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Harnamelis is veruit de bekendste
winterbloeiende heester. Vanaf eind
november openen zich de fragiel
uitziende bloemen, die uitzonderlijk
goed tegen koude bestand zijn. De
hoofdbloei valt in januari en februari, maar ook in maart bloeien
sommige cultivars nog. Hoewel Hamamelis al twee keer eerder door
de Keuringscommissie van de
KVBC werd beoordeeld, waren er
dusdanig veel ontwikkelingen sinds
de laatste beoordelingen, dat een
nieuwe keuring noodzakelijk was.
Systematiek en verspreiding
Harnamelis is het belangrijkste geslacht uit de
Hamamelidaceae. Deze familie bestaat uit 28
geslachten met ongeveer 90 soorten, waarvan de
meeste in subtropisch Azië voorkomen. Andere
voor de boomkwekerij belangrijke geslachten in
deze familie zijn Corylopsis, Fothergilla, Liquidambar en Parrotia. Er worden gewoonlijk
vier species onderscheiden; H. japonica, H. mollis, H. verna/is en H. virginiana. Daarnaast is er
de eveneens voor de boomkwekerij zeer belangrijke hybride H. xintermedia, ontstaan uit kruisingen tussen H.japonica en H. mollis. Gewoonlijk groeit Harnamelis op beboste berghellingen,
veelallangs beken en rivieren.
Morfologische kenmerken
Alle Harnamelis zijn bladverliezende houtige
struiken of kleine bomen met afwisselende bladstand. De bladeren zijn enkelvoudig, ovaal tot
omgekeerd eirond, veernervig met een gegolfde
of getand-gelobde bladrand. Vooral het jonge
blad is meestal bezet met sterharen; bij de meeste soorten valt deze beharing afnaatmate de bla30

deren verder uitgroeien om alleen in de nerfoksels aan de onderzijde enige beharing over te
houden. De gesteelde eindknop wordt altijd geflankeerd door een kleinere, zittende knop.
De bloeiwijze is een compacte tros met zeer
korte hoofd- en zij-assen. De trossen staan in
dichte clusters langs de takken, zelden of nooit
eindstandig. De bloemen, alleenstaand, in paren
of in bundels van drie, bestaan uit vier aan de
basis vergroeide kelkbladen. Deze zijn in de
meeste gevallen purperrood tot bruinrood. De
vier kroonbladen zijn lijnvormig, soms gekreukt
en gedraaid. De bloemkleur varieert van lichtgeel tot donker (paars)rood. Witte, blauwe of
roze bloeiende Harnamelis komen niet voor.
In de bloem bevinden zich acht meeldraden,
waarvan er vier steriel zijn. Het vruchtbeginsel is
halfonderstandig, tweehokkig en tweestijlig. Als
de vrucht gevormd wordt, vallen de kelkbladen
niet af, maar vergroeien met de vrucht. De verhoute vrucht bevat gewoonlijk twee zaden waarvan er meestal maar één kiemkrachtig is. De
rijpe vruchten springen open na verdroging,
waarbij de zaden weggeslingerd worden.

30. H. xintermedia 'Barmstedt Gold'
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De rol van Linnaeus
H. virginiana is de typesoort van het geslacht
Hamamelis. Linnaeus beschreef deze soort in
1746. Enk_ele jaren eerder echter, in I 743, plaatste John Mitchell deze soort in het aparte geslacht
Tnlopus. Pas m I 748 maakte hij een Iatijnse beschruvmg die hij echter dateert op 11 maart
1741. Waarschijnlijk heeft Mitchell dit gedaan
om te protesteren tegen de handelwijze van Linnaeus, dte ZIJn beschrijving (met introductie van
de geslachtsnaam Hamamelis) weliswaar in
1746 maakte, maar deze eveneens antidateerde
naar 1741. ~innaeus moet kennis gehad hebben
van de publicatie van Mitchell, maar de botanici
hebben nu eenmaal de publicatie Species Plantarum 1753 van Linnaeus als startpunt genomen
van de moderne binaire nomenclatuur.
Harnamelis is de Latijnse transcriptie van de
G~tekse woorden hama (= tegelijk met) en
melon (=appel). Ook kan een vrije vertaling inhou?en dat de bloemen en de vruchten tegelijkertiJd aan de plant zitten.
Harnamelis was dus een bestaande naam die gebrmkt werd om een boom met eetbare vruchten
aan te dutden dte tegelijk met de appelboom
bloeit. Naar alle waarschijnlijkheid werd deze
naam gebrutkt om de boom die we nu als Mesptlus germanica kennen aan te duiden.
32

