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Het grootste sortiment beuken in Nederland bevindt zich in het Arboretum "Trompen burg"
te Rotterdam. Hier staan verschillende fraaie oude bomen . Bij de keuring van de vele
beuken-cultivars heeft de Keuringscommissie Sierbomen van de N.A.K.-B . veel steun ondervonden van de beheerder van dit arboretum, de heer J. R. P. van Hoey Smith, een zeer
goede kenner van het geslacht Fagus.
BENAMING. De nomenclatuur van de beuken geeft nogal wat moeilijkheden. Dit geldt
speciaal voor de beuken met ingesneden bladen en voor de z.g. "zwarte" beuken.
In dit rapport is de naamgeving van de belangrijkste cultivars aangepast aan de in de
praktijk gangbare.
/
Getracht is daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de "Registration List of Cultivar
Narnes of Fagus" (Arnold Arboretum, febr. 1964). Daarnaast is gebruik gemaakt van de
laatste druk van BEAN -- "Trees and Shrubs, hardy in the British Isles" ( 1973), waarin
nauwkeurig wordt vermeld waar de beschreven cultivars zijn ontstaan en wa t hun juiste
benaming is.
MOEDERPLANTEN. Het ligt in de bedoeling van de N.A.K.-B. moederplanten van de belangrijkste beuken-cultivars te planten in de Flevopolder. Aan de kwekers kan dan in de toekomst gekeurd, juist op naam gesteld materiaal ter beschikking worden gesteld. Nu
wordt nog te vaak vermeerderd van bomen, waarvan de herkomst onzeker is.

KEURINGSRAPPORT
Waardering:

*** =
** =
*=

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
s = voor speciale doeleinden (tor special purposes)
o = kan vervallen (can be eliminated)

Fagus engleriana -

Midden-China, 1907 -

foto blz. 35

Een matig grote boom uit China, meestal meerstammig met mooie gladde stam. De
bladeren zijn tamelijk lang (10 cm x 3- 5 cm), lichtgroen, aan de onderkant blauwachtig groen; de herfstkleur is bijzonder mooi.
Een decoratieve, winterharde boom. In het Arboretum "Trompenburg", Rotterdam,
staat een 20-jarige veelstammige boom, 6 meter hoog. Niet gekeurd.
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Fagus grandifolia - "Amerikaanse Beuk" (1766)
syn. Fagus ferruginea
Grote, brede boom met li chtgrijze, gladde stam; bladeren lichtgroen, groot
(6- 15 cm), eirond-langwerpig met de grootste breedte boven het midden . Wijkt af in
bladvorm van Fagus orientalis door de opstaande bladranden.
In Den Haag - luiderpark - staan 3 grote bomen, 45 jaar oud, ongeveer I 5 m hoog
en 12 m breed , stamomtrek 1.30 m.
Deze Amerikaanse beuk komt weinig voor. Beukenootjes zijn in Amerika moeilijk te
verkrijgen.
N.B. Als boom voor verspreiding van enthout selecteerde de N.A.K.-B. een boom in
het Belmonte Arboretum , Wageningen, Nr. C 13173.
Fagus grandifolia var. caroliniana
Een variët eit met donkerder groene, lang gepunte, stevige bladeren. Komt in Nederland weinig voor.
Fagus orientalis - Balkan en Klein-Azië, 1904
Grote boom m et opvallend "open" kroon, met grote (6- 10 cm x 4 cm) lichtgroene
bladeren aan lange st eeltjes; de bladrandj es zijn n aar beneden gericht, daardoor afwijkend van de in blad erop gelijkende Fagus grandifolia.
Groeit in Nederland zeer goed. Wordt weinig aangetroffen.
Als moederboom voor verspreiding van enthout selecteerde de N.A.K.-B. de boom
in het Belmonte Arboretum, Wageningen, Nr. C 13173.
Daar waar het verspreidingsgebied van Fagus orientalis en Fagus sylvatica elkaar
raken vindt men bastaarden tussen beide soorten (= Fagus x moesiaca). Tot deze
hybride behoren waarschijnlijk de grootbladige 'Latifolia' met groen e bladeren en
misschien ook de geelbladige 'Zlatia'.
Fagus sylvatica - Midden-Europa tot de Kaukasus - "Gewone Beuk"
De gewone beuk behoeft geen n adere beschrijving. Hij kan ook in Nederland zeer
groot en oud worden .
Er zijn een zeer groot aantal cultivars bekend, afwijkend in groei wij ze (o.a. hangend) , blad vorm (o .a . ingesneden bladeren) en bladkl eur (voornamelijk roodbruin) .
Het feit, dat deze cultivars uitsluitend door enten kunnen worden vermeerderd, een
methode die in Nederland wèl, in het buitenland meest geen goede resultaten geeft,
heeft als gevolg dat jaarlij ks in de Nederlandse kwekerijen duizenden beuken worden
geënt .
Vroeger was Oudenbosch e.o . het centrum van deze cultuur (door enten buiten "overveld" met 2- 3-jarig "ringhout"); de laatst e 20 jaren is door het enten onder glas met
éénjarig schot de cultuur van jong materiaal voor een groot gedeelte verlegd n aar het
centrum Boskoop.
o Fagus sylvatica 'Albo -variegata' ( 1770)
BLADEREN: kleiner en puntiger dan bij de soort met onregelmatig geelachtig
witte rand.
Is in het voorjaar meer opvallend dan later in het seizoen; verbrandt in de zon.
o Fagus sylvatica 'Ansorgei' (Ansorge, Hamburg 1891 )
BLADEREN: lan cetvormig, bijna gaafrandig, 1- 2 cm breed; donker bruinrood.
Zeer langzame, zelfs slechte groeier, op latere leeftijd een bossige struik vormend. Het
beste ons bekende boompje staat in het Arboretum "Trompen burg", R otterdam ; dit
is na IS jaar pas ca. 3 meter hoog.
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Fagus sylvatica 'Rohanii'

