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Alle geelbladige vormen zijn ontstaan door bestuiving van Fagus sylvatica ' Zlatia', die zuidelijk van
'Rohanii' stond en nu helaas dood is.
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In dit artikel wordt een overzicht gegeven van cultivars van Fagus sylvatica (Gewone beuk), die in
het Arboretum Trompenburg te Rotterdam werden geselecteerd en benaamd. Het zijn overigens niet
de enige beuken, waarvan door het arboretum uitgangsmateriaal werd verschaft aan Nederlandse
boomkwekers.
In 1955 tijdens een excursie van de Deutsche Dendrologische Geselischaft (DDG) ontdekte ik in een
afgelegen en bijna onzichtbaar hoekje in de oude botanische tuin van Hamburg Fagus sylvatica
'Ansorgei'. Dit schijnt de oorspronkelijke plant te zijn, die in de kwekerij van Carl Ansorge in
Hamburg-Flottbek aan de Elbchaussee zou zijn ontstaan en die ik tot dat moment alleen kende uit de
literatuur. Volgens de oud-president van de DDG, Graf von Schwerin, zou Ansorge zijn Fagus
sylvatica 'Aspleniifolia' bewust hebben gekruist met de daarnaast staande bruine beuk en wel in
1891. Beide moederbomen staan er heden nog. Van een bevriende relatie uit Hamburg kreeg ik
enthout van 'Ansorgei', dat met succes werd geënt en waarvan later weer enthout onder kwekers
werd verspreid (zie ook Dendraflora 11-12 (1975), blz. 4).
Fagus sylvatica 'Quercina' kocht mijn vader bij Hessein Weener, Oldenburg, Duitsland. Helaas
ging deze plant dood en waren wij de cultivar 'Quercina' kwijt. Ik had er wel herbariummateriaal van
verzameld, zodat ik later altijd kon nagaan hoe de bladeren van deze cultivar er precies uitzien.
Fagus sylvatica 'Striata' kreeg ik bijna gelijktijdig met boomkwekerij M.M. Bömer te Zundert uit
Tsjechië. Deze cultivar heeft groene bladeren met tussen de nerven een brede gele streep, die in de
zomer vervaagt, maar in het voorjaar en de herfst meer opvalt. Het was mijn op een na vurigste wens
om deze te bezitten. Nu is alleen nog maar over de echte Fagus sylvatica 'Tricolor' en de wens om
ook deze in Trompenburg aan te planten is nog niet in vervulling gegaan. Toch heb ik deze oude
cultivar vlak na de oorlog ergens in Frankrijk waargenomen, maar de boom was later niet meer terug
te vi.nden. Ik houd mij aanbevolen voor iedere tip waar deze zeldzaamheid zou kunnen groeien.
In dit verband wordt erop gewezen, dat in Nederland Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor' (syn.
'Roseomarginata'), vaak nog onder de naam 'Tricolor' wordt gekweekt en verhandeld. Deze cultivar
is overal verkrijgbaar. Het is een bruine beuk met roze bladrand en crèmekleurige vlekken. De echte
'Tricolor' is een groene beuk met roze bladrand en crèmekleurige vlekken. Als deze aan het
sortiment zou kunnen worden toegevoegd, zijn alle oude cultivars van Fagus sylvatica in Trompenburg aanwezig.
BEUKEN ONTSTAAN IN ARBORETUM TROMPENBURG
Dat er .~anuit Trompenburg zo veel nieuwe cultivars werden geïntroduceerd, is mede de verdienste
van ffilJn vader. Nadat op Trompenburg in de jaren twintig 400 grote iepen moesten worden
omgehakt vanwege de in die tijd steeds meer voorkomende iepziekte, reisde hij regelmatig kwekerijen af om plantsoen te kopen, zodat de ontstane gaten konden worden opgevuld. Ook bij Hesse in
~eener werd e~n aantal beuken gekocht. Waar Hesse zijn beuken oorspronkelijk vandaan haalde, is
~et bekend. MIJn vader plantte de aangeschafte beuken vrij dicht bij elkaar, weliswaar solitair, maar
bmnen een straal van 100 meter.