Kalmthout en Hemelrijk
Geen artikel over Namamelis is compleet zonder
aandacht te schenken aan Robert en Jelena de
Beider. Deze geschiedenis begint in de eerste
helft van de 20e eeuw. Het huidige Arboretum
Kalmtho_ut was toen in bezit van Ir. Antoine
Kort. HIJ bezat een behoorlijke collectie Hamamelts en verzamelde regelmatig zaden om deze
op te kweken. In de jaren '30 oogstte Kort zaden
van H.japonica var.jlavopurpurascens. Hoewel
het met met zekerheid te zeggen is, wordt algemeen aangenomen dat deze bestoven werden
door een exemplaar van H. mollis dat in de buurt
stond . Er kwam een aantal zaailingen op en Kort
gaf dtverse planten een werknaam. Zo onderscheidde hij een kloon "Chrysanthemumiflora"
en "Kalmthoutiana". De eerste op Arboretum
Kalmthout geselecteerde en benaamde cultivar
was 'Ruby Glow' (1946). Dit was tevens de eer~te ro~dbloeiend~ Hamamelis. Ook de lichtgele
Luna was een mtroductie uit deze zaailingen.
(Red: : Er wordt echter door andere deskundigen
getwiJfeld aan de veronderstelling dat de roodbloetende cultivars zoals 'Ruby Glow' wel uit
deze krmsmgsouders zijn ontstaan. Allereerst
vanwege de veel intensere rode kleur, maar
voo~al vanwege de rode herfstkleur, die waar_
schiJnliJk niet inH. japonica voorkomt.)

Op 20 juli 1954 namen Robert en J~lena de Belder hun intrek op Kalmthout. Veertten door Kort
gekweekte en geselecteerde zaailingen stonden
nog steeds keurig op een rij uitgeplant. Verschillende van deze planten vielen op door hun afwijkende bloemkfeuren. De bekendste introductie uit deze zaailingen is de oranje bloeiende
'Jelena'. Ook 'Diane ' , 'Primavera' en 'Vesna'
zijn afkomstig uit deze veertien zaailingen.
Inmiddels zijn de De Beiders verliefd geworden
op Harnamelis en zaaien en selecteren zij ook
zelf planten. De erfenis van Kort komt hierbij
goed van pas. Uit latere zaaisels (1962-1964 en
de zeventiger jaren) ontstaan cultivars als 'Ripe
Com', 'Brigit' , Danny' en 'Livia' . Veel oude,
maar ook jonge planten staan op het landgoed
"Hemelrijk" in Essen, vlakbij Kalmthout. Ook
na het overlijden van Robert de Belder blijft Jelena haar enthousiasme voor Harnamelis houden. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in
de benaming van diverse cultivars. Deze zijn
dermate nieuw op de markt dat er nog maar weinig over bekend is; wat de reden is dat ze hier
slechts kort beschreven worden onder de "niet
gekeurde cultivars".
Jelena de Belder heeft een zeer uitgesproken mening over Hamamelis . Zij ziet wel toekomst in
Hamamelis. Het feit dat de bloemen vorst kunnen verdragen vindt zij van groot belang. Ook de
medicinale werking van Namamelis zal verder
onderzocht worden en biedt wellicht perspectieven voor toekomstige geneesmiddelen.
ternatieve toepassingen van Harnamelis
Zoals bekend is Toverhazelaar de Nederlandse
naam van Hamamelis. Er zijn verschillende verklaringen voor deze naam. Soms wordt de Nederlandse naam Toverhazelaar verklaard door
het feit dat de plant bloeit als andere planten kaal
en dor zijn. Algemeen wordt aangenomen dat de
naam de letterlijke vertaling is van het Engelse
"witch hazel", een naam die door Amerikaanse
kolonisten aan de plant werd gegeven. Het
woord "witch" betekend hier echter geen heks,
maar is een voorvoegsel dat werd gebruikt om
planten met zeer buigzame takken aan te duiden.
Men vond Hamamelis, een Hazelaar met buigzame takken. Het blad van H. virginiana, toen nog
de enige bekende soort, vertoont enige gelijkenis
met dat van Corylus. Omdat takken van Cmylus
in Europa als wichelroede werden gebruikt, gingen de kolonisten in Amerika de takken van Hamarne/is virginiana ais wichelroede gebruiken.
Overigens werden takken van Harnamelis ai veel
langer door de oorspronkelijke bevolking van
Amerika als wichelroede gebruikt om water-