Fagus sy lvatica 'Asplenifoli a'

***

Fagus sylvatica 'Asplenifolia' (Frankrijk 1804) -

"Varenbladige Beuk"

verschillend ingesneden en gelobd, som s smal lijnvormig (I 0 cm
lang X 0,6 cm breed), soms diep gelobd of geveerd ; hiertussen komen velerlei
tussenvormen voor.

BLADEREN:

Hier en daar komen afwijkingen (mutaties) voor, die dan onder verschillende n amen
zijn beschreven, o.a. 'Laciniata' en 'Heterophylla' .
Wat nu gekweekt wordt als 'Asplenifolia' is in het algemeen tamelijk constant.
De varenbladige beuk groeit in het begin niet sterk, maar vormt na jaren een prachtige, dicht vertakte boom.
De 40-jarige boom in het Arboretum "Trompenburg", Rotterdam, is nu 12 meter
hoog en zeer breed. In de Hortus te Leiden staat een zeer oude boom.

Fagus sylvatica 'Atropunicea' -

zie F. sylvatica 'Purpurea'

Fagus sylvatica 'Atropurpurea Macrophylla'- zie F. sylv. 'Purpurea Latifolia'
o Fagus sylvatica 'Au re a Pendula' (Van der Bom 1900)
syn. F. sylvatica 'Aureopendula' .
eerst geel, later meer geelgroen.
zeer langzaam groeiende treurvorm met doorgaande kop en vlak
naast de stam slap neerhangende takken.

BLADEREN:

GROEIWIJZE:

De enige, mij bekende, goede kleine boom staat onder ideale omstandigheden in het
Arboretum "Trompen burg" , Rotterdam, nl. ten noorden van enkele grote bomen.
Deze 20-jarige boom is nu I 0 m hoog en slechts I ,5 m breed.
De vele enten, die in de loop der jaren hiervan zijn genomen hebben niet geleid tot
verspreiding van betekenis. Deze gele treurbeuk groeit t e slecht om te worden aanbevolen ; bovendien verbranden de bladeren in de zon.
Gevonden door de fa . Jan G. van der Bom, Oudenbosch.
o Fagus sylvatica 'Bornyensis' (Simon-Louis, Frankrijk 1870)
Groenbladige treurbeuk, afwijkend van de bekende 'Pendula', doordat de kop doorgaat en de takken niet in grote bogen, maar slap n eerhangen, waardoor een dicht
bebladerde smalle kegel wordt gevormd. Komt slechts zelden in Nederland voor.
N .B. Als jonge plant in de kwekerij niet van 'Pendula' te onderscheiden.
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o Fagus sylvatica 'Cochleata' (Engeland 1842)
BLADEREN: klein (3-4 cm), lepelvormig gebogen, onregelmatig en vrij diep, meest
dubbel getand. Blad komt laat uit.
'
GROEIWIJZE: een gedrongen struik, in "Trompen burg", Rotterdam, na 60 jaar
4 m x 3 m.
Heeft géén enkele sierwaarde.
o Fagus sylvatica 'Cockleshell'
Volgens Hillier's "Manual" ( 1971) een hoge, zuilvormige boom met blaadjes als
die van 'Rotundifolia'; als sport gevonden in hun kwekerijen in 1960.
De boom in "Trompenburg", Rotterdam wijkt niet af van cv. 'Rotundifolia'.

o Fagus sylvatica 'Cristata' (Engeland 1836)
BLADEREN : meest aan de uiteinden van de boom voorkomend, klein, dicht opeen,
onregelmatig kamvormig ingesneden.
GROEIWIJ ZE: eerst zwak groeiend, later een kleine boom vormend (Trompen burg,
in 10 jaar 4 meter) .
Heeft weinig sierwaarde.

Fagus sylvatica 'Cuprea'
Een in Engeland soms gebruikte naam voor uit zaad gekweekte beuken met min of
meer gekleurde bladeren.
Zie ook F. sylvatica 'Purpurea'

