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Leo den Dulk
Tuinhistorisch onderzoeker, auteur van artikelen en lezingen over tuinen en planten
www.cantua.nl
De schoonheid van wilde tulpen, die in de natuur onafzienbare velden kunnen vormen, was zonder 
twijfel de reden waarom ze lang geleden werden verzameld en in tuinen terecht kwamen. Omdat ze 
zo variabel van uiterlijk zijn ging men de extra opvallende vormen daaruit selecteren. Later ging men 
soorten kruisen en werden de beste zaailingen vermeerderd. Dat was ook het geval met de eerste tulp, 
een rode, die in het westen werd beschreven (1559) en die was opgekweekt uit zaad afkomstig uit 
Turkije. In de tulpenhandel speelde Holland vanaf het begin een centrale rol. Tijdens de Tulipomania 
(1634-1637) bracht één enkele bol van de cultivar ‘Admiraal van Enkhuijsen’ een bedrag van 5400 
gulden op, gelijk aan 15 jaarsalarissen van een metselaar. Tegenwoordig zijn er zo’n 5500 geregis-
treerde cultivars; oude zijn verdwenen, nieuwe komen er telkens weer bij. Alleen door ze te blijven 
gebruiken in de tuin of de koude kas kunnen de oude cultivars – waardevol Nederlands erfgoed! – 
behouden blijven. De hier aangeboden cultivars vormen een selectie uit de historische tulpen die voor 
ons door H.M. Meeuwissen op beperkte schaal worden gekweekt. Actuele informatie over historische 
tulpen en andere bolgewassen is te vinden op www.historicalbulbs.eu  

Anita Walsmit Sachs 
Wetenschappelijk illustrator en botanisch kunstenaar
www.anitawalsmitsachs.nl
Als ik in de catalogus van  Peter C. Nijssen kijk, wordt ik wel heel erg hebberig, 
want als botanisch kunstenaar is er geen groter plezier dan tekeningen en 
aquarellen te maken van de prachtige bloembollen die in het assortiment zit-
ten. Mijn passie gaat vooral uit naar de gevlamde tulpen met hun prachtige 
kleuren en interessante patronen. Een botanische tekening of aquarel geeft 
zoveel meer informatie dan een foto omdat de omgeving van de plant wordt 
weggelaten en de specifi eke eigenschappen extra benadrukt kunnen worden. 

Het is iedere keer weer spannend te zien hoe de plant tot ontwikkeling komt en de opeenvolgende 
stadia weer te geven in diverse schilderingen. In de cursussen botanisch tekenen en schilderen die 
ik geef in de Hortus te Leiden merk ik dat heel veel mensen plezier scheppen in het tuinieren en het 
schilderen van een klein fl orilegium van de planten die in hun tuin groeien, dit in navolging van het 
Highgrove Florilegium van HRH Prins Charles van Engeland waaraan ik heb mogen meewerken.

Voorwoord Augustus 2012

Colofon
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4 kijk en bestel op www.his toricalbulbs.eu

Duc van Tol Tulpen 

De eerste nieuwe kweekvormen van tulpen ontstonden uit wilde soorten, waaronder de 

variabele Tulipa schrenkii. De soorten waren afkomstig uit de Kaukasus en Centraal Azië, 

vanwaar ze via Iran en Turkije vanaf de tweede helft van de 16de eeuw geleidelijk in het 

westen werden geïntroduceerd. De kleuren en tekening van de vele natuurlijke variëteiten van 

T. schrenkii zijn in de Duc van Tol Tulpen terug te vinden. Nieuwe aanwinsten werden dikwijls 

genoemd naar hun kweker. Zo is de naam Du(y)c(k) van Tol afkomstig van Adriaan Duyck uit 

Oud-Karspel en zijn vrouw Aleid van Tol. De groep behoort tegenwoordig eigenlijk tot de Enkele 

Vroege Tulpen, maar wordt als een aparte groep beschouwd. Het zijn lage, vroeg bloeiende 

tulpen waarvan de bloembladen vaak contrasterende kleuren hebben. Ze worden 20 - 40 cm 

hoog, maar de meeste halen niet meer dan 25 cm. De oudste soorten zijn de kortste. Hierdoor 

zijn ze heel geschikt om op potten te kweken, en dat is samen met de vroege bloeitijd waar-

schijnlijk de reden dat ze nog steeds in een 15-tal soorten verkrijgbaar zijn. 