bronnen te vinden.
Een leuke anekdote hierover is dat de secretaris
van Linnaeus dit zeer serieus nam, terwijl Linnaeus er weinig waarde aan hechtte. Linnaeus
begroef een buidel met I 00 gouden dukaten
onder een struik in een weiland en liet zijn secretaris deze dukaten met behulp van een wichelroede opzoeken. De secretaris vond de dukaten niet en de struik waar ze onder zouden
liggen werd door aanwezigen vertrapt, zodat ook
Linnaeus zijn dukaten niet meer terug kon vinden. Vervolgens moest de wichelroede nogmaals worden aangewend door de secretaris, die
de dukaten in de tegenovergestelde richting
vond (waar hij ze zelf stiekum had verstopt).
Linnaeus was onder de indruk en verklaarde dat
nog zo'n experiment voldoende zou zijn om hem
te bekeren. Heden ten dage worden nog steeds
wichelroedes van Namamelis-hout gebruikt.
Ook in de homeopathie wordt Namamelis gebruikt. De plant bevat stoffen die helpen tegen
oogontstekingen, als huidcrème bij ruwe huid en
aambeien en als wondontsmettingsmiddeL
/

Teelt
Harnamelis kan met zeer veel moeite door stekken worden vermeerderd. Het slagingspercentage is zeer laag en de planten zijn zeer zwak en
sterven meestal al op jonge leeftijd. De algemeen gebruikte vermeerderingsmetbode is enten
of oculeren. Dit gebeurt omstreeks juli-augustus .
Als onderstam wordt gewoonlijk H. virginiana
gebruikt, maar ook de andere soorten en gezaaide H. xintermedia kunnen voldoen. Beide onderstammen hebben voor- en nadelen. Het voordeel
van H. virginiana als onderstam is dat de planten
sterk en groeikrachtig zijn. Een klein nadeel is
dat de onderstam over het algemeen meer wildgroei heeft dan wanneer bijvoorbeeld H. xintermedia als onderstam wordt gebruikt. Gewoonlijk zijn takken van H. virginiana gemakkelijk te
herkennen als wild tussen de takken van de
geënte plant. Als H. xintermedia als onderstam
wordt gebruikt zal eventuele wildopslag moeilijker te herkennen zijn, omdat ook de geënte plant
in de regel een H. xintermedia cultivar is. Een
ander nadeel van H. xintermedia ais onderstam
is dat er dikwijls onvoldoende planten te verkrijgen zijn. Dit laat de balans doorslaan naar het
gebruik van H. virginiana als onderstam, hetgeen niet inhoudt dat andere soorten niet voldoen.
De planten worden in de vollegrond gekweekt
en het gros van de verkochte planten wordt dan
ook met kluit verkocht. Steeds meer opgang
vindt het voor de winter oppotten van de lever-
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bare planten om ze in de late winter, in bloei, af
te kunnen leveren.
Harnamelis behoort tot de moeilijker te kweken
heesters. Het slagingspercentage bij vermeerdering ligt in de regel tussen de 60% en 80%, maar
gedurende de verdere teelt vallen ook nog planten weg, zodat de uiteindelijke slaging rond de
60% zal liggen.
Hoewel het van origine een plant van bosachtige
streken en enigszins vochtige grond is, houdt
Hartomelis er zeker niet van om langdurig met
Je wortels in het water te staan. De planten zullen last krijgen van wortelrot en uiteindelijk
doodgaan. Over het algemeen houdt Harnamelis
van licht zure, enigszins vochtige maar goed
doorlatende gronden. De planten houden zeker
niet van een kalkrijke grond; de groei zal achterblijven en is de bloei beduidend minder rijk.
In tegenstelling tot wat de meeste populaire literatuur beweert, kan Harnamelis goed worden gesnoeid. De jonge scheuten die in het voorgaande
jaar zijn gegroeid kunnen na de bloei worden
weggenomen. Op deze manier blijft de plant
compact en zal steeds rijk blijven bloeien. Het is
echter niet verstandig dikke takken weg te snoeien omdat de daarbij ontstane wonden slechts
moeizaam overgroeien.