SPONTANE ZAAILINGEN

Alle in h~t arboretu~ benaamde cultivars werden geselecteerd uit spontane zaailingen. De eerste
~ntro~uctres waren mt zaad ~an Fagus sylvatica 'Rohanii', namelijk de cultivars 'Interrupta' en

~~er rupta Purpurea'. Ze ZIJn wa~rschijnlijk ontstaan door zelfbestuiving. Beide werden door
Kmss~ann m 1?55 beschreven en ZIJ dragen nog een Latijnse cultivarnaam, hetgeen vanaf 1januari
1959 met meer IS toegestaan. De daarna uit 'Rohanii' voortgekomen nieuwe selecties kregen een volgens de smdsdien vastgestelde nomenclatuurregels - geldige cultivarnaam.
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Voorts werden er proeven genomen met zaad van Fagus sylvatica ' Zlatia'. Deze cultivar werd
omstreeks 1890 gevonden als een sport (mutant) in een bruine beuk bij de stad Vranja in Servië.
Anderen zeggen, dat het een nakomeling is van een geelbladige boom, die uit zaad zou zijn ontstaan.
Aan de zaailingen is heel goed waar te nemen, dat het een sport van een bruine beuk moet zijn
geweest, daar de bruine kleur vrij dominant terugmendelt Het proefzaaisel was opvallend kleurrijk.
Behalve groene, bruine en gele, kwam er ook een in voor met een koperkleurig blad. Deze werd op
Trompenburg doorgekweekt, maar de bladkleur bleek niet constant; uiteindelijk blijft er een gewone
bruine beuk over. De naam Fagus sylvatica 'Cuprea' werd al gegeven aan verschillende bruinbladige zaailingen, maar ook die zijn allemaal uit het sortiment verdwenen.
ZUILVORMIGE INTRODUCTIES

De zuilvormige introducties zijn pas gevonden na 1968, toen Fagus sylvatica 'Dawyck' (syn. F.
sylvatica 'Fastigiata') plotseling vruchten begon te dragen. De geschiedenis van deze prachtige,
zuilvormige en goed bruikbare beuk is interessant. Deze beuk werd door de eigenaar van het
landgoed Dawyck in Schotland in het wild in een bos gevonden. Hij liet deze uitgraven en in 1860 in
de tuin rond zijn huis planten. De originele boom staat daar nog steeds. Hesse leverde mijn vader vijf
daarvan geënte exemplaren. Drie werden er in een groep geplant, dicht opeen op 3 meter in het
verband. Van deze groep, geplant omstreeks 1925, zijn er twee doodgegaan. Door de stobben
chemisch te behandelen en snel te laten verrotten en zo de honingzwam geen kans te geven, heeft het
derde exemplaar het goed overleefd. De twee andere werden op enige afstand solitair geplant, links
en rechts van het grote tuinbeeld, de godin Flora voorstellende.