**

Fagus sylvatica 'Dawyck'
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Fagus sylvatica 'Dawyck' (Hesse, Duitsland 1913) - foto blz. 6
syn. F agus sylvatica 'Fastigata' (van de kwekerijen in Nederland).
BLADEREN: groen, als van een normale beuk.
GROEIWIJ ZE: grote, zuilvormige boom met opgaande vertakking.
Eén van de mooiste, grote zuilvormige bomen, die steeds de goede vorm behoudt.
Drie 40-jarige bomen in het Arboretum "Trompenburg" te Rotterdam zijn nu 25 m
hoog en ± 3 m breed, even groot als de originele boom in de tuin van Lt. Col. A.
Balfour, Dawyck, Schotland.
In 1907 verkreeg Herm. A. Hesse, Weener, enten van deze "Dawyck Beuk" . De naam
'Dawyck' werd in Hesse's catalogus van 1913 gepubliceerd.
N .B. F . sylvatica 'Fastigiata' is een veel gebruikte n aam voor de boom uit Dawyck,
Schotland. Deze naam werd gepubliceerd door K. Koch (Den dr. 2, p. 17, 1873) voor
een boom uit de kwekerij van Simon-Louis, Metz, Frankrijk, met opgaande groeiwij ze.
Dit is een a ndere k l oon, die niet meer wordt gekweekt.
Bovendien wordt de naam F . sylvatica 'Fastigiata' gebruikt voor a ll e z ui lvo rmig e be u ken, die op verschillen de plaatsen in bossen in E uropa zijn gevonden .
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' (van Hoey Smith 1973)
BLADEREN: normale grootte, go ud gee l in het voorjaar, enkele maanden geel, in
de zomer lichtgroen en in het najaar weer goudkleurig.
GROEIWIJZE : slank zuil vormig, als die van F agus sylvatica 'Dawyckii'.
Geselect eerd in h et Arboretum "Trompen burg", Rotterdam, uit zaailingen van F agus
sylvatica 'Dawyck ', zeer waarschijnlij k best oven door Fagus sylvatica 'Zlatia' . Deze
zaailingen werden verkregen in 1968. 'Dawyck Gold' is nu daar 3 meter hoog en 40 cm
breed en heeft een mooie slanke zuilvorm.
Voor het eerst beschreven in Journal R.H.S. V, 1973. Zal door Rillier & Sans,
Winchester, Engeland in de handel worden gebrach t.
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Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' (van Hoey Smith 1973)
BLADEREN: normale grootte, purperkleurig bruin.
GROEIWIJZE: zuilvormig als 'Dawyck'; bovendien heeft deze cultivar naar binnen gerichte toptwijgen.
In 1968 werden in het Arboretum "Trompen burg" , Rotterdam I 00 beukenootjes
geoogst onder een grote boom van Fagus sylvatica 'Dawyck'. Daaruit ontstonden
63 gewone groene beuken en 37 met zuilvormige habitus; onder de zuilvormige
exemplaren waren er 4 met bruine bladeren en 8 met geelkleurige bladeren (zie
'Dawyck Gold').
De beste selectie uit de 4 hierbovengenoemde bruinbladige zuilvormen verkreeg onder
de naam 'Dawyck Purple' een Award of Merit van de R.H.S . in Engeland in 1973.
De originele plant is verkocht aan Rillier & Sons, Winchester, Engeland, die 'Dawyck
Purple' te zijner tijd in de handel zal brengen.
Fagus sylvatica 'Fastigiata' -

zie F. sylvatica 'Dawyck'

o Fagus sylvatica 'Grandidentata' (Duitsland 1810)
BLADEREN: groen, regelmatig grof gezaagd met wigvormige voet .
GROEIWIJZEL goede boom, in "Trompenburg", Rotterdam, na 30 jaar ongeveer
I 5 meter hoog.
Deze boom houdt in bladvorm het midden tussen de gewone beuk en de varenbladige
'Asplenifolia'.
Deze cultivar is slechts van dicht bij te onderscheiden van een gewone groene beuk .
o Fagus sylvatica 'Interrupta' (van Hoey Smith 1955)
BLADEREN: tamelijk vervormd ingesneden ; na de bladsteel komt een klein
blaadj e, verderop is de nerf bladloos, waarna weer een klein blaadj e volgt.
Een zaailing van 'Rohanii' , ontstaan in het Arboretum "Trompen burg" in Rotterdam;
in I 5 jaar 5 meter hoog.
Heeft geen sierwaarde.
o Fagus sylvatica 'Laciniata' (Duitsland 1795)
syn. F agus sylvatica hete1'ophylla.
BLADEREN: zeer verschillend in vorm, tussen die van 'Asplenifolia' en 'Grandiden t ata' in.
Het is onzeker of deze in Bohemen als sport aan een beukenheg gevonden, ingesnedenbladige beuk nog wel "echt" in cultuur is. Wat meestal als 'Laciniata' wordt gekweekt
is m.i. een grovere (sport van) 'Asplenifolia' . DE Vos (Handboek 1887) gaf aan een
dergelijke sport die in zijn kwekerij ontstond de naam heterophylla (groeit sterker dan
asplenifolia, zegt hij) .
Meer constant is de kloon 'Quercifolia '.
o Fagus sylvatica 'Latifolia' (Duitsland 1864)
Groene beuk met zeer grote bladeren (I 5 cm x 9- 12 cm).
Wor~t in Nederland niet gekweekt. Behoort waarschijnlijk tot de hybride Fagus x
moestaca.
o Fagus sylvatica 'Miltonensis' (Engeland 1899)
E en treurvorm m et groene, soms kogelronde bladeren. Een exemplaar in het Arboretum " Trompen burg", Rotterdam heeft een rechte stam, daarna enkele bijna horizontale takken. Een minder fraaie 'Pendula '.
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F a gus sy l vatica 'Pendula '