Duc van Tol 

Double

1830

Duc van Tol 

Cochineal

1700

Duc van Tol 

Violet

1700

Duc van Tol 

Salmon

1914

Duc van Tol 

Yellow

1700

Duc van Tol 

White

1805
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Duc van Tol Tulpen 

Duc van Tol 

Aurora

1700

Duc van Tol 

Red and 

White

1750

Duc van Tol 

Rose

1700

Duc van 

Tol Max 

Cramoisie

1700

Duc van Tol 

Primrose

< 1921

Duc van Tol 

Orange

1700

Duc van Tol Scarlet

Introductiejaar: 1850

De helder scharlakenrode bloem van Duc 
van Tol Scarlet heeft een sprekend geel hart. 
Hij staat op een korte, 25 cm hoge steel, 
zodat vooral de binnenkant van de bloem te 
zien is. Het was een soort die tot in de 20ste 

eeuw veel werd gebruikt om te broeien, een 
techniek waardoor al voor Kerstmis bloei-
ende tulpjes verkrijgbaar waren. 
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Duc van Tol Tulpen (vervolg) Enkele Vroege Tulpen 

Duc van Tol Red and Yellow

Introductiejaar: 1595

De oudste in Nederland gekweekte al uit 1595 bekende tulp is Duc van Tol Red 
and Yellow. Met zijn zeer korte bloemsteel van 20 cm is het een zeer leven-
dige bloem, met fel gele randen die doorlopen tot in de spitse punten van de 
bloemblaadjes. Dit is dezelfde tekening als een van de variëteiten van de wilde 
voorouder T. schrenkii. 
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Duc van Tol Tulpen (vervolg) Enkele Vroege Tulpen 

De afstamming van andere Enkele Vroege Tulpen dan die uit de Duc van Tol groep is niet zo 

duidelijk te herleiden tot  bepaalde wilde soorten. Sommige hebben gepunte bloemblaadjes 

en lijken bijna leliebloemig, bij andere zijn ze veel meer afgerond. Wel zijn ze allemaal zeer laag 

tot laag, van 20-40 cm. Door ze te kruisen en de zaailingen op te kweken werden anders gekleur-

de bloemen en vormen gevonden. Dit proces nam vijf tot zeven jaar in beslag. Geselecteerde 

cultivars waren in enkele jaren te vermeerderen uit de bolletjes die uit de moederbol ontstonden. 

Enkele oude cultivars uit de 17de eeuw – Alba Regalis, Lac van Rijn, Paragon Everwijn – en uit 

de 18de eeuw – Keizerskroon, Gele Prins, Cramoisi Brilliant, Wapen van Leiden – zijn lang in 

productie gebleven. Dat kwam niet alleen doordat het sterke cultivars waren, maar het was ook 

omdat er in al die tijd geen betere werden gevonden. De naamgeving was in de tijd van de 

Tulipomania vooral bedoeld om de uitstekende eigenschappen van de cultivar te benadrukken, 

zoals ‘koninklijk wit’ en ‘de topper van Everwijn’.