In 1968 ontdekte mijn vrouw dat deze cultivar, die tot dan toe altijd als steriel was beschouwd, na 108
jaar vruchten droeg. Sinds dat jaar hebben wij hiervan elk jaar beukennootjes verzameld en
uitgezaaid. In 1968 vonden wij precies 100 nootjes. Aan eenjarige zaailingen is al te zien of deze een
zuilvormige groeiwijze hebben. De bladeren van de opgaande zaailingen staan namelijk veel meer
rechtop. In het tweede jaar kan men de normaal groeiende beuken er al uittrekken, omdat deze
horizontale takjes hebben. Het eerste jaar hadden er van de 100 zaailingen precies 40 een opgaande
groeiwijze en 60 een normale groei, zonder tussenvormen. Gedurende alle daarop volgende jaren is
de verhouding 40:60 gelijk gebleven. Onze verbazing was groot, toen bleek, dat er onder die 40,
enkele met bruine en enkele met gele bladeren waren. De geelbladige cultivar ' Zlatia' stond er aan de
zuidzijde dichtbij en pollen van de bruine beuk komen van vele in Trompenburg en in de omgeving
staande exemplaren. Zo ontstonden de latere cultivars ' Dawyck Gold' en 'Dawyck Purple'. Ik
conserveerde daarmee de naam "Dawyck", die toentertijd verloren dreigde te gaan omdat men in die
dagen voorstander was van de naam 'Fastigiata'. Deze naam is evenwel later weer komen te
vervallen. Kwekers hebben deze mooie en veel gevraagde boom over de hele wereld geëxporteerd
en wij stelden vast, meestal tijdens excursies in diverse landen, dat er sinds 1968 overal en altijd
doppen (napjes) van de vruchten onder de boom lagen. Niemand had aan het fenomeen van
zaailingen van 'Dawyck' ooit aandacht besteed en wij hielden onze mond stijf dicht. Daardoor
hebben wij de exclusiviteit kunnen behouden en vele planten kunnen verkopen.
In latere zaaisels van 'Dawyck' zijn weer andere vormen gevonden. Een en ander was het gevolg van
de windrichting. Bij zuidenwind werden de bomen bestoven met pollen van 'Zlatia' en bij
noordoostenwind met stuifmeel van 'Rohanii' en 'Zlatia'. Bij zuidwestenwind kreeg ' Rohanii'
stuifmeel van 'Dawyck' en 'Zlatia'. Op deze wijze kon het gebeuren, dat er een kruising ontstond,
waarbij 'Rohanii' de cultivar 'Dawyck' bevruchtte en omgekeerd, dat 'Rohanii' werd bevrucht door
'Dawyck' . Om deze uit elkaar te houden, werden de eerste 'Rohan Obelisk' genoemd en de laatste
'Rohan Minaret'. Ze lijken overigens sprekend op elkaar.
TOEKOMSTIGE SELECTIES

Op Trompenburg wordt nog steeds doorgegaan met het zaaien van cultivar-beuken en er worden
regelmatig nieuwe vormen gevonden. Ik hoed mij ervoor om nieuwe vormen te introduceren, d1e
onvoldoende verschillend zijn van al bestaande en die niet echt waardevol zijn. Daarom worden ZIJ
eerst jaren lang beproefd, voordat zij worden benaamd en verspreid.
..
Zo is er nu een zuilvormige beuk gevonden met deels bruine en deels groene bladeren, soms ZIJn ze
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zelfs aan de ene zijde van de hoofdnerf groen en aan de andere zijde bruin. Dit verschijnsel is
weliswaar beperkt tot enkele takken. Van de daarvan geënte planten zijn er daadwerkelijk enkele, die
deze eigenschap vrij constant bezitten. Uit verdere waarnemingen zal moeten blijken of het de
moeite waard is deze vorm te introduceren. Er zijn uiteindelijk uit sporten meer vormen ontstaan, die
ook goed constant blijven.
Een vrij recente proef kon worden genomen met nootjes van Fagus sylvatica 'Ansorgei'. Dat deze
jonge bomen al zaad dragen, wordt toegeschreven aan een niet ideale enting. In ieder geval is in het
eerste zaaisel een plant met zeer smalle, lancetvormige bladeren gevonden, die nog veel smaller zijn
dan die van de bekende' Aspleniifolia'. Deze eerste' Ansorgei' -zaailingen zijn verkregen in 1990 en
er wordt nog steeds getwijfeld of deze nieuwe selectie interessant en verschillend genoeg is om de
plant te introduceren. In dat eerste zaaisel kwamen geen bruinbladige vormen voor.
In 1995 ontwikkelde zich aan' Ansorgei' wederom zaad. Ditmaal zaten er wel enkele bruinbladige
tussen en ook een aantal onbekende vormen. Deze moeten nog een groot aantal jaren worden
doorgekweekt, alvorens er conclusies kunnen worden getrokken.