**

Fagus sylvatica 'Pendula' (Engeland 1836) - " Groene Treurbeuk" - foto blz. 9
BLADEREN : groen, normale grootte.
GROEIWIJZE: een grote boom, iets variërend in habitus al n aar de standplaat s.
De zware hoofdtakken van de groen e t reurbeuk staan b ijna horizontaal m et
erb o ve nuit nog enkele, in een grote boog groeiende koptakken. Alle zijtakken
hangen dikwij ls tot aan de grond .
Mooie grot e solitairboom voor grote parken en begraafplaatsen.
Fagus sylvatica 'Purple Fountain' (Grootendorst 1976)
BLADEREN: normale grootte, roodbruin, minder "zwart " dan die van ' Purpurea
Pendula' .
GROEIWIJZE: smal opgaande bruine treurbeuk m et opgaand e k o p en slap neerhangende takken.
De originele boom is nu ongeveer 4 meter hoog en slech ts l meter breed aan de basis.
Vier jaar oude exemplaren zijn 2 meter hoog en 40 cm breed.
Dit is een in Nederland gewonnen zaailing van F. sylvatica 'Purpurea P endula',
welke laatst e géén doorgaande kop maakt en m eer een parasoJ-acht ige habitus heeft.
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Van de nu voor het eerst beschreven 'Purple Fountain' zijn nog géén oude bomen
bekend, zodat nog moeilijk voorspeld kan worden, hoe hij zich verder als oude boom
zal ontwikkelen.
Wordt in I 976 door F. J. Grootendorst & Zonen B .V., Boskoop in de handel gebracht.
Nog niet gekeurd.
Fagus sylvatica 'Purpurea' - "Bruine Beuk"
syn. ? F agus sylvatica var. atropunicea.
De gewone "zaailing" bruine beuk, variabel in kleur en grootte van het blad. In het
voorjaar hebben de meeste planten een duidelijk bruine kleur, later in het seizoen
meer bruingroen.
In "Trompenburg", Rotterdam, staan twee grote bomen, ISO jaar oud, van ongeveer
25 meter.
De eerste bruine beuk werd voor I 680 gevonden in een bos bij Buch am Irchel bij
Zürich en later op verscheidene andere plaatsen in Duitsland, o.a. in Thüringen
( I772) .
BENAMING: De meest gebruikelijke naam voor de uit zaad gekweekte bruine
beuk is F. sylvatica purpurea, gebaseerd op Fagus sylvatica var. purpurea AITON,
Hort. Kew. 3 : 362 (I789).
REHDER's Manual of Cult . Trees & Shrubs (I 927) en II ( I 940) kwam met de naam
Fagus sylvatica var. atropunicea WESTON, Bot. Univ. I : I07 ( I770) - dus een oudere
naam.
Het is volgens BEAN, Trees & Shrubs II I82 ( I973) echter in het geheel niet zeker of
WESTON wel de Europese bruine beuk beschreef, daar hij zijn var. atropunicea de
"American purple-leaved beech" noemde.
De meest gebruikelijke naam is purpur e a, in dit overzicht aangehouden om verwarring te voorkomen; ook in Engeland wordt deze naam weer gebruikt (o.a. in HILLIER's
Manual ( I 97 I) en BEAN (I 973).

In Boskoop worden de aldaar gekweekte, onderling wel wat verschillende t ypen, verkocht als 'Purpurea Latifolia', maar in de catalogi in de Engelse taal wordt meestal
alleen ' Riversii' genoemd. Men levert hiervoor soms het type 'Purpurea Major' of een
'Purpurea Latifolia' . Ernstig is dit niet, als er maar géén "slecht" type wordt geleverd.
De in de oude literatuur gevonden naam 'Atropurpurea Macrophylla' is niet meer in
gebruik. Daar we voor cultivars het recht hebben de gebruikelijke benaming aan te
houden, houd ik me in dit rapport aan de namen :
I. 'RIVERSII ' (origine Rivers, catalogus circa I 870) (eerst onder deze naam besch reven
door REHDER I900) . Uitsluitend voor de zgn. 'Purpurea Major' beuk, uit Oudenbosch en nakomelingen hiervan. Heeft grote g limmende, zwartbruine bladeren.
2. 'PURPUREA LATIFOLIA' - geënte zwarte beuk (diverse klonen) . Meestal bijna niet
van nr. I t e onderscheiden, blad iets kleiner.
3. 'swAT MARGRET' - origine G. Frahm ca. I895. Duitse selectie met gegolfd blad.
4. 'sPAETHIANA' - origine Späth I 920. Klein blad, zéér donker.
De " Registration List of Cultivar narnes of FAGUS L. " (Arnoldia Vol. 24, I 964) noemt
alle 4 namen als geldige cultivarnamen. (' Purpurea Major' wordt als niet geldige
cultivarnaam genoemd).

**

Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia'
BLADEREN: tamelijk groot, diep zwartbruin.
GROEIWIJZE : forse boom met normale groeiwijze.
Onder deze naam kunnen we samenvatten de onderling iets afwijkende geselecteerde
zwarte beuken, die door enten worden vermeerderd. De bladeren zij n meestal niet zo
groot als die van de echte 'Riversil'.
/
Deze "geënte" Zwarte beuk wordt in Nederland, Engeland en Amerika meestal verhandeld onder de naam ' Riversii'. Of dit steeds originele ' Riversii'-bomen zijn is niet
zeker. Daar het onderscheid bij kleine bomen zo goed als niet is vast te stellen, kunnen hier géén duidelijke verschillen worden opgegeven .
Fagus sylvatica 'Purpurea Major' -

BRUINE BEUKEN CULTIVARS

Fagus sylvatica 'Purpurea Nana' (Van Geert, België) - foto blz. I2
BLADEREN: tamelijk klein, bruin.
GROEIWIJZE: klein blijvende, dicht vertakte boom met eivormige kroon .
Zeer zeldzame cultivar, waarvan in het Arboretum "Trompen burg", Rotterdam , een
40-jarig boompje staat, dat 3 m hoog en 2 m breed is.
Niet gekeurd.

