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Ierse Primula’s

Ieren hebben iets met primula’s. De bloemen zouden geluk brengen 
en vroeger werden ze op drempels en vensterbanken gestrooid om 
boze geesten buiten de deur te houden. Het is dus geen toeval dat 
juist in Ierland een heel nieuw type primula is ontwikkeld. Sinds kort 
zijn deze nieuwe primula’s ook in ons land verkrijgbaar.

erland is een land van verhalenvertellers. Niet 
voor niets had Marten Toonder er een huis,  
hij deed inspiratie op in dit mooie land. Veel 
Ierse verhalen gaan over ’fairies’. Dit elfenvolkje 

heeft niet altijd even goede bedoelingen: er zijn ook 
plagerige en zelfs kwaadaardige elfen. Fairies hebben 
een hekel aan primula’s. Vandaar dat de Ieren zichzelf 
beschermden door primulabloemen op de drempel 

Boven I Stengelloze sleutel-
bloemen langs de Ierse kust.

Rechts I Primula’s in het 
raamkozijn weren kwaadaardige 
’fairies’. 
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en de vensterbanken te strooien, de fairies durfden er 
dan niet langs. Maar ze hadden er ook een speciale 
band mee: primula’s beschikken namelijk over het 
vermogen om verborgen elfengoud op te sporen en 
vormen zo de sleutel tot rijkdom. 

Ruilhandel
Primula’s komen in Ierland in het wild voor. Deze 
wilde ’primrose’ (Primula vulgaris) heet bij ons 
stengelloze sleutelbloem. Van deze primula’s werden 
al in de 18e eeuw in Ierland planten geselecteerd en 
benaamd. Vanaf 1800 hielden vooral vrouwen zich 
met primula’s bezig. Zij zorgden ervoor dat de oude 
cultivars bewaard bleven. Er ontstond een levendige 
ruilhandel in deze planten, die zich laat vergelijken 
met die tussen de leden van een tuinclub in onze tijd: 
”Als ik die primula met roze bloemen van jou krijg, 
dan krijg jij er van mij een met donker blad.” Zo staken 
ook veel primula’s de Ierse Zee over, naar Engeland en 
weer terug. De activiteiten van deze vrouwen werden 

zeer gewaardeerd en ze werden de ’Little Old Primrose 
Ladies of Ireland’ genoemd. 
Vanaf 1900 werd de teelt van primula’s meer 
geprofessionaliseerd. Er kwamen steeds meer 
kwekerijen - vaak verbonden aan landgoederen - waar 
deze ouderwetse primula-cultivars werden gekweekt 
en verkocht. 

Donker blad
Intussen bleef de interesse voor  de primula’s 
onverminderd voortbestaan. Aan het eind van de 19e 
eeuw beschreef de Ierse botanicus E. Charles Nelson 
een bijzondere primula die Garryard Appleblossom 
werd genoemd en die waarschijnlijk een sport 
(genetische afwijking) was van de wilde Ierse primrose 
(Primula vulgaris). Het blad van deze plant was niet 
groen, maar donker en de bloemen waren roze met 
wit. Waar kwam deze opvallende primula vandaan?
Volgens Cecil Monson, een primula-kweker uit 
County Roscommon, nam zijn grootmoeder bij  

1 I ’Moneygall’ heeft groen blad 
en lichtgele hose-in-hose (bloem-
in-een-bloem) bloemen.
2 I Primulae juliae.  
3 I Primula vulgaris.  
4 I ’Innisfree’ heeft donker blad 
en donkerrode bloemen.
5 I ’Glengarriff’ combineert 
donkergroen blad met paarse 
bloemen.
6 I In Primrose Time, een 
schilderij van Edward Wilkins 
Waite. Uit: Sheila Pickles, The 
Language of Wild Flowers. 
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haar verhuizing al haar geliefde primula’s mee 
naar haar nieuwe tuin. Hij vermoedde dat in deze 
collectie de enige nog bestaande Garryard primula 
aanwezig was. Deze donkerbladige primula werd 
door de Primrose Ladies gekruist met andere 
primula’s. Met als gevolg dat er in hun tuinen nog  
veel meer bijzondere primula’s groeiden die nergens 
anders voorkwamen.
Volgens de huidige inzichten is de originele 
donkerbladige primula Garryard Apple Blossom, 
geen sport van Primula vulgaris, maar een kruising 
van Primula vulgaris met Primula juliae. Maar hoe het 
ook precies in elkaar zit, men is ervan overtuigd dat 
de eerste donkerbladige primula’s oorspronkelijk in 
Ierland zijn ontstaan. 