BLADKLEUR

De ervaring met beuken op Trompenburg is dat de bladkleur van bruine beuken nogal onbetrouwbaar is. Er zijn vormen, die donkerbruin uitlopen en in de herfst praktisch groen zijn geworden. Ook
zijn er vormen, die bruinig groen beginnen en in de herfst donkerbruin worden. Vormen die constant
donkerbruin blijven zijn zeldzaam. Alleen de cultivars 'Interrupta Purpurea', 'Plaswyck', 'Rohan
Trompenburg' en 'Rohan Obelisk' blijven het hele jaar door goed donkerbruin.
BESCHRIJVING TROMPENBURG-BEUKEN
Hieronder worden de Trompenburg-introducties in alfabetische volgorde beschreven en van een
nadere toelichting voorzien.

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' (1973) - zie kleurenfoto's blz. 18
Uit de naam blijkt al duidelijk waar het hierom gaat. De oorspronkelijke boom, die deze naam kreeg,
is helaas doodgegaan. Er was inmiddels al zoveel van geënt, dat deze prachtige smal-piramidale
boom volop is te verkrijgen. Het is duidelijk een waardevolle boom, een piece-de-milieu van
Trompenburg.
In tegenstelling tot Fagus sylvatica 'Aurea Pendula' - die zo geel is, dat de boom absoluut in de
halfschaduw moet worden geplant - kan de cultivar 'Dawyck Gold' in de volle zon groeien. Al
spoedig na het prachtig goudgeel uitlopen worden de bladeren lichtgroen tot gelig groen en deze
verbranden niet in de volle zon. De bladeren van het tweede schot zijn weer geel (zie ook
Dendraflora 11-12 (1975), blz. 7 en 21 (1984), blz. 83). De herfstkleur is prachtig donkergeel tot
geelbruin.
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' (1973)
Dit is ook een veel gekweekte vorm, die op de Chelsea Show in Londen een Award of Merit kreeg,
de op een na hoogste onderscheiding in Engeland. Deze cultivar is door Hiliier & Sons te Winchester
in de handel gebracht, doch zij moesten een aanzienlijk aantal bomen leveren voor het verkrijgen van
kwekersrecht en dat was meer dan die ene plant aan enthout kon produceren. Men vroeg daarom om
meer vermeerderingsmateriaal. Dit werd verschaft en wel van op het eerste gezicht volkomen
identieke zaailingen. Hier wreekt zich deze foutieve handelwijze. Het bleek op den duur dat de
planten, die Hiliier leverde, niet geheel identiek waren. Er waren iets losser groeiende vormen tussen,
die afweken van 'Dawyck Purple'. Zo zijn de exemplaren- die Koningin Elizabeth en Prins Philip
plantten bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Wisley Gardens van de Royal Horticultural
Society - helaas van de bredere vorm, die lang niet zo mooi is als de smalle vorm (zie ook
Dendraflora 11 -12 (1975), blz. 8).
Fagus sylvatica 'Green Obelisk' (1998)
Dit is de zuilvorm van Fagus sylvatica 'Quercina', de groene vorm van 'Rohanii'. Er werd lang
nagedacht over de naam 'Green Obelisk'. Uiteindelijk vond ik deze naam logisch, daar men 'Rohan
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Obelisk'- zeer tegen mijn zin- onder de naam 'Red Obelisk' (voornamelijk voor de export naar de
USA) in de handel bracht. 'Green Obelisk' is de groene vorm ervan. Het is een zaailing van
'Rohanii' uit 1987. Deze cultivar wordt nu vermeerderd, zodat er binnen enkele jaren planten te
verkrijgen zijn.
Interessant bij deze nieuwe beuk zijn de hangende takken van het jonge lot, die zich vanaf de zomer
weer geheel oprichten en zo de zuilvorm aannemen.