Geheel onjuist is het om de oude, onbekende variëteitsnaam atropunicea als cultivarnaam t e gaan gebruiken voor g ese l ecteerde bruin e beuken, zoals KRÜSSMANN in
zijn Handb . Laubgeh. I 442 ( I960) dit doet . Daarvoor zijn er reeds teveel andere
namen in gebruik. Het is moeilijk genoeg om de door enten vermeerderde bruine
beuken uit elkaar te houden .
De meest voorkomende namen zijn :
'Atropurpurea Macrophylla' (KIRCHNER I864)
'Nigrum' (DE Vos I 887)
'Purpurea Latifolia' (SCHELLE I 903)
' Purpurea Macrophylla' (SCHELLE I 903)
'Purpurea Major' (ScHELLE I 903, alléén naam)
'Riversii' (REHDER I 900)
We dienen echter niet t e vergeten, dat van oudsher verschillende grootbladige bruine
beuken door kwekers zijn geselecteerd en geënt. Nu nog hebben kwekers onderling
afwijkende "typen" als geënte bruine (of zwarte) beuk .
De meeste beuken werden rond de eeuwwisseling in Oudenbosch gekweekt . Daar
staan oude, zeer grootbladige zwarte beuken, die aldaar meestal 'Purpurea Major'
worden genoemd. Deze beuken werden omstreeks I 900 geplant door H . W. van der
Bom, die deze uit het buitenland meebracht. H andelscatalogi uit Boskoop rond I 9 I0
bieden nakomelingen hiervan aan onder de naam River s ii (purpurea major) . Dit is
nog steeds één van de beste t ypen met g root g limm e nd blad, die de donkere kleur
tamelijk goed behoudt.
IO

zie F. sylvatica 'Riversii'

' **

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' (Duitsland ca. I865) - "Zwarte Treurbeuk"
syn . Fagus sylvatica ' P urpureopendula'
Fagus sylvatica 'Atropurpurea Pendula'
Fagus sylvatica ' Purpurea Pendula Nova'
BLADEREN: normale grootte, glimmend zwart bruin .
GROEIWIJZE: zwak groeiende boom met in korte bogen overhangende takken ;
maakt géén kop. Indien geënt op bij v . 2 meter stam, wordt de boom nooit
hoger.
Wordt t egenwoordig meestal ondergeënt en tot enkele meters hoogte opgebonden . Daarna vert akt deze zwarte treurbeuk zich naar alle kanten en vormt
een parasol-achtig boompje met tot op de grond neerhangende takken .
Géén boom om in groten getale t e worden aangeplant, maar wel een mooie solit airboom voor park of particuliere tuin.
In Nederland komen ook nu nog 2 of zelfs 3 verschillende klonen voor. De meer
grofbladige, iets minder vertakt e kloon geeft bij enting meestal enkele exemplaren
die ni et h a ng e n . Bij het "goede", iets fijner vertakte t ype (nova?) komt deze terugslag niet voor. Ook schijnt er enige variatie te zijn in bladhoudendbeid in de winter.
II

Fagus sylvatica 'Purpurea Riversii' - zie F. sylvatica 'Riversii'
Fagus sylvatica 'Purpurea Roseomarginata' -zie F. sylv. 'Purpurea Tricolor'

**

Fagus sylvatica 'Purpurea Nana'
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Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor'
sy.n. F. tricolor ANDRÉ in Revue Hort. 311 ( 1885).
F. sylvatica atropurpurea tricolor PYNAERT in Revue Hort. Belge 12, 145
(1886).
F. purpurea roseo-marginata CRIPPS ex Gard. Chron. 779 ( 1888) .
F. sylv. purpurea roseo-marginata HENRY in Elw. & Henry, Tr. Gt. Br. I, 8
(1906) .
F. sylvatica roseo-marginata (CRIPPS) REHDER, Man. Cult. Tr. & Sh. ( 1927).
F. sylvatica 'Tricolor' (van de kwekerijen); niet 'T ri color' (Simon-Louis) ex
KocH, Dendr. 2, 18 ( 1873); dit was een wit-groen en rose bontbladige
vorm, die niet in cultuur is.
BLADEREN: tamelij k klein, bruin met onregelmat ig rose rand, vooral in het
voorjaar opvallend, daarna iet s meer vervlakkend.
GROEivVIJZE : gèen grote boom, dun vertakt.
Deze bruine beuk met ro se rand varieer t nog al wat in de mate, waarop de rose
rand zichtbaar is. In de volle zon komt deze het beste tot uiting. Jammer genoeg is
er nog al wat terugslag naar Fagus sylv. purpurea . Men dient hierop goed te letten
in de kwekerij.
Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor' wordt vooral in Am erika (veel zon) gevraagd.
Aldaar zij n de bladeren in het voorjaar bijna rose gekleurd; vooral op een l istand is
dit een zeer opvallende beuk.
Deze cultivar is op verschillende plaatsen ongeveer tegelijk beschreven onder verschillende nam~n (Frankrijk, België en Engeland) . Of dit allemaal dezelfde kloon was
wordt b etwijfeld ; misschien is er daardoor wel enige variatie binnen deze cultivar,
vooral wat betreft de breedte van de rose rand.
BENAMING: E r is nogal wat te doen over de goede naam van deze beuk . Daarom is
hierboven veel aandacht besteed aan de benaming die diverse auteurs aan deze beuk
gaven.
Daar de naam 'Tricolor' door KocH in 1873 reeds was gebruikt voor een wit-groenrose bonte plant uit de kwekerijen van Simon-Louis, Metz, Frankrijk, werd door
REHDER in 1927 de naam 'Roseo-margin ata' gekozen voor de bruine ( !) beuk met
rose rand. H ij wilde de oudere combinatie 'Atropurpurea Tricolor' van PYNAERT
( 1886) niet kiezen, want in die tijd werden voor "variëteitsnamen" nooit dubbele
namen gebruikt . Dit kan nu echter voorcultivarnamen wel.
In navolging van REHDER wordt in de meeste boeken nu de naam 'Roseo-marginata'
aangehouden voor de bruine beuk met rose randen ofschoon de winnaars Trançon
(Frankrijk) enjof Pynaert (België) duidelij k de voorkeur gaven aan 'Tricolor' en
'Atropurpurea Tricolor' .
In de nieuwe BEAN, "Trees & Shrubs", ed. 8, 183 ( 1973) is de oude, door de winnaars
gegeven naam (ongeveer) hersteld en wordt deze beuk F. sylvatica 'Purpurea Tricolor'
genoemd. Hieraan geef ik, vooral uit praktische overwegingen de voorkeur.

