DE NAAM IS

‘Henry Bockstoce’
PAEONIA
William S. Bockstoce was aannemer en
kweekte in zijn vrije tijd pioenrozen.
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Twee jaar geleden was de pioenroos ‘Henry Bockstoce’ de absolute winnaar van de
Dutch Peony Award. Een mooie bekroning voor deze donkerrode dubbele cultivar. In 1955 kwam hĳ op de markt. De
veredelaar van deze noviteit was William
Sheraden Bockstoce (1876-1963). Hĳ groeide op in Pittsburg in de Amerikaanse staat
Pennsylvania. Zĳn tweede voornaam verwĳst naar zĳn grootvader William Sheraden, die rond 1880 een bĳzonder huis liet
bouwen, dat inmiddels de status heeft van
monument. Het huis is direct te herkennen aan een vĳgenboom die voor de deur
staat. Deze is samengesteld uit twee stammen, die op enig moment met elkaar vergroeid zĳn geraakt.
William Bockstoce was in het dagelĳks
leven aannemer en bouwde in de omgeving van zĳn huis menig nieuwe woning.
Maar zoals dat bĳ meer mensen gaat,
had William meer interesses dan huizen bouwen. In zĳn vrĳe tĳd hield hĳ
zich vooral bezig met het veredelen van
pioenrozen. Hĳ kruiste onder meer Paeonia lactiflora en P. officinalis. Dit leverde zo’n tien succesvolle hybriden. Daaronder ‘Henry Bockstoce’, maar ook de
intens geurende ‘Diana Parks’ en ‘Carol’.
Opvallend aan ‘Henry Bockstoce’ is het
hart van elke bloem, dat sterk doet denken aan een rozenknop. Net als ‘Carol’ is
deze ook geurend. ‘Henry Bockstoce’ is
niet alleen zeer geschikt voor de snĳbloemenproductie, maar doet het ook goed in
te tuin. Hĳ groeit niet snel, maar maakt
wel voldoende takken. Omdat hĳ winterhard is, kan hĳ in diverse klimaatzones
worden geplant. Blĳft één vraag over: wie
was ‘Henry Bockstoce’? Op die vraag heb
ik geen antwoord kunnen vinden.
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