Artus

Introductiejaar: 1860

Ariadne

Introductiejaar: < 1913

Alba 

Regalis

1620

Cardinal’s 

Hat

1860
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Enkele Vroege Tulpen (vervolg) 

Chrysolora

1875

Cardinal 

Rampollo

< 1913

Cottage 

Maid

1857

Cerise 

Gris-de-Lin

1860

Augusta 

Introductiejaar: 1912

Cramoisi Brilliant

Introductiejaar: 1785

Cottage Boy

Introductiejaar: < 1906
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Enkele Vroege Tulpen (vervolg) 

Duchesse 

de Parma

1820

Eleonora

< 1875

Duc 

d’Orange

< 1875

Flamingo

< 1927

Duc de 

Berlin

1860

La Remar-

quable

1879

Gele Prins 

Introductiejaar: 1780

La Reine Maxima

Introductiejaar: 1912

11071561_2 Catalogus_NL.indd   9 10-08-12   10/augustus/2012    11:46



10 kijk en bestel op www.his toricalbulbs.eu

Enkele Vroege Tulpen (vervolg) 

Joost van 

den Vondel

1850

Keizers-

kroon

1750

Lac van Rijn

Introductiejaar: 1620

Een bekende tulp uit de periode van de Tulipomania was Lac van Rijn, die 
als een van 65 cultivars stond afgebeeld in het ‘Tulipaanen’-boek van P. Cos 
(Haarlem, 1637). Deze luxe uitgevoerde verkoopcatalogus gaf zowel de 
namen als de prijzen die de bollen in dit topjaar opbrachten. Lac van Rijn was 
een van de goedkopere: fl. 175 per bol! 
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Enkele Vroege Tulpen (vervolg) 

Pottebakker 

White

1840

Roos van 

Dekema

< 1895

Prince 

de Ligne

< 1875

Prosperity

< 1905

Mon Trésor 

foliage

variegated

Paragon 

Everwijn

1630

Roi Cramoisie

Introductiejaar: 1860

Tulpencultivars werden net als andere bloe-
men naar hun kleur vernoemd, soms sjiek in 
een andere taal. ‘Cramoisie’ betekent kar-
mijnrood, maar we zouden deze nu eerder 
helderrood noemen. ‘Roi Cramoisie’ is ook 
bekend onder de naam ‘Crimson King’. Om-
dat begin 20ste eeuw de naamgeving een 
chaos was werd in 1917 door de Engelse Tulip 
Nomenclature Committee een standaardlijst 
van cultivarnamen gepubliceerd.
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Enkele Vroege Tulpen (vervolg)  

La Reine 

Rose

< 1904

Pluvia 

d’Oro

< 1925

Verboom

1875

Thomas 

Morus

1820

White 

Hawk

< 1900

Rosamunde 

Huykman

< 1895

Rose Gris de Lin

Introductiejaar: 1860

Rose Luisante fol. var.
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Enkele Vroege Tulpen (vervolg)  

Wouwer-

man

1860

Rose 

Luisante

1850

Victoria

Introductiejaar: 1913

Vermillion Brilliant

Introductiejaar: 1845

Wapen van Leiden

Introductiejaar: 1760

Deze tulp, 35 cm hoog, is vernoemd naar 
de kleuren van het stadswapen van Leiden: 
rode sleutels op een witte ondergrond. 
De tekening van deze Enkele Vroege Tulp 
bestaat uit lichtrode veren die opvallend ge-
lijkmatig over het witte fond zijn verdeeld. 
Lichtgele banen op de buitenzijde van de 
bloemblaadjes geven in de knop nog een 
extra verticaal accent.
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Dubbele Vroege Tulpen  

Dubbele Vroege Tulpen zijn met hun 30 - 40 cm vaak wat hoger dan de Enkele Vroege. 