s Fagus sylvatica 'Quercifolia' (Booth, Duitsland 1864) - " Eikbladige Beuk"
BLADEREN: eirond-langwerpig met korte, brede lobben en dikwij ls golvende,
soms iets getande rand . Staat in bladvorm tussen 'Asplenifolia' en de gewone
beuk in .
GROEIWIJZE : forse boom, groeiend als een gewone beuk.
De eikbladige beuk is in bladvorm zeer constant ; vormt een goede boom.
Deze cultivar werd het eerst genoemd in de catalogus van BooTH, Duitsland (KIRCHNER Arb . Muscav. 1864) .
Een 45-jaar oude boom in "Trompenburg", Rotterdam, is IS m hoog en 7 m breed.
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***

Fagus sylvatica 'Riversii' (Rivers, Engeland ca. 1870)
syn. Fagus sylvatica 'Purpurea Major'
BLADEREN: zeer groot, glimmend; diep zwartbruin, slechts weinig verkleurend in
de herfst.
GROEIWIJZE: grote boom, meestal met brede kroon, als hij voldoende ruimte
heeft.
De mooiste "zwarte beuk" met zeer grote, diep zwartbruine bladeren.
Zoals eerder in dit artikel vermeld is de in Oudenbosch als 'Purpurea Major' gekweekte selectie waarschijnlijk bij Thomas Rivers in Engeland ontstaan en door
H. W . van der Bom naar Nederland gebracht.
BENAMING: De eerste die deze zwarte beuk onder de naam 'Riversii' (naar de winaar)
beschreef was REHDER in Bailey, Cycl. Am. Hort. 570 ( 1900).
In Nederlandse kwekerskringen was deze beuk lang bekend als 'Purpurea Major', een
nooit beschreven naam.
Vóór 1900 en daarna zijn heel veel andere goede zwarte beuken verspreid, of als
zaailing of als geënte boom.
Door de grote vraag naar "Zwarte beuken" zijn de laatste 20 jaar door kwekers van
allerlei z.g. goede bomen in parken en tuinen enten gesneden. Deze onderling enigszins
variërende selecties dient men niet als 'Riversii' te leveren. Zie hiervoor Fagus
sylvatica 'Purpurea Latifolia'.
Het verdient aanbeveling dat de N.A.K.-B. in de F levopolder een voldoende aantal
moederbomen van de echte grootbladige 'Riversii' aanplant om in de toekomst gegarandeerd echt uitgangsmateriaal te kunnen afgeven.

Fagus sylvatica 'Rohan Gold' (Van Hoey Smith 1973)
BLADEREN: ingesneden als bij die van 'Rohanii' maar met geelachtige bladeren.
GROEIWIJZE: als 'Rohanii'.
Eén van de zaailingen van Fagus sylvatica 'Rohanii', gewonnen in 1970. Deze nog
jonge plant, waarvan nog weinig te zeggen is, werd beschreven in Joumal R .H.S.
V. 1973.
De originele plant staat in het Arboretum "Trompemburg", Rotterdam. Voorlopig
nog niet in de handel.

*

Fagus sylvatica 'Rohanii' (Masek, 1894) - foto blz . .'i
BLADEREN: donker bruinrood, loopt helderrood uit, een week vóór de andere
beuken. Vorm als die van 'Quercifolia', maar met meer onregelmatige insnijdingen en daarboven dikwijls met ondiepe, afgeronde tanden.
GROEIWIJZE: een goed, doch niet sterk groeiende cultivar, met compacte kroon en
(vooral als jonge planten) dunne takken.
Een 40-jarige boom in het Arboretum "Trompenburg", Rotterdam, is 12 meter hoog.
Volgens BEAN (Trees & Shrubs ed. 8 Vol. II, 1973) werd 'Rohanii' in 1888 gekweekt
uit een kruising tussen F. sylvatica purpurea en de cv. 'Asplenifolia' door Prinz Cam.
de Rohan in Sychrov, Bohemen (nu Tsjecho-Slowakije). Door de zoon van diens
tuinchef Masek in 1908 in de handel gebracht en naar Prinz de Rohan vernoemd.
Fagus sylvatica 'Roseomarginata' -

*
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zie F. sylvatica 'Purpurea Tricolor'

Fagus sylvatica 'Rotundifolia' (Jackman, Engeland 1878)
BLADEREN: betrekkelijk klein (4 X 2 cm), aan jonge bomen met ca. 4 paar nerven, zeer dicht staand.
GROEIWIJZE: jonge bomen slank opgaand, oudere bomen worden breder.
Een aardige slanke boom met kleine groene bladeren.