Fagus sylvatica 'Interrupta' (1955)
Dit is een van de eerste zaailingen van 'Rohanii', die door Krüssmann al in 1955 werd beschreven en
waarvan hij een tekening maakte voor zijn boek over loofbomen. Het interessante is, dat deze
bladvorm zeer onregelmatig is en vervormd. Vaak zijn delen van de bladschijf alleen met elkaar
verbonden via de nerven. Omdat deze bladeren veel bladgroen missen, blijft de boom veel kleiner. In
het keuringsrapport over Fagus in Dendraflora Nr 11-12 (1975) werd deze boom met een "o"
beoordeeld, met de opmerking: "heeft geen sierwaarde". Hiervan werd ook geen enthout verspreid.
Fagus sylvatica 'lnterrupta Purpurea' (1955)
Dit is de bruine vorm van de vorige. Ook deze is een prachtige en interessante vorm, die naar
verhouding toch wel erg klein blijft. Er bestaat van kwekerszijde helaas weinig belangstelling voor
deze beuk.
Fagus sylvatica 'Plaswyck' (1990)
Uit latere zaaisels ontstond deze extra mooie, smalle en donkerbruinbladige vorm van Fagus
sylvatica ' Dawyck Purple'.
In het park "Plaswyck", eenjeugd-recreatiepark in Rotterdam-Noord (het vroegere dorp Hillegersberg), moesten vele oude wilgen worden omgehakt vanwege de watermerkziekté: De gaten, die er
ontstonden, werden opgevuld met plantsoen van Trompen burg. Onder deze planten was een bruine
fastigiaat-beuk, die buitengewoon mooi was en die daarom de naam ' Plaswyck' kreeg.
Fagus sylvatica 'Rohan Gold' (1973)
Het exemplaar van 'Rohanii' werd bestoven door 'Zlatia' en daaruit ontstond een geelbladige
'Rohanii'. Deze verkleurt vrij spoedig na het uitlopen naar groen en verbrandt daarom niet (net als
'Zlatia'), maar voldoet daarom minder. Omdat de in Trompenburg aanwezige oude ' Zlatia' is
doodgegaan, zal het moeilijk zijn om een verbetering van 'Rohan Gold' te krijgen (zie ook
Dendraflora 11 -12 (1975), blz. 14).
Fagus sylvatica 'Rohan Grandid' (F. sylvatica 'Grandidentata Purpurea') (1998)
Deze cultivar is de bruine vorm van de grof getande Fagus sylvatica 'Grandidentata', die minder
diep is ingesneden dan de cultivar 'Quercifolia'. Tot 1998 is hiervan nog geen vermeerderingsmateriaal verspreid. De boom is interessant, maar het is geen "must". De oorspronkelijk gegeven naam (in
Latijnse vorm) werd in 1998 aangepast aan de huidige nomenclatuurregels.
Fagus sylvatica 'Rohan Lace' (F. sylvatica 'Rohanii Laciniata' ) (1970)
Deze vorm heeft dieper ingesneden bladeren dan 'Rohanii'. Van alle zaailingen werd de donkerst
bruinbladige geselecteerd.
Fagus sylvatica 'Rohan Minaret' (1979)
Uit zaad van 'Rohanii' ontstond deze zuilvormige 'Rohanii'. Deze heeft dezelfde ouders als 'Rohan
Obelisk', maar hier was 'Rohanii' de zaadouder. Om de verschillen te zien, werd deze ook op
Trompenburg uitgeplant. Deze zaailing uit 1979 blijkt iets breder te groeien en is daarom minder
goed dan 'Rohan Obelisk', zodat deze kan komen te vervallen.
Fagus sylvatica 'Red Obelisk' - zie onder Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk'

Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk' (1973) -zie kleurenfoto blz. 18
.
