.
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Kwekerij Helleborus Tuin
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