*

Fagus sylvatica 'Spaethiana' (Späth, Duitsland 1920)
syn. Fagus sylvatica 'Purpurea Spaethii'
BLADEREN: betrekkelijk klein, in ieder geval kleiner dan die van de meeste andere
geselecteerde zwarte beuken; ze zijn ook aan de onderkant donker gekleurd
en hebben duidelijk licht gekleurde nerven.
De kleur is opmerkelijk diep zwartbruin, glimmend ( !) ; deze kleur blijft tot het
afvallen behouden, wat niet het geval is bij de andere cultivars.
GROEIWIJZE: groeit smaller dan 'Riversii'; van 'Spaethiana' zijn in Nederland
géén grote bomen bekend.
Dit is de donkerst gekleurde zwarte beuk, die ook in het najaar de kleur goed behoudt(!). Jammer genoeg zijn de bladeren wat klein, ze blijven voor een groot gedeelte de gehele winter aan de boom hangen.
Opmerkelijk is dat deze cultivar een week 1at er uitloopt dan de meeste andere beuken .

o Fagus sylvatica 'Swat Magret' (G. Frahm, Duitsland 1895)
Dit is de originele naam van een Duitse selectie van de "zwarte beuk" . In Nederland
komt deze weinig "echt" voor; onder deze naam levert men meestal een goede
'Purpurea Latifolia'.
Het enige onderscheid dat ik heb kunnen zien aan een enkel exemplaar van 'Swat
Magret' in Boskoop is dat b l adranden gegolfd zijn.
Zou volgens de literatuur een week vroeger uitlopen dan andere "zwarte beuken".
Niet gekeurd.
o Fagus sylvatica 'Tortuosa' (Frankrijk 1845)
BLADEREN: normaal, groen.
GROEIWIJZE: stam en takken gedraaid; breeduitgroeiend, met takken . die
over de grond liggen; de uiteinden van de takken zijn hangend .
Deze in Duitsland "Süntelbuche" genoemde, zeldzaam gekweekte beuk werd gevonden in de bossen van Verzy bij Nancy in Frankrijk . Komt ook in andere bossen voor,
o.a. in Duitsland en Zweden. Onderling is er nog wel wat verschil in habitus. Indien
de plant in het beginstadium wordt gebonden, lijkt hij op een groene treurbeuk .
In ''Trompenburg'', Rotterdam, staat een 12 jaar oude struik, 2 meter hoog en 3 meter
breed. Heeft weinig sierwaarde.

Fagus sylvatica 'Tricolor' (van de kwekerijen) -zie F. sylv . 'Purpurea Tricolor'
o Fagus sylvatica 'Tricolor' (Simon-Louis, Frankrijk 1873)
Groene beuk met witte vlekken en rose rand; verbrandt in de zon. Is niet meer in
cultuur!
Niet te verwarren met de bruine beuk met rose rand, in de kwekerijen gewoonlijk
'Tricolor' genoemd. Zie hiervoor F agus sylvatica 'Purpurea Tricolor'.

*

Fagus sylvatica 'Zlatia' (Späth, Duitsland 1891)
BLADEREN: iets groter dan normaal, glimmend, plat; in het voorjaar en voorzomer helder geel, later groengeel.
Blad loopt vroeg uit.
GROEIWIJZE: met dikke takken; vormt een brede boom.
Deze geelbladige beuk, ('Zlatia' betekent "goud"), werd in 1890 in Vranja, destijds
Servië in een bos gevonden en werd door Späth verspreid.
In "Trompen burg", Rotterdam, heeft een 40-jarige boom een hoogte bereikt van
15 meter.
Het is tamelij k zeker dat deze geelbladige beuk een hybride is tussen Fagus sylvatica
en Fagus orientalis = (Fagus x moesiaca).
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* Fagus

sylvatica 'Rohanii' - purplish leaves, (bright red in early ~pring) which are irregttlarly cut see drawing page 5· A 40 years old tree at Rotterdam ts I2 m htgh.

SUMMARY
This F agus report lists 4 species and 30 cultivars, which were evaluated fortheir merit as park
trees . Merit stars (see page 3) have been awarded by the Selection Committee of the N.A .K.-B .
(General Netherlands Inspeetion Service).
The majority of these trees were seen by the Committee at the "Trompenburg" Arboretum,
Rotterdam. Data and size of the trees there was supplied by Mr . ]. R. P. van Hoey Smith, the
curator.
Nomenclature: The name for the purple beech, used in this report is Fagus sylvatica 'Purpurea' for the purple or capper beeches, grown from seed. The name F. sylvatica 'A t ropunicea', WESTON used by some authors recently most likely does not represent the European
purple beech, as W es ton called var. at ropuni c e a the "A merican purple-leaved beech".
The report lists jour named clones of purple-leaved beeches, perpetuated by grafting, which are
similar but not the same, viz:
I) 'Riversii'- the true clone with large, shiny blackish-purple leaves. Grown in Holland also as
'Purpurea Major'.
2) 'Purpurea Latifolia' - a name for very similar clones of purple leaved beeches, grown
from grafts with slightly smaller, less glossy leaves.