De soorten en hybride(n)
H. japonica Sieb. & Zucc. - Japanse toverhazelaar
Forse struik tot kleine boom met een brede, vaak
waaiervormige habitus, die in de natuur een
hoogte van meer dan 5 m kan bereiken, maar in
cultuur gewoonlijk lager blijft. De bladeren zijn
omgekeerd eirond tot ruitvormig, aanvankelijk
iets behaard, maar spoedig kaal en enigszins
glimmend. De herfstkleur is geel tot oranjerood
en kan erg fraai zijn.
De bloemen zijn relatief klein, geuren niet en
hangen gewoonlijk naar beneden. Ze hebben
purperrode tot iets groenig rode kelkbladen en
12-17 mm lange kroonbladen die meestal gedraaid en gerimpeld zijn. De kroonbladen zijn
lichtgeel.
Van oudsher worden enkele variëteiten onderscheiden. H japonica var. bitchuensis wijkt af
vanwege de sterk gekroesde kroonbladen. Deze
variëteit wordt door sommige taxonomen als
aparte soort beschouwd. Bij Hjaponica var. obtusata zijn de bladtoppen duidelijk meer afgerond (soms zelfs iets uitgerand). De variëteitflavopurpurascens is de meest opvallende. De
kroonbladen zijn iets donkerder geel met een
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32. H. japonica

33. H. mollis

34. H. verna/is

purperen basis. Naar alle waarschijnlijkheid
heeft deze variëteit aan de basis gestaan van de
vele goede cultivars die door de De Beiders werden geïntroduceerd.
H japonica is inheems in Japan.

zaden hebben 20 jaar lang op de kwekerij in
Coombe Wood gestaan zonder dat er iets mee
gebeurde. Eén van deze planten heeft later de
cultivarnaam 'Coombe Wood' gekregen.
Enige jaren nadat Maries de zaden naar Veitch
stuurde, verzamelde ook Augustine Henry zaad
van H mollis in China. Nakomelingen hiervan
verschijnen rond 1910 in Nederland, echter zonder veel ophef. Pas in 1916 schrijft J. Abbing uit
Zeist in zijn catalogus dat H mollis een mooiere
soort is dan de tot dan toe algemene H japonica
en dat H mollis extra aandacht verdient.
Van H mollis is één variëteit bekend, H mollis
var. pallida. Deze heeft kleine lichtgele bloemen
en is in alle opzichten inferieur aan de bekende
en algemeen gekweekte H mollis 'Boskoop'. De
plant is dan ook niet in cultuur. In de tuin van de
Royal Horticultural Society in Wisley staat een
oud exemplaar. Vlak voor deze publicatie werd
een artikel in de New Plantsman gepubliceerd
waarin de naam H xintermedia 'Pallida' geconserveerd wordt en de (oudere) naam H mollis
var. pallida wordt gewijzigd in H. mollis 'Fred
Chittenden' . Iedere mogelijke verwarring lijkt
hiermee weggenomen.
H. mollis groeit van nature op beboste berghellingen in centraal- en zuidwest China.

H. verna/is Sarg.
Breed opgaande bladverliezende struik tot circa
2 m hoog, soms tot meer dan 3 m hoog. De bladeren zijn omgekeerd eirond en circa 8-12 cm
groot, kleiner dan bij H. virginiana, die ook in
het verspreidingsgebied van H. vernalis aangetroffen kan worden. De onderzijde van het blad
heeft een blauwgroene glans. De bloemen openen in januari en februari en zijn beduidend kleiner dan bij andere soorten, slechts 5-7 mm. De
kelkbladen zijn lichtrood tot bruinrood en de
kroonbladen zijn gewoonlijk oranjegeel, maar
kunnen behoorlijk in kleur variëren.
Op het eerste gezicht lijkt H. vernalis een weinig
interessante soort en commercieel gezien is dit
ook zo. Toch zijn er enkele aspecten aan deze
soort die in toekomstig kruisingswerk wellicht
goed te gebruiken zijn. Allereerst geven diverse
klonen van H. vernalis een prachtige herfstkleur.
Belangrijker is dat de bloemkleur sterk kan variëren en dat er klonen met paarse bloemen zijn,
die wellicht ook gebruikt kunnen worden om een
sterkere paarse kleur in grootbloemige cultivars
te verkrijgen.
Tot slot is de geur van diverse klonen van H.
vernalis zeer sterk. Een zelfde sterke geur hebben H. 'Brevipetala', 'Doerak' en ' Rochester',