Tandarts
Inmiddels zijn we in de tweede helft van de 20e eeuw 
beland. Joe Kennedy, een gepensioneerde tandarts 
uit Ballycastle, is een bescheiden man die al meer 
dan 35 jaar bezig is met het kruisen van primula’s. 
Zijn beroep - waarbij aandacht voor details is vereist -  
komt hem hierbij goed van pas. Hij gaat op zoek 
naar de oude primula’s van de Primrose Ladies en 
zet een kruisingsprogramma op waarbij hij zich in 
eerste instantie richt op primula’s met donker blad. 
Daarbij verzamelt hij zoveel mogelijk oude cultivars, 
waaronder ook de hose-in-hose-typen. De bloemen 
van dit type primula zien eruit alsof er in elke bloem 

nog een bloem is gestoken, heel bijzonder. In feite 
zet Joe Kennedy het werk van de Primrose Ladies 
voort: gebruikmakend van het genetische materiaal 
van de oude variëteiten creëert hij een collectie 
nieuwe primula’s.  
Het maken van nieuwe primula’s is één ding, maar ze 
in de markt zetten vereist weer andere vaardigheden. 
In de Nieuwsbrief van de Irish Garden Plant Society 
leest Pat FitzGerald, eigenaar van FitzGerald Nurseries 
in County Kilkenny, een artikel over de primula’s van 
Joe Kennedy. Zelf bewaart Pat  goede herinneringen 
aan primula’s, omdat ze vroeger in de buurt van zijn 
ouderlijk huis in het wild voorkwamen. Het lijkt hem 
leuk om deze mooie planten weer net zo populair 
te maken als ze vroeger waren en hij neemt contact 
op met Joe. Dat leidt ertoe dat een selectie van Joe’s 
mooiste planten op de markt wordt gebracht.  

John F. Kennedy
Op Pat’s kwekerij worden jonge planten gekweekt 
en doorverkocht aan kwekers die ze verder telen 
tot bloeibare planten. Daarbij gaat het om grote 
aantallen, voldoende om ze zowel in Europa als 
in Amerika aan te bieden. Deze primula’s worden 
Kennedy Irish Primroses genoemd. Veel Ieren heten 
Kennedy. Ook John F. Kennedy, die in januari 1961 
president werd van de Verenigde Staten, had Ierse 
roots. De eerste Kennedy-primula’s werden dan ook 
gelanceerd op de 50e verjaardag van zijn inauguratie. 

1 I ’Tara’ heeft enkele, gele 
bloemen.
2 I ’Weggooi-primula’s’ zijn in 
het voorjaar overal te koop.
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Kennedy Irish Primroses 
zijn sterke tuinplanten, die 
zich in alle klimaatgebieden 
bewezen hebben



3 I De bloemen van ’Carrigdale’ 
zijn wit met een geel hartje.
4 I Na de bloei blijft het blad fris 
en stevig.
5 I Roze bloemen bij ’Avondale’.
6 I Primula ’Claddagh’ heeft 
donker blad en gele bloemen.
7 I ’Drumcliff’ kwam als een van 
de eerste op de markt. 

De eerste twee Kennedy Irish Primroses die in 2011 
op de markt kwamen, waren ’Drumcliff’ en ’Innisfree’. 
De eerste heeft donker blad en grote, lilaroze/
witte bloemen met een geel hartje. Hoe verder 
het bloeistadium, hoe lichter de bloem. Primula 
’Innisfree’ is  genoemd naar The Lake Isle of Innisfree, 
een gedicht van de beroemde Ierse dichter W.B. 
Yeats.  Deze cultivar heeft donker blad en donkerrode 
bloemen met een geel hart. Ook ’Claddagh’ heeft 
donker blad, de bloemen zijn okergeel. 
Het blad van ’Carrigdale’ is groen. De bloemen 
zijn wit met een geel hartje en krijgen in een later 
bloeistadium een lila touch. ’Avondale’ heeft  groen 
blad en roze bloemen. ’Glengarriff’ combineert 
donkergroen blad met paarse bloemen. ’Tara’ heeft 
enkele, gele bloemen.
De hier genoemde Ierse primula’s worden hier 
en daar in tuincentra aangeboden. Nog niet 
verkrijgbaar is ’Moneygall’, met groen blad en 
lichtgele hose-in-hose (bloem-in-een-bloem) 
bloemen. Waarschijnlijk komt deze plant pas in 
2015 op de Nederlandse markt.  

Tuinplanten
Op het eerste gezicht doen de Ierse primula’s 
misschien enigszins denken aan de ’weggooi-
primula’s’, die in het voorjaar massaal worden 
aangeboden en die je op de tuintafel zet en als ze zijn 
uitgebloeid op de composthoop gooit. 

De Kennedy Irish Primroses zijn echter sterke tuin-
planten, die in alle klimaatgebieden uitgeprobeerd 
zijn en zich bewezen hebben. Ze houden van 
schaduw of halfschaduw en goede, vochthoudende 
grond. Als je ze om de paar jaar in het najaar scheurt, 
krijg je er steeds meer van. Net als de veelkleurige  
’weggooi-primula’s’ doen ze het echter ook uit-
stekend in een pot of bak. De keus wordt steeds 
groter, elk jaar komen er een paar nieuwe variëteiten 
bij. Joe Kennedy heeft bereikt wat hij graag wilde: 
de zorgvuldig bewaarde primula’s van de Primrose 
Ladies zijn bewaard gebleven en veroveren steeds 
meer terrein.  

Tekst Hanneke van Dijk

Waar te koop?
Ierse primula’s zijn sinds kort in 
sommige tuincentra te koop. De 
bijzondere ’Moneygall’, met groen 
blad en lichtgele hose-in-hose 
bloemen, is in Nederland niet verkrijgbaar. 
Speciaal voor lezers van Groei & Bloei wordt 
in de maand maart een beperkt aantal 
exemplaren van ’Moneygall’ aangeboden via 
www.directplant.nl. Wacht niet te lang met 
bestellen, want de voorraad is beperkt! 
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