Doordat ze gevuld zijn hebben de bloemen een uitbundiger karakter. Ze bloeien langer 

omdat er minder of geen zaad gezet wordt, wat voor de liefhebber en de kweker een groot 

voordeel is. Ze zijn door hun bouw wel weer wat gevoeliger voor slecht weer, maar dat wordt 

ruimschoots goedgemaakt door hun weelderige vormen. Gevulde bloemen ontstaan in het 

algemeen uit spontane mutaties; de Dubbele Vroege Tulpen werden voor het eerst vroeg in 

de zeventiende eeuw gevonden. De oudste nog verkrijgbare zijn Purperkroon (1785) en 

Rex Rubrorum (voor 1830). Pas na de introductie van de stevige  ‘Murillo’ in 1860 werd het 

een belangrijke groep met meer dan 160 cultivars. Ook in de jaren ’40 en ’50 van de vorige 

eeuw en recenter nog werden nieuwe cultivars op de markt gebracht. Dubbele Vroege Tulpen 

zijn niet alleen geschikt voor het vervroegen, ze zijn bij velen ook favoriet voor gebruik in 

potten en in vrolijke voorjaarsboeketjes.

Anthony 

Eden

1956

Anna 

Sluyter

1942

Cornelia

Duchess 

of Kent

1939

Emile 

Verbrugge

1952

Gloria Solis

< 1875
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Dubbele Vroege Tulpen  

Jan Vermeer

1942

La Candeur

< 1875

Murillo 

Maxima

1930

Mr. Van der 

Hoef

< 1900

J.P. Laurens

1942

Kroeskop

Jacobus van Looy

Introductiejaar: < 1958

Genoemd naar de schilder-schrijver die 
in zijn bewondering voor het licht en de 
kleuren van tuinen en bloemen een aantal 
beroemde impressionistische schilderijen 
maakte: ‘er fonkelden tulpen geler dan kro-
maat en rooier dan Chineesche vermiljoen’, 
schreef hij eens. De tulp die zijn naam draagt 
is wit met roze gestreept, met de buitenste 
blaadjes puntig en enigszins naar binnen ge-
bogen.
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Dubbele Vroege Tulpen (vervolg) 

J.W. van 

Reisen

1960

Murillo 

1860

Maréchal 

Niel

1930

Rose de la 

Montagne

< 1893Rex Rubrorum

Introductiejaar: < 1830

Purperkroon

Introductiejaar: 1785

Purperkroon is een van de mooiste voorbeel-
den van een oude cultivar die het door zijn 
bijzondere kwaliteiten heeft volgehouden. 
De bloem staat op een steel van 30 - 40 cm 
hoog. De onregelmatig gevormde bloem-
blaadjes hebben een intens donkerrode kleur 
met iets van kastanjebruin erin. Door zijn 
barokke vorm is Purperkroon een snijbloem 
voor een exclusief boeketje – alleen voor 
goede vrienden.
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Dubbele Vroege Tulpen (vervolg) 

Rubra 

Maxima

< 1879

Trium-

phator

1919

Spinel

1944

Vuurbaak

1892

Wilhelm Kordes

Introductiejaar: 1943

Theeroos

Introductiejaar: 1890

Wilhelm III

Introductiejaar: < 1893
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Darwin Tulpen Enkele Late Tulpen

Uit een grote partij tulpen van de Vlaamse kweker Lenglart selecteerde de bekende Haarlemse 

bollenkweker E.H. Krelage de beste eenkleurige cultivars. Hij introduceerde zijn keuze in 1886 

als Darwin Tulpen en maakte deze tot een eclatant succes. In 1889 liet hij ze op de Grote Tentoon-

stelling in Parijs in grote vlakken aanplanten. Darwin Tulpen hebben langere stelen, waardoor 

je tegen de buitenkant aankijkt, terwijl je bij de oudere, lagere tulpen vooral in het hart kijkt. 

De bloemblaadjes zijn niet puntig maar afge-

rond, breed en vlezig. Tegenwoordig worden ze 

samen met de Cottage Tulpen ondergebracht 

onder Enkele Late Tulpen. Door Hollandse 

bollenkwekers zijn er later zoveel kruisingen 

tussen de twee groepen gemaakt dat ze niet 

meer van elkaar te onderscheiden waren. 