H. mollis Oliv.
Forse struik tot kleine boom met een brede,
meestal ronde habitus. In het wild tot circa 5 m
hoog, maar in cultuur maximaal 3 m. Het belangrijkste kenmerk van H mollis is dat de gehele plant zacht behaard is. De bladeren zijn omgekeerd eirond tot vrijwel rond en blijven, in
tegenstelling tot andere soorten, steeds behaard
aan beide zijden. In de herfst kleurt het blad
geel.
De bloemen staan omhooggericht (!) en geuren
sterk en aangenaam. De kelk is bruinrood en de
kroonbladen zijn helder goudgeel. De kroonbladen zijn 15-19 mm lang en circa 1,5 mm breed;
ze staan in de meeste gevallen recht en zijn nauwelijks gekroesd.
H mollis is zonder twijfel de meest bekende
soort en ook de enige wilde soort die commercieel van waarde is. In 1879 stuurde Charles Maries zaad van H mollis naar James Veitch and
Sons in Londen. Planten afkomstig uit deze
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naar alle waarschijnlijkheid hybriden tussen H.
mollis en H. vernalis. (Verwarrend hierbij is dat
H.I. Grootendorst schrijft over H. verna/is in het
keuringsrapport Harnamelis (Dendroflora Nr.
17/ 1980) dat de geur onaangenaam is; dit geeft
aan hoe subjectief geurbeleving is.)
Ook kan de vrij compacte, struikvormige habitus
reden zijn om te kruisen met H. vernalis. Wellicht levert dit meer compacte, maar grootbloemige cultivars op.
H. 1•ernalis is vrij variabel, er zijn diverse variëtèiten en één forma bekend. Dit is H. verna/is f.
carnea , afwijkend vanwege de licht paarsroze
(camea = vleeskleurig) bloemen. De variëteit
ptupurea heeft donkerder paarse bloemen en de
variëteit tomentella wijkt af van de soort doordat
bladeren en jonge takken zacht behaard zijn.
Verder zijn er enkele nog onbenaamde klonen in
omloop onder de aanduidingen "Purple Seedling
I" en "Purple Seedling 11". De planten verschillen in detail van elkaar. Bij beide klonen kleurt
het blad in de herfst geel tot dieprood en beide
struiken bloeien in december en januari.
De bladeren van "Purple Seedling I" blijven in
de winter soms aan de plant hangen. De kroonbladen van de hangende bloemen zijn 10-11 mm
lang en circa l mm breed. Ze zijn lichtrood
(54A) .
Bij "Purple Seedling 11" blijven er 's winters gewoonlijk veel meer bladeren aan de struik hangen. De bloemen staan naar alle zijden gericht en
hebben kortere (circa 9 mm) maar iets bredere
(circa 1,5 mm) kroonbladeren. Deze zijn donkerder purperrood (60C) van kleur.
Mocht één van deze klonen op de markt komen
dan zal er een goede en acceptabele cultivarnaam aan gegeven moeten worden. Beide klonen werden geselecteerd door Brotzman's Nursery, Madison, Ohio, Verenigde Staten.
H. verna/is heeft een relatief klein verspreidingsgebied in het Ozark Plateau (Missouri, Arkansas en Oklahoma) in de Verenigde Staten.
H. virginiana L. - Virginische toverhazelaar
Zeer forse struik tot middelgrote boom die in de
natuur een hoogte van meer dan 10 m kan bereiken, maar in cultuur beduidend kleiner blijft. De
bladeren zijn omgekeerd eirond en 12-15 cm
lang. De herfstkleur is diep goudgeel en bijzonder fraai.
In tegenstelling tot de andere soorten bloeit H.
virginiana in de herfst. De kelkbladen zijn
bruinrood en de kroonbladen lichtgeel. Deze zijn
11-13 mm lang en enigszins gedraaid. Doordat
de bloemen in de late herfst openen, vallen deze
nauwelijks op tussen het blad, dat rond die tijd
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in het zuidelijke deel van het verspreidingsgebied voorkomt. Desondanks lijkt deze variëteit
redelijk tot voldoende winterhard. Verder verschilt deze variëteit van de soort doordat de bladeren aan de onderzijde meer zilverachtig van
kleur zijn en meer behaard.
Andere variëteiten, hier slechts voor de volledigheid genoemd, zijn H. virginiana var. henryae
(kleinere bladeren met een zilverachtige glans en
sterk geurende bloemen), H. virginiana var. parvifa/ia (kleinere, meer behaarde bladeren, uitsluitend in Nova Scotia voorkomend) en H. virginiana var. rubescens (kroonbladen roodachtig
aangelopen; wordt soms als cultivar beschouwd). Behalve H. virginiana var. mexicana
en H. virginiana var. rttbeseens zijn deze variëteiten niet in Nederland in cultuur.

