Jan de Boer - En forædler
”Fuchsia” - december 2003
Oversættelse Else Høhbjerg
Fuchsiaelskere har normalt deres planter hjemme ved huset - i et drivhus eller i haven. Jan de Boer
har en del af sine fuchsia med sig, når han sejler rundt i verden med skib. Det er der en forklaring på.
Jan de Boer bor i Friesland (NL) sammen med hustruen Rie. Han har beskæftiget sig med fuchsia siden ca. 1965. Oprindelig var han optaget af alle de vinterfaste. Han fandt imidlertid, at det gav for få
forskellige farver og former, idet det især var tale om enkeltblomstrede og rød-blå farver.
Denne omstændighed var nu anledningen til, at han begyndte at beskæftige sig med planteforædling
med det formål at finde frem til vinterfaste sorter, og det lykkedes for ham: ’Marjan de Boer’, Straat
Cumberland’, Straat Magelhaen’ og ’Straat Napier’.
Gennem mange år har Jan de Boer også afprøvet andre fuchsiasorter for deres vinterfasthed. Derved
har han opdaget, at ’Diana Wills’ og ’Groenekan’s Glorie’ er vinterfaste. (I Holland!)
Før han blev pensioneret, var Jan de Boer søfarer, og sejlede mest med skibe med navne som
”Straat….”, andre bar navnene ”Musi” og ”Tjinegara”. Alle disse navne genfindes i hans fuchsiasorter.
Tidligere rådede han derhjemme kun over meget begrænset plads, og derfor var værelserne fyldt med
frøplanter, og de frøplanter, som han ventede sig mest af, stod tæt ved hans seng. Når han derefter i
nogle måneder var på havet, passede hans hustru Rie den videre vækst derhjemme. Til trods herfor
skete det alligevel af og til, at nogle af frøplanterne gik til i denne periode. Derfor fandt Jan de Boer
på at tage nogle frø med sig på skibet, og der forsøgte han at frembringe nye planter. Så havde han
dem under stadig kontrol og bragte af og til nye fuchsiasorter med sig hjem.
På sine rejser er Jan de Boer også ofte kommet til New Zealand. Derfra stammer sikkert hans forkærlighed for de newzealandske vildarter som krydsningsforældre. Han var specielt fascineret af f. procumbens, - skønt vanskelig, - håbede han alligevel på at opnå gode resultater.
Også hans familie afspejles i fuchsianavnene: Marjan de Boer er en datter, Taco, en af sønnerne, Irma og Hui Me er svigerdøtre, Caitlin Isabelle, et barnebarn, og Cornelis Jan Wijnberg er en mangeårig ven.
Jan de Boer arbejdet aktivt i forskellige faggrupper i ”Technischen Kommission (UTC) i Niederländischen Fuchsienvereins (NKvF) Som ventet er han medlem af ”Forædlings”-gruppen. Her træffes
forædlere og udveksler erfaringer, og de formulerer også fælles dyrkningsmål.
I den ”Botaniske” gruppe træffer Jan ligesindede i interessen for vildarterne. De har til dels sat sig
som mål at flest mulige vildarter i bliver dyrket i Holland. Dette giver også dyrkerne adgang til at
bruge disse arter som grundmateriale for at gå nye veje i forædlingsrabejdet.
Desuden er Jan de Boer formand for ”ComputerDeterminatie”-gruppen Denne gruppe forfølger det

mål at kunne bestemme en ukendt fuchsia ved hjælp af et computerprogram. For at kunne dette må
alle kendte fuchsia i princippet først være udførligt beskrevet. Disse data bliver i tilpasset form lagt i
computeren, så disse oplysninger kan bruges. Computeren sammenligner nu den ”ukendte” fuchsia
med alle de ”bekendte” og melder derefter ud med et ”sandsynligt” navn, begrundet i de oplysninger,
som kendetegner den.
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’Caitlin Isabelle’
’Cornelis Jan Wijnberg’
’Hui Me’
’Irma’
’Marjan de Boer’
’Musi’
’Straat Algoa’
’Straat Cook’
’Straat Cumberland’
’Straat Florida’

’Straat Holland’
’Straat Magelhaen’
’Straat Malakka’
’Straat Napier’
’Straat Nassau’
’Straat Torres’
’Taco’
’Tjinegara’
’Vechtweelde’
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