Princess 

Amalia

< 1908

Heemstede

< 1956

Bleu 

Aimable

1916

Koningin Wilhelmina

Introductiejaar: 1965

Koningin Wilhelmina is een van de cultivars 
die ook wel tot de Darwin Hybriden worden 
gerekend. Deze ontstond als een sport van 
Lefeber’s Favourite. De bloembladen zijn 
scharlakenrood met een oranje rand en een 
helder geel hart. Bij het uitbloeien wordt de 
kleurindruk meer oranje. De bloem staat op 
een 55 cm lange steel en heeft een aange-
naam zoete geur.
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Darwin Tulpen Enkele Late Tulpen

Naast de Darwin Tulpen bestaat deze groep uit de Cottage Tulpen, een verzamelnaam voor alle 

waardevolle oudere cultivars. Deze hebben meestal een lange, halverwege iets geknepen bloem-

vorm met gepunte bloemblaadjes, waardoor ze niet aan de ideaalvorm van de Engelse tulpen-

liefhebber voldeden. Wel bezaten ze nog de eigenschappen van de gevlamde tulpen die beroemd 

waren gemaakt door hun afbeelding op de Hollandse bloemenschilderijen. Het eerste resultaat 

van pogingen om een zwarte tulp te kweken, ‘La Tulipe Noire’ (1891), behoort ertoe, evenals de 

nog altijd populaire ‘Queen of Night’ (1944). De verschillende cultivars uit de Gesneriana sub-

groep behoren er eveneens toe. Het is een naam die Linnaeus in 1753 bij gebrek aan beter gaf 

aan een groep oudere, lage tulpen die waarschijnlijk afstammen van T. schrenkii, een zeer varia-

bele soort die van de Krim tot in Koerdistan voorkomt. Deze komt voor op de eerste afbeelding in 

het westen van een tulp door Conrad Gesner in 1561. DNA-onderzoek van de oudere cultivars is 

de enige methode die daar in de nabije toekomst wellicht uitsluitsel over zal kunnen geven.

La Tulipe 

Noire 

1891

Koningin 

Juliana

1974

James Wild

< 1939

Generaal 

de Wet

1904

Queen of 

Night

1944
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Enkele Late Tulpen Leliebloemige Tulpen

gesneriana 

L. var. 

spathulata

< 1904

Philippe de 

Comines

1891
gesneriana L. ‘Lutea Pallida’ 

(Mrs Keightley) 

Introductiejaar: 1902

gesneriana L. ‘Lutea’

Introductiejaar: < 1901

gesneriana ‘Rosea’

Introductiejaar: 1901

De wilde Tulipa gesneriana werd al in 1603 
uit de Krim ingevoerd en was een van de 
stamouders van een groot aantal gevlamde 
cultivars, die in de 18de en 19de eeuw zeer 
gezocht waren door Engelse tulpenliefheb-
bers. De 25 - 35 cm hoge tulpen, aangeduid 
als cultivars van T. gesneriana,  werden ver-
eeuwigd op fraaie prenten, zoals de Florist’s 
Guide uit 1828.
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Enkele Late Tulpen Leliebloemige Tulpen

Leliebloemige Tulpen lijken sterk op de 

tulpen die zijn afgebeeld op Osmaanse 

keramiek. Enkele vroege vormen werden 

vooral in Nederland gekweekt. Ze zijn sinds 

1948 ondergebracht in een aparte groep.

Elegans

< 1895

Elegans 

Alba

1895

White 

Trium-

phator

1942

Ballade

1953

Astor

1936

Elegans Rubra

Introductiejaar: 1895

Een van de oudste Leliebloemige Tulpen is 
deze ‘Elegans Rubra’, eenkleurig scharlaken 
rood, slank in de knop en 45-50 cm hoog. 
Wanneer ze eind april - begin mei open-
bloeien krullen de randen van de bloem-
blaadjes enigszins naar binnen om, waar-
door ze nog puntiger lijken en een zekere 
wilde schoonheid krijgen. Hierdoor zijn ze 
goed toe te passen in een vroege bloemen-
weide.
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Rembrandt Tulpen

Tulpen met een gevlamde of ‘gebroken’ tekening waren de meest gewilde tijdens de hoogtij-

dagen van de Tulipomania, toen de rood-wit gestreepte ‘Semper Augustus’ 25 zilveren 

guldens per aas (0,05 gram) kostte, ofwel 2500 gulden per bol van 5 gram. Andere bollen gingen 

weg voor een prijs gelijk aan die van een statig grachtenpand. Deze ‘Rosen’ (rood of roze 

gestreept op een witte ondergrond), ‘Violetten’ of ‘Bijbloemen’ (violet of lila op wit) en ‘Bizarden’ 

(alle kleuren op een gele ondergrond) werden veelvuldig afgebeeld in kostbare bloemengidsen 

en bollencatalogi. Later bleken ze niet erg gezond, maar pas in 1928 werd ontdekt dat een 

mozaïekvirus de oorzaak van de gevlamde tekening was. Wat wij nu Rembrandt Tulpen noemen 

zijn echter zorgvuldig op gebroken kleuren geselecteerde, niet-zieke kweekproducten op 

basis van Darwin Tulpen die in weinig op de vroegere gevlamde tulpen lijken. Tegelijk worden 

er ook nog enkele van de oorspronkelijke, geïnfecteerde soorten als ‘Columbine’, ‘Mabel’, 

‘Silver Standaard’ en ‘Zomerschoon’ gekweekt.

Absalon

1780

Adonis

< 1915

Bridesmaid

Beauty of 

Bath

1906

Columbine

1929

George 

Hayward

1830
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Rembrandt Tulpen

Saskia

< 1958

Gloria 

Nigrorum

< 1837

Insulinde

Introductiejaar: < 1915

Uit een Darwin Tulp werd de gevlamde ‘Insulinde’ gewonnen, die aanvankelijk 
zacht geel met violet gestreept is. De tekening verandert daarna in een patroon 
van lichtgeel en wit en paarse vlammen. Het zijn bloemen die vragen om een 
speciale plaats: ze kunnen het best worden geplaatst tegen een neutrale ach-
tergrond, bijvoorbeeld het zachte groen van zich ontwikkelende vaste planten. 
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Rembrandt Tulpen (vervolg) Parkiet Tulpen 

Julia 

Farnesse

1850

Black and White

The Lizard

Mabel

Introductiejaar: < 1915

Silver Standard

Introductiejaar: 1760
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Rembrandt Tulpen (vervolg) Parkiet Tulpen 

De regelmatig op Nederlandse bloemen-

schilderijen afgebeelde Parkiet Tulpen zijn 

bekend sinds 1665. De bizarre bloemvormen 

met hun grillig gedraaide bloemblaadjes 

zijn ontstaan als spontane mutaties.

Orange 

Favourite

1930

Black 

Parrot

1937

Amiral de 

Constanti -

nople

1772

Gemma

1920

Rosette

Estella Rijnveld

Introductiejaar: 1954

De bloemen van Estella Rijnveld, met fel-
rode strepen op een witte ondergrond, 
komen het best tot hun recht in fl inke groe-
pen bij elkaar op een opvallende plek. Omdat 
de bloemen zelf zo uitbundig zijn mag dat 
best binnen een strak perk zijn, maar het 
is misschien nog mooier wanneer ze iets 
verder uit elkaar worden geplant met fi jn-
bladige bladplanten ertussen.
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Dubbele Late Tulpen Breeder Tulpen 

Al genoemd in de Hortus Eystettensis 

(1613); populair in het laatste kwart van 

dezelfde eeuw, zeer lang bloeiend en door 

hun zware bloemhoofden vooral geschikt 

voor vaas of koude kas.

Angélique

1959

Carnaval 

de Nice

1953

Mount 

Tacoma

< 1924

Uncle Tom

1939

Yellow Rose

< 1700

Paeony Red

Introductiejaar: < 1700

Met een hoogte van 40-50 cm en een 
helderrode bloem met iets geel in het hart 
behoort Paeony Red samen met de egaal 
gele Yellow Rose tot de klassieke pioenbloe-
mige tulpen, zoals Dubbele Late Tulpen ook 
wel worden aangeduid. Engelse tulipofi elen 
beschouwden deze groep vorige eeuw als 
een tikje ordinair – maar daar hoeven wij ons 
niets van aan te trekken.
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Dubbele Late Tulpen Breeder Tulpen 

Breeder Tulpen is een verzamelnaam voor allerlei eenkleurige tulpencultivars die oorspronkelijk 

als uitgangsmateriaal voor gebroken tulpen werden gebruikt. De Noord-Franse en Vlaamse 

kweekproducten waren in de 19de eeuw superieur, maar Hollandse kwekers waren weer veel 

beter in het vermeerderen en konden daardoor de handel beheersen. Het kwekersareaal breidde 

zich uit van Haarlem tot Overveen en Bloemendaal, en vervolgens tot Hillegom, Lisse, Noordwijk 

en verder. Om de omzet te vergroten begonnen de handelaren de tulp als snijbloem op de markt 

te brengen, waar ze daarvoor afwezig waren. De stevige Breeder Tulpen waren hiervoor zeer 

geschikt en werden al snel een commercieel succes. De enorme variatie aan bloemvormen en 

-kleuren binnen deze groep weerspiegelt eigenlijk die van alle voorgaande cultivars. We vinden 

er de sierlijke Old Times, lijkend op T. clusiana, de elegante La Joyeuse met zijn moeilijk te om-

schrijven kleur en de statige Lord Stanley. Het leverbare sortiment bevat nu nog voornamelijk 

Nederlandse, Engelse en Franse cultivars uit de periode 1800-1948.

Gold Tears Je 

Maintiendrai

< 1863

Dom Pedro

Introductiejaar: < 1911

Een van de meest merkwaardig gekleurde 
tulpen is Dom Pedro, waarvan de kleur het 
beste te omschrijven is als warm bruin met 
gele en rode nuances. Daarbij is de bloem-
vorm sterk symmetrisch, rond gesloten in  
knop en met gelijkmatig naar binnen gebo-
gen randen die iets donkerder kleuren. Bij 
het openbloeien wordt de kleur wat de Fran-
sen Café au Lait zouden noemen.
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Breeder Tulpen (vervolg) 

Juliet

1840

Jupiter

< 1913

La Joyeuse

< 1863

Lord 

Stanley

1880

Lucifer

1907

Mabel

1850

Klopstock

Introductiejaar: < 1863

La Harpe

Introductiejaar: < 1863
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Breeder Tulpen (vervolg) 

Général Ney

< 1837

Old Times

< 1919

Professor Schotel

Introductiejaar: < 1870

Een 40-50 cm hoge tulp met een warm donker bruinrode bloemkleur. In de 
knop, die lang en slank is en waar de punten van de bloemblaadjes fraai boven-
uit steken, is de kleur eerder grijs bewaasd paarsroze. Zulke enigszins lastig te 
combineren gedekte kleuren vragen om een beplantingsplan waarin ze samen 
gebracht worden met bladplanten in een vergelijkbare of complementaire tint.
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Breeder Tulpen (vervolg)  

Papago

1940

Prince

Albert

< 1863

Orange

Beauty

1905

Prince of

Wales

< 1863

Sagina

1942

Sanspareille

< 1863

President Hoover

Introductiejaar: 1930

Queen Alexandra

Introductiejaar: < 1900
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Breeder Tulpen (vervolg)  

Music

< 1939

Superba

1913

Talisman

< 1860

Vulcan

< 1913

Wilberforce

< 1913

Yellow

Perfection

< 1913

Simon Bolivar

Introductiejaar: 1944

Titanic

Introductiejaar: 1939
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