35. H. virginiana

z'n herfstkleuren toont.
H. virginiana is voor de kweker van belang
omdat deze soort in de regel als onderstam wordt
gebruikt.
De soort is inheems in vrijwel de gehele oostelijke helft van Noord Amerika, van Zuidoost Canada (het zuiden van Quebec) tot het noorden
van Florida. Zoals te verwachten bij een dergelijk groot verspreidingsgebied worden er diverse
variëteiten onderscheiden. De belangrijkste hiervan is H. virginiana var. macrophylla, die door
sommige taxonomen als aparte soort wordt beschouwd. Deze plant is in alle delen groter en
heeft rondere bladeren die aan beide zijden gebobbeld zijn. De bloei is gewoonlijk laat, omstreeks december. Deze variëteit komt voor in het
zuidelijk deel van het verspreidingsgebied (Georgia, Florida, Alabama, Mississippi en Louisiana). Er zijn exemplaren van 13 m hoog bekend.
Omdat de verschillen met de soort hoofdzakelijk
een klimatologische oorsprong hebben wordt de
plant hier als variëteit van H. virginiana beschouwd. Het feit dat deze plant bultjes op de
bladeren heeft, heeft geen systematische betekenis, dit komt bij vele planten, verspreid door het
gehele areaal voor.
H. virginiana var. mexicana is een variëteit die

H. xintermedia Rehd.
Forse struik tot circa 4 m hoogte met een vaasvormige tot bijna ronde habitus. De cultivars uit
deze hybride zijn ontstaan uit kruisingen tussen
H. mollis en H. japonica, waarbij H. mollis
meestal de moederplant is.
De bladeren zijn dan ook intermediair tussen
beide soorten. Ze zijn omgekeerd eirond en
voomarnelijk de jonge bladeren zijn (aan de onderzijde) behaard. Op jonge planten kan het blad
behoorlijk groot zijn, soms tot 20 cm. De bloemen staan gewoonlijk naar alle zijden gericht
(bij H. mollis staan ze gewoonlijk ornhoog gericht en bij H. japonica hangen ze). De kelkbladen zijn meestal purperrood tot bruinrood. De
kroonbladen zijn geel, oranje of (purper)rood en
relatief lang, meestal meer dan 15 mm.
Op diverse plaatsen in de wereld zijn onafhankelijk van elkaar cultivars van H. xintermedia
ontstaan. In de Verenigde Staten was dit in het
Amold Arboretum. In 1945 beschreef Rehder
deze plant als H. xintermedia. De cultivar die
was ontstaan werd pas in 1963 benaamd: ' Arnold Promise ' . In Denemarken ontstond H. xintermedia 'Nina' uit een kruising waarbij H. japonica de moederplant was . Aanvankelijk werd
deze hybride H. xjapollis genoemd, maar spoedig bleek dat het om H. xintermedia ging. Vooral in België in het Arboretum Kalmthout zijn
zeer veel cultivars benaamd.

Keuringsrapport
Vanaf 1999 tot en met 2002 werden door de keuringscommissie 49 cultivars beoordeeld op sieren gebruikswaarde. Het sortiment dat in omloop
is bleek in grote lijnen soortecht. Alleen H. xin-

termedia 'August Lamken' bleek synoniem met
' Orange Beauty' . Voorts zijn onder de naam H.
xintermedia ' Pallida' meerdere klonen in cultuur. De onechte onderscheiden zich van de
echte in de minder rijke bloei en de minder sterk
geurende, hangende bloemen.
Hoewel vrijwel alle bloemkleuren gemeten zijn
met behulp van de RHS Colour Chart, moet worden opgemerkt dat de bloemkleur van Harnamelis in sommige gevallen wat kan verlopen. Dit is
voomarnelijk het geval bij bloemen met een
oranje en (licht)rode kleur. De bloemkleur kan
onder invloed van klimatologische omstandigheden en vocht jaarlijks enigszins afwijken. Bekend voorbeeld hiervan is de bloemkleur van
'Diane ' die in sommige jaren dieprood is, terwijl
de bloemen in andere jaren een veel fletsere
kleur hebben. Soms openen enkele bloemen zich
al in de herfst. Bij de oranje- en roodbloeiende
cultivars
kunnen
deze
bloemen
zelfs
(donker)geel zijn.
Geur is een subjectief gegeven; het is moeilijk
algemeen te omschrijven. De sterkte van de geur
is eveneens afhankelijk van het weer. In meerdere gevallen wordt de geur omséhreven als "kruidig". Hiermee wordt een geur bedoeld die lijkt
op de geur van H. vernalis.

