Spaanse
narcissenbron

Een van de mooiste narcissen die Van der Veek tegenkwam, was
Narcissus triandrus ssp pallidus. “Ze heeft een bedroefde houding,
een mooie vorm en een frisse kleur.”
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Soms vergeten we waar bolgewassen hun oorsprong hebben.
Meestal niet in Nederland, ook al zijn wij in teelt en handel
wereldleider. Wie de narcis in al zijn variatie wil zien, moet
naar Spanje. Vorig jaar maakte narcissenliefhebber Carlos van
der Veek samen met veredelaar Brian Duncan een reis van tien
dagen door Spanje en legde de schoonheid van Narcissus vast.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: Carlos van der Veek
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aar de tulp vooral in het
verre, afgelegen Tien Shan
en de Pamir Alai bĳ de
Himalaya te vinden is, en
een scala aan bĳzondere bolgewassen
in Zuid-Afrika groeit, laat de narcis zĳn
oorsprong gemakkelĳker zien. Geen
ingewikkelde reizen met visa en lokale
gidsen of een vliegreis van elf uur, maar
gewoon in februari per auto van zuid
naar noord door Spanje rĳden. Want
Spanje is het land waar veruit de meeste
narcissensoorten van oorsprong vandaan komen. Waar de ene soort houdt
van een plekje tegen een bergwand aan,
staat de ander liever met zĳn voeten in
het water. Wat bĳzonder is aan de in
Spanje voorkomende soorten, is dat er
vrĳ gemakkelĳk natuurlĳke hybriden
ontstaan.
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TELEFOONTJE
Een jaar geleden kreeg narcissenliefhebber en -handelaar Carlos van der
Veek van Fluwel een telefoontje. Brian
Duncan aan de lĳn, die hem uitnodigde
om met hem mee te gaan naar Spanje
om daar narcissen op hun oorspronkelĳke groeiplaats te gaan bekĳken. Een
reis van tien dagen vanuit het zuidelĳke
Malaga naar Madrid. “Voordeel van deze
uitnodiging was dat ik niet in april op
reis hoefde, want dan is er ons eigen
land meer dan genoeg te zien. En met
Brian Duncan op reis is een voorrecht.
Hĳ is al meer dan dertig keer in Spanje
geweest en kent dus heel veel groeiplaatsen en weet enorm veel over de soorten
die daar groeien.”
De reis werd voor Van der Veek een
openbaring. “Wat is dat land mooi. Soms
stonden er zomaar duizenden hoepelroknarcissen in de wegbermen, op heuveltjes en stukjes natuur waar ze met
rust werden gelaten. Vooral ten noorden
van Andujar stonden ze massaal te
bloeien.”
Menig soort bekeek Van der Veek met
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1. De zeldzame witte N. ligitiosus is een hybride, maar dan van N. cantabricus en N. fernandesii.
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2. Volop te vinden langs de wegen rond Andujar is Narcissus bulbocodium, ofwel de hoepelroknarcis.
3. De bij ons bekende paperwhitenarcis groeide tijdens de tiendaagse reis massaal langs
de weg.
4. Op zijn kwekerij heeft Van der Veek een
grote partij van deze narcis, die door Fluwel
N. fernandesii wordt genoemd, maar ook
bekend staat als N. henriquesii.
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5. Narcissus incurvicervicus is een hybride
nakomeling van N. triandrus en N. fernandesii. Op één plek stonden deze nakomeling
en beide ouders netjes bij elkaar.
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zĳn kennis van het geteelde sortiment
en als veredelaar. Puzzelstukjes vielen
in elkaar. “Het was mooi om te zien hoe
bĳvoorbeeld een van de ouders er uitziet
van een narcis die wĳ verhandelen.
Neem Narcissus triandrus ssp pallidus.
Dat is de moeder van onze narcis ‘Thalia’. En wat ik zelf heel frappant vond,
waren de natuurlĳke hybriden. Als veredelaar weet ik hoe lastig het kan zĳn
om een bepaald doel te bereiken met
veredelen en hier gebeurt het zomaar,
spontaan. Niemand die daarbĳ helpt en
het resultaat is vaak schitterend.”
Voor veel soorten was februari de ideale
bloeitĳd en was er dus veel te zien.
“Narcissus tazetta papyraceus bloeide
massaal, gewoon bĳna als onkruid langs
de randen van akker en in de slootkant.
Maar voor een paar bloeiende exemplaren van Narcissus rupicola moesten we
een flinke klim maken om er een paar te
vinden. Dat is dan ook wel weer mooi.”
Wat Van der Veek indrukwekkend vond,
was dat twee groepsleden die ook mee
waren, met veel passie allerlei gegevens
over de locaties waar narcissen groeien in Spanje, met de grootst mogelĳke
exactheid vastlegden.

6. De eerste bloemen van Narcissus pumilus
stonden net in bloei. Deze soort is niet de
basis van de trompetnarcissen zoals wij die
kennen. Die komt van de Franse Narcissus
pseudonarcissus.
7. Ook Narcissus cantabricus hoort tot de hoepelroknarcissen. Deze is ook in het noorden
van Afrika te vinden. Ooit vormden het zuiden
van Europa en Noord-Afrika een aaneengesloten gebied.
8. Om Narcissus rupicola te vinden moesten Van der Veek en Duncan een flinke klim
maken. “Op plekken met weinig groen en
veel rotsen was ze te vinden op een zonnig
plekje.”
9. Narcissus fosteri is een natuurlijke hybride tussen N. triandrus en N. bulbocodium.
Van der Veek: “Omdat ze allemaal uit zaad
komen, zijn ze vaak verschillend, maar deze
toef was zo uniform, een unicum dat je maar
zelden ziet.”
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