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Iris ‘Wedgwood’
is een topper
Is er een cultivar die honderd jaar geleden op de markt
kwam? Die is er en het is de Hollandse iris ‘Wedgwood’.
Alleen de introductie is al een bijzonder verhaal en de
jaren erna bleek dit de ideale iris voor de vroege broei.
Ook was het een geschikte kruisingsouder.
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Succes heeft vele vaders. Dat spreekwoord geldt zeker
voor de introductiegeschiedenis van iris ‘Wedgwood’, of
‘Wedgewood’, want ook die schrijfwijze komt voor. Eerst
maar even de feiten. Tot 1918 was in Leiden een vooraanstaand bloembollenbedrijf actief: Gebr. de Graaff. Dit
bedrijf maakte tussen 1895 en 1915 kruisingen met diverse soorten en selecties van irissen, die als resultaat een
groep cultivars opleverde die opviel door de veelheid aan
kleuren, de grote bloemen en de vroege bloei. Deze groep
kreeg de naam Hollandse irissen. In 1919 ging De Graaff
verder met S.A. van Konijnenburg te Noordwijk en bracht
in deze samenwerking onder meer dit sortiment in. Hierin bevond zich ook nog een blauwe zaailing. De collectie
werd naar het Engelse bedrijf Lowe & Shawyer gezonden, dat toentertijd hoog aangeschreven stond. Vanaf dit
moment beginnen de verhalen uiteen te lopen. Een versie
is dat Hendrik van Waveren, die in 1904 in het Zeeuwse
Haamstede een eigen bedrijf was begonnen en een grote
voorliefde voor irissen had, op een reis naar Engeland bij
Lowe & Shawyer deze collectie irissen zag staan. Volgens
kleindochter Rita van der Putte-Van Waveren hadden de
Engelsen geen belangstelling voor deze collectie en kocht
Van Waveren alles, inclusief de blauwe zaailing. “Hij zou
hem jaren later onder de naam Wedgwood op de markt
brengen”, aldus Van der Putte. In 1921 ging Van Waveren
een samenwerking aan met het Britse bedrijf.
Volgens professor A.H. Blaauw kreeg ‘Wedgwood’ zijn
naam in Engeland op het bedrijf van Lowe & Shawyer,
‘maar de soort was hier reeds uitgetekend en tot partij
geteeld. Na verloop van jaren werd ze weer in Holland
geïmporteerd’. Blaauw schreef dit in zijn onderzoeksrapport De periode ontwikkeling van een bol-iris uit 1935. In
1925 schrijft Thomas Stevenson van Lowe & Shawyer in The
Journal of the Royal Horticultural Society over deze iris:
‘A variety named ‘Wedgwood’, probably a cross between
Xiphium an tingitana, owned by my firm and grown at
our farm at Haamstede in Holland, is probably six weeks
earlier than the filifolia type.’
In 1922 vindt er bij de Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur een opplant plaats van het dan nieuwe irissortiment. In het overzicht van het op te planten sortiment
staat iris ‘Wedgewood’. Dat is de eerste vermelding van
deze iris. En in het registratieoverzicht van de KAVB staat
als jaartal van registratie 1921.

POPULAIR
Al snel valt ‘Wedgwood’ op door kleur, bloemgrootte en
zijn prestaties in de bloementeelt. Deze iris leent zich uitstekend voor de preparatie, waardoor hij zelfs in december in bloei is te brengen. Die eigenschap zorgt ervoor dat
deze iris populair wordt in de kwekerij en de broeierij. In
1962 beslaat het areaal 140 ha. De jaren erna groeit dit
door tot bijna 200 ha. Eind jaren zestig begint de krimp.
In 1969 gaat er 50 ha af en in 1975 staat er nog maar 19 ha.
Tien jaar later is ‘Wedgwood’ uit de statistiek verdwenen.
Maar deze iris laat zijn sporen wel na in de selectie en veredeling. Zo treft Gerard Hommes in 1961 een witte mutant
aan, die als ‘White Wedgwood’ de wereld in gaat. Daarnaast slaagt Hommes erin om met een tetraploïde selectie van ‘Wedgwood’ te gaan kruisen, met als resultaat
‘Saturnus’, ‘Apollo’ en ‘Telstar’, cultivars die nog steeds
in cultuur zijn. En zo leeft deze iris al honderd jaar voort
in de bloembollensector.
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