De in dit rapport vermelde kleurcodes zijn die
van de RHS Colour Chart.
Waardering (Valuation I Anerkennung)
*** = uitstekend (excellent I ausgezeichnet)
** =zeer goed (very good I sehr gut)
* = goed (good I gut)
s = voor speciale doeleinden (jor special purposes I fiir Spezialzwecke)
o =kan vervallen (can be eliminatedlentbehrlich)
= niet gekeurd (nat evaluated I nicht bewertet)
H. arborea: H. japonica 'Arborea'

oH. 'Brevipetala'
(Pepiniéres Chenault, Orléans (F), vóór 1935)
GROEIWIJZE: zeer fors , breed opgaand, met een
enigszins open habitus.
BLOEMEN: opstaand; kelk purperrood; kroonbladen 10-12 mm lang en circa 1,5 mm breed, recht,
donker goudgeel (15A); aangenaam kruidig geurend; bloeitijd december-februari.
De typische geur en de donker goudgele bloemkleur deden al langer ve1moeden dat 'BrevipetaDendraflora nr 39 2002
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la ' een hybride is van H mollis en H vernalis.
De naam H. 'Brevipetala' wordt ook al in de
laatste editie (sixth ed., 2002) van 'Hilliers Manual ' gebruikt.
'Brevipetala' is één van de sterkst groeiende cultivars. Het blad kleurt in de herfst gewoonlijk
geel en blijft in de winter veelal aan de stluik
hangen. De warme bloemkleur spreekt veel
mensen aan, dit wordt enigszins versterkt door
het contrast met de dorre bladeren die 's winters
aan de struik blijven hangen (hoewel dit laatste
door velen ook als negatieve eigenschap wordt
beschouwd). Inmiddels is 'Brevipetala' verbeterd door ' Doerak', die grotere bloemen heeft
met een iets "warmere" tint.

** H. 'Doerak'
(W.I. van der Werf, Boskoop, 1991)
GROEIWIJZE: fors, opgaand.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk groenig
rood; kroonbladen 13-15 mm lang en circa 2 mm
breed, donker goudgeel (14B); sterk kruidig en
aangenaam geurend; bloeitijd januari-februari.
'Doerak' is naar alle waarschijnlijkheid een
zaailing van 'Brevipetala' en lijkt daar oppervlakkig nogal op. In navolging van de naams-

WIJZigmg van H mollis 'Brevipetala', wordt
daarom ook H. mollis 'Doerak' gewijzigd inH.
'Doerak'.
De bloemkleur van 'Doerak' komt wat "warmer" over dan die van 'Brevipetala'. Evenals
'Brevipetala' houdt deze cultivar in de winter
behoorlijk veel blad vast, hetgeen niet door iedereen wordt gewaardeerd, maar wel een fraai
contrast geeft tegen de bloemkleur. 'Doerak'
bloeit gewoonlijk rijker dan 'Brevipetala'.

H xintermedia
'Ruby Glow'

'Adonis':

H.

xintermedia

** H. xintermedia 'Advent'
(Hillier Gardens, Winchester (GB), 1979)
GROEIWIJZE: breed opgaand.
BLOEMEN: relatief groot, hangend; kelk grijzig
rood; kroonbladen 20-22 mm lang en 1,7 mm
breed, heldergeel (SB); typische geur; bloeitijd
december-januari.
Selectie uit zaailingen van H xintermedia. 'Advent' begint omstreeks half december te bloeien,
waarbij de rode kelken goed contrasteren met de
gele bloemen.
De vroege bloeitijd en goede bloemkleur zijn de

37. H. xintermedia 'Advent'

38. H. xintermedia 'Andrea'

voornaamste kenmerken van 'Advent' .

* H. xintermedia 'Andrea'
(W.J. van der Werf, Boskoop, 1971)
GROEIWIJZE: fors, enigszins open groeiend,
breed opgaand.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen circa 18 mm lang en 1,3 mm
breed, goudgeel (12A); iets geurend; bloeitijdjanuan.
Is lange tijd in cultuur geweest als "71 W" en
werd ook onder dit nummer gekeurd. Toen bleek
dat de plant waardering van de keuringscommissie kreeg, besloot de winner deze te benamen.
De plant werd vernoemd naar de dochter van de
winner.
s* H. xintermedia 'Angelly'
(J.H.M. van Heijningen, Breda, 1985)

36. H. 'Doerak'
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39. H. xintermedia 'Angelly'

GROEIWIJZE: langzaam groeiend, vrij fors, vaasvormig.
BLOEMEN: opstaand; kelk groenig rood; kroonbladen 18-22 mm lang en l,S-2(2,S) mm breed,
heldergeel (SB); nauwelijks geurend; bloeitijd
februari-maart.
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Zeer rijkbloeiende struik waarvan de bloemen
goed opvallen omdat deze min of meer omhooggericht staan. Qua habitus en sierwaarde kan
'Angelly' zonder twijfel wedijveren met de toppers in het geelbloeiende sortiment. Helaas is de
plant tijdens de teeltfase wat moeilijker en duidelijk langzamer groeiend dan bijvoorbeeld 'Arnold Promise', reden voor de keuringscommissie om deze plant een iets lagere waardering te
geven. De waardering met een "s" is gedaan om
aan te geven dat 'Angelly' vanwege de langzame groei niet voor alle doeleinden geschikt is.

