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Hamamelisofweltoverhazelaar is,naar
verondersteldmagwordenbijeenieder
vanonsgenoegzaam bekend.Verdere
introductie is dan ook overbodig. We
kunnenheterovereenszijndatHamamelis een gracieuze en imponerende
verschijning is. Ze laat zich daar dan
ooknaarbetalen.
Hetkroonjuweeltjeonder detoverhazelaars schijnt voor velen nog steedsHamamelismollistezijn,eenChinesesoort
dievooralindebossenvanCentraal-en
Noordoost China voorkomt. Debijzondermooie,grote,goudgelebloemen,die
bovendien aller aangenaamst geuren,
verschijnen reeds in december-januari.
Nietspaarzaam,nochvoorzichtig,maar
ingrotengetaleenzeerresoluut.Ditlejdt
vanzelfsprekend toteenpositievewaardering.

Gevoeligvoorvorst
EenbezwaardattegenHamamelismollisingebracht moetwordenisdegevoeligheidvanjonge plantenvoorvorst.De
cultivar'Pallida'isinzijnjeugdfasebeter
bestandtegenvorstenverdientdaarom
de voorkeur. Deze kloon, waarvan de
herkomst niet metzekerheidte bepalen
is,heeft grotere bloemen dan desoort.
Deze verschijnen niet alleen eerder,
maar lijken ook sterker te geuren. Dit
laatste gegeven is natuurlijk een sterk
subjectief begrip, want een gradueel
reukverschiltussendesoorten'Pallida'
kannietingetallenofsymbolenworden
uitgedrukt.Eending iszeker:degeuris
betoverend!
Zaden van Hamamelis mollis werden in
1879 vanuit China in Engeland ingevoerddoor Charles Maries,diedezetijdens zijn verblijf in China van 1877 tot
1879verzameldhadinKiangsu,nabijde
Yangtze-Kiang-rivier.

groeit platenbloeit nietrijk.Dezekloon
is momenteel in Nederland niet meer in
cultuur.Hijdraagtdenaamvandekwekerij waar de moederplant vele jaren
werkloosheeftgestaan,CoombeWood.
Hamamelis molliswordt inNederlandse
prijscouranten voor het eerst genoemd
in 1910. De invoer in Duitsland dateert
waarschijnlijkuitnagenoegdezelfdeperiode.Hamamelisvirginiana,eenAmerikaansesoortmetgeringesierwaarde,is
in ieder geval al veel langer bekend in
Europa.In1747wordtdezesoort algenoemdindecatalogusvandeUtrechtse
HortusBotanicus.

Sortiment uitgebreidmet
reeksvanhybriden
Een rijke uitbreiding onderging hetHamamelis-sortiment gedurende deze
eeuw met de wording van een reeks
hybdridentussenH.mollisenH.japonica,dieonafhankelijk vanelkaaropzeer
verschillende plaatsen ontstonden
(USA, Denemarken, België en Duitsland).DezewerdendoorRehderin 1945
vaneennaamvoorzien,namelijkHamamelisXintermedia.Demeestwaardevollecultuurvariëteitenzijn:
'ArnoldPromise'.Dezevormontstondin
hetArnoldArboretum,bijBoston(USA).
De struik is sterk vertakt en heeft een
vaasvormig model. De grote bloemen
zijn lichtgeel van kleur en verschijnen
pastegen maart, zodat met deze kloon

Toverhazelaars zijn bij uitstek planten
voorgroteretuinenenperkenenkomen
tenvolletothunrechtwanneerersprake
isvaneengoeddecor.Datkanbijvoorbeeldeenachtergrondjevan groenblijvendestruikenzijn.Toverhazelaarsgevende voorkeur aan een lichtestandplaatseneennietaltedrogebodem.

Nietgelijk blikvanger
Hamamelismollisstondzeker20jaarop
de kwekerij vanJamesVeitch,inwiens
dienstMarieszichwist,zonderookwerkzame aandacht opgeroepen c.q. uitgelokttehebben.
Nadeintroductie vanHamamelis mollis
volgden later nog enkele importen.Het
doorMariesin1879geïmporteerdetype
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het bloeitijdperk der toverhazelaars
wordtbeëindigd.
'Diane'. Decultivar 'Diane' ontstond in
hetArboretuminKalmthout(België).Het
is een breed opgaande struik waarvan
degrotebloemeQ,.,levendig"bronskleurigroodzijn.Eenwaardevollekloon,die
met zijn warme bloemkleur iets zeer
feestelijks aan het koude jaargetijde
geeft.Debloeitijdvaltinfebruari.
'Jelena'. Deze cultuurvariëteit is eveneens ontstaan in het Arboretum in
Kalmthoutengroeitookuittoteenforse
brede struik. De bloemen geuren zeer
duidelijk en zijn geel-oranje van kleur
(koperkleurig). Naarmate de bloemen
ouder worden intensiveert hun kleur.
'Jelena' bloeit vroeg, vaak reeds injanuari.
'Prima Vera'. In het Arboretum in
Kalmthoutontstondook'PrimaVera'.De
bloemkleur van deze breed opgaande
kloon isgeel,maarvaneenlichtertype
danHamamelismollis.
'OrangeBeauty'.De'OrangeBeauty'is
vanDuitsemakelij(HeinrichBruns). Dezekloonvormtbredestruiken,diecirca
drie meter hoog worden. De bloemen
geuren sterk en zijn oranje-geel van
kleur.'OrangeBeauty'iseenrijkbloeiendecultivar, met als bijzonder decoratie
hetminofmeerbronsgroengetinteblad.
'Westerstede'. Een vrij recente Duitse
aanwinst (H. Helmers) is de cultivar
'Westerstede',diejuistvanwegezijnvrij
latebloeiperiode(maart)attractief is.De
kleurvandebloemen isheldergeel, ongeveerzoalsdievan'PrimaVera'.
Behalve de hier besproken soorten en
cultivarszijnnoganderetoverhazelaars
in cultuur, die echter alle overtroffen
wordendoor hetbovengenoemde sortiment.
Hamamelis lijkt zich weinig gelegen te
laten liggen aan onze onberekenbare
winters. De bloemen verdragen zonder
zichtbareproblemenkoudeenwordthet
ze te bar, dan rollen de kroonbladeren
zichnaarbinnenop.Zodradetemperatuurstijgtontrollenzezichweer.

Metdesmalle,intensgeeltotkoperkleurige
getintekroonblaadjesIsdeHamameliseen
zeergracieuzeverschijning

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met
hetCTOinWageningen
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