3) 'Swat Magret' from G. Frahm, Germany, with "waved" leaves. Very little grown.
4) 'Spaethiana' with smallleaves, very dark (blackish-) purple showing white veins; this cultivar
from Späth, Germany (I920) keeps it dark colour untilfreezing.
This evaluation reports as the most outstanding Fagus sylvatica cultivars:

* * * F agus sylvatica 'Asplenifolia' - Tree of dense habit, foliage fernlike. Wellknown tree.
* * F agus sylvatica 'Dawyck' - (syn. 'F astigiata' of most authors) . Strictly fastigiate, greenleaved beech; origin Lt. Col . A. Balfour, Dawyck, Scotland, named and introduced by
Hesse, Germany in I9I3.
The name F. sylvatica 'Fastigiata', published earlierwas given by K. Koch in I87J toa
different clone from Simon-Louis Frères, Metz, France, which is no langer in cultivation.

* * Fagus sylvatica 'Pendula'- Greenleaved weeping beech, a very large tree.
* * F agus sylvatica 'Purpurea Latifolia' - a name for several slightly different

"grafted"

purple beeches, which do not have the very large leaves of the "true" 'Riversii'.

* F agus sylvatica 'Rotnndifolia'
small (4 x

2

-

s1nall tree, narrow in outline when young. Leaves quite

cm) green; very densely set.

* F agus

sylvatica 'Spaethiana' - tree , somewhat narrower than 'Riversii'. Leaves :maller
than 'Purpnrea Latifolia' and 'Riversii', glossy!!, ve? dark,. blacktsh-purple wtth conspicnous lighter coloured veines. The dark colour rematns untû autumn .
.
This tree breaks into leaf one week later than most; the leaves parttally rematn on the tree
during the winter.
* F agus sylvatica 'Zlatia' - tree with braad crown and thick branches. Leaves larger than in
the common beech, glossy, flat, bright yellow in spring and early summer, greemsh-yellow
in summer. Tree in Rotterdam in 40 years IS m high.
Mast likely this tree belongs to the hybrid F agns x moesi a ca (F. sylvatica X orientalis).

Fonr new introduced cultivars, which havenotbeen evaluat ed yet:
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' (Van Hoey Smith I973)
.
.
.
Tree of fastigiate habit with leaves of normal stze, golden-yellow tn spnng, fadtng from
yellow to light green in winter and golden-yellow in the autumn.
.
A seeding from F agus sylvatica 'Dawyck' . A jive years old plant at Rotterdam ts 3 m
high and 40 cm wide at base.
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' (Van Hoey Smith I973)
"
"
Tree of fastigiate habit, leaves purple. A seedltng ratsed ~t Trantpenburg , Rotterdam of
F agus sylvatica 'Dawyck', raised in Ig68. Thts cultwar recetved an A.M. from the
R.H.S., England in I973· Will be introduced later by Hitlier & Sans, Enfgland.
Fagus sylvatica 'Purple Foutain' (Grootendorst I976)
.
.
.
A very siender narrow crowned tree with a self-supporttng leadtng stem and droopmg
branches and branchlets.
T he leaves are of normal (beech) size, pnrple (nat as dark as in 'Pnrpurea Pendula'). F ive
years old grafted trees are 2 m high and 40 cm wide.
.
A seedling of Fagus sylvatica 'Pnrpurea Pendttla', to be mtroduced by F. ]. Grootendorst
& Sans Ltd . of Boskoop, Holland.
Fagus sylvatica 'Rohan Gold' (Van Hoey Smith I973)
.
.
.. ,
.
Ha bit of growth probably like 'Rohanii' . Leaves almast tdenttcal to 'Roharm but yellow tn
spring. Raised from seed of 'Rohanii', sown in I9JO. Not mtroduced.

Fagus sylvatica 'Purpurea Nana' - a small tree (in 30 years only 3 m. high and 2 m.
wide) with dense, broadly-ovoid head. Leaves small, ptwple. Only one tree is known to the
committee (see photograph page I2). Not evaluated.

* * F agus

sylvatica 'Purpurea Pendula' - Purple leaved weeping beech . This tree does not
make a leader. The "type" now mostly grown is the very pendulous farm, grown around the
turn of the century as 'Purpurea Pendula Nova'.
Other clones are known, one of which gives a percentage of offsprings of which the branches
are hardly pendulous.

* * Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor'- The 'Tricolor' beech of present day nurseries, also
listed as 'Roseomarginata'. The purple beech with a pink border.
The report lists most known synonyms to show that 'Purpurea Tricolor' is the name
which should be selected. Fagus sylvatica 'Tricolor' (Simon-Louis) ex Koch I87J is a
green beech with white flecks and pink border; this clone is not in cultivation now. The
name F. sylvatica 'Roseomarginata' is not only of later date, but also does not describe the
cultivars properly. The cultivar-name 'Purpurea Tricolor' for the purple beech with pink
border is also used by Bean (I973).

* * * Fagus sylvatica 'Riversii'- (syn.

'Purpttrea Major') the true Rivers purple beech, raised
in I8JO, described under this name by Rekder in Igoo. The finest of the grafled purple
beeches with very large, deep blackish-purple leaves, which are very glossy.
See also F agus sylvatica 'Purpnrea Latifolia'.
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