Zoals al eerder opgemerkt, werd deze beuk ook 'Red Obelisk' genoemd, omdat planten met die
naam- vooral in Amerika - beter schijnen te verkopen. Deze vorm ontstond uit zaad van ' Dawyck',
die dus kennelijk met noordoosten wind door 'Rohanii' is bestoven. Het is een van de beste
Trompenburg-introducties en het in het arboretum staande exemplaar uit zaad van 1973, IS een
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regelrechte blikvanger, mooi rechtopgaand, smal en donkerbruin. 'Rohan Obelisk' heeft de vorm
van 'Dawyck Purple' en de ingesneden bruine bladeren van 'Rohanii'.
Fagus sylvatica 'Rohan Trompenburg' (1970)
De cultivar 'Rohanii' groeit langzamer dan de gewone bruine beuk. Het oude, in Trompenburg
staande exemplaar- geplant rond 1930- is circa 10 meter hoog. Het is een boom van de 2e of 3e
grootte. 'Rohan Trompenburg' groeit daarentegen even snel als de gewone bruine beuk. Het enige
nadeel hiervan is, dat op oudere leeftijd sommige takken iets kunnen teruglopen naar 'Rohan
Grandid'.
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SUMMARY
A survey is given of cultivars of Fagus sylvatica selected and named in the Arboretum Trompenburg in
Rotterdam. In 1955 the author discovered F. sylva#ca 'Ansorgei 'in the old arboretum of Hamburg. This seems
to be the original, which accured in the nursery of Carl Ansorge in Hamburg-Flottbek at the Elbchaussee and
which was previously only known by the author from the literature. He received grafting wood from a friendly
relation in Hamburg.
In the Arboretum Trompenburg all the following cultivars were selected from spontaneous seedlings. The first
introductions were seedlings from F. sylvatica 'Rohanii', namely the cultivars 'Interrupta' and 'Interrupta
Purpurea' . All yellow-leaved farms were obtained from using F. sylvatica ' Zlatia'as pollen parent
Further experiments were made with seeds of F. sylvatica 'Zlatia' . This cultivar was found as a sport on a capper
beech about 1890 near the town of Vranja in Serbia. Others believe it to be a seedling of a yellow-leaved tree.
Looking at the seedlings one can see very well, that it must have been a seedling of a capper beech, because the
capper colour returns in the seedlings. The experimental sowing was very colourful. Besides green-ones, there
were capper and yellow-ones.
The colurnnar introductions were only raised after 1968, the year that F. sylvatica ' Dawyck' bore fruits after 108
years. (It was regarded as sterile up to that time). After 1968 the author collected seed of these trees and sowed
these. In 1968 he found 100 seeds. Looking at the seedlings one can already detect, whether they have inherited
a colurnnar habit or not. The leaves from the seedlings with an upright habit, are standing much more upright. In
the first year exactly 40 of the 100 seedlings were growing upright and 60 behaved in a normal way. There were
no intermediates. During succeeding years the equilibrium 40:60 stayed fairly constant. We were amazed, when
we discovered, that of this 40 some were copper-leaved and some yellow-leaved. The yellow-leaved cultivar
' Zlatia' stood on the south-side nearby and pollen of the capper beech arrived from the many beeches standing
in Trompenburg and its surroundings. Many of the later cultivars originated in this way such as ' Dawyck Gold'
and 'Dawyck Purple' . In later sowings of 'Dawyck' yet more farms were found. In Trompenburg we continue
sowing seeds of cultivar beeches and new forms are found regularly. A rather recent experiment has been made
with seeds of Fagus sylvatica ' Ansorgei' .
In Trompenburg our experience with beeches is that the leaf colour of capper beeches is rather unreliable. There
exist farms, sprouting in spring very dark capper which become nearly green in auturnn. There arealso farms,
starting coppery-green becoming dark capper in auturnn. Farms, which stay dark capper constantly during the
growing season are exceptional. Only the cultivars 'Interrupta Purpurea', 'Plaswyck', ' Rohan Trompenburg'
and 'Rohan Obelisk' keep the dark capper colour the whole year round.

Deutsche Zusammenfassung auf Anforderung.
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