*** H. xintermedia 'Aphrodite'
(J.H.M. van Heijningen, Breda, 1985)
GROEIWIJZE: fors , breed-spreidend, enigszins
open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 18-20(25) mm lang en 1,5
mm breed, bronskleurig oranje (28B-170A/B);
licht geurend; bloeitijd januari-februari.
Bijzonder fraaie cultivar die vermoedelijk ontstond uit een kruising tussen H. xintermedia
'Vesna' enH. xintermedia 'Pallida' . ' Aphrodite'
heeft een zeer bijzondere bloemkleur die enigszins aan de veel bekendere 'Jelena' doet denken,
maar duidelijk "warmer" is. 'Aphrodite' bloeit
ongeveer een maand later dan 'Jelena'. In de
herfst kleurt het blad geel.
'Aphrodite' werd in 1993 door de Keuringscommissie met een Getuigschrift van Verdienste bekroond.

*** H.

xintermedia 'Arnold Promise'
(Arnold Arboretum, Harvard University, Jamaica Plain, Massachusetts, USA, 1963)

GROEIWIJZE: fors, breed opgaand, uiteindelijk
meer dan 3 m hoog.
BLOEMEN: hangend; kelk grijzig rood; kroonbladen 16-18 mm lang en l ,8 mm breed, sterk gerimpeld; helder zwavelgeel (4A/5B); ietwat friszure, aangename geur; bloeitijd februari-begin
maart.
'Amold Promise' ontstond doordat een H. mollis, ontstaan uit in het wild door E.H. Wilson
(1905) verzameld zaad, werd bestoven door een
onbenaamde zaailing van H. japonica (waarschijnlijk van 'Zuccariniana'). Een van deze
zaailingen werd naast het kantoor in het Arnold
Arboretum geplant en bleek ieder jaar zeer rijk
te bloeien. Nadat vele bezoekers van het arboretum de plant prezen, werd besloten om deze te

benamen en uit te geven.
'Arnold Promise' is een zeer consistent en rijk
bloeiende cultivar. De aangename geur van de
bloemen is eveneens een voordeel boven sommige andere cultivars. Bovendien heeft het blad
een fraaie herfstkleur.
H. xintermedia 'August Lamken' : H. xintermedia 'Orange Beauty'

** H. xintermedia 'Aurora'
(J.H.M. van Heijningen, Breda, 1985)
GROEIWIJZE: vaasvormig.
BLOEMEN: hangend; kelk purperrood; kroonbladen 22-30 mm lang en 1,5-2 mm breed, maangeel tot bronsgeel (13B-162A) ; aangenaam geurend; bloeitijd februari
Zeer bloeirijke cultivar met een vrij strakke
vaasvormige habitus. De bloemen hebben een
typische "zachte" kleur, waardoor 'Aurora ' van
alle andere cultivars afwijkt. De bloemen van
' Aurora' behoren tot de grootste binnen het sortiment.
De plant ontstond vermoedelijk uit een kruising
tussen H . xintermedia 'Vesna' en H. xintermedia
'Pallida'. 's Winters heeft 'Aurora' de neiging
veel blad vast te houden, wat verdord aan de
struik blijft hangen.
'Aurora' werd in 1993 door de Keuringscommissie met een Getuigschrift van Aanbeveling
bekroond.

40. H. xintermedia 'Aphrodite'

4 1. H. xintermedia 'Arnold Promise'

** H. xintermedia 'Barmstedt Gold'
(Baumschule Hachrnann, Barmstedt (D), ±
1975)
GROEIWIJZE: relatief smal opgaand, tot circa 3 m
hoog, enigszins open van structuur.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 16-18(22) mm lang en 1,7-2
mm breed, diep goudgeel (l2A-13B); slechts
zwak geurend; bloeitijd januari-februari.
Fraaie cultivar met een bijzonder opvallende en
vooral "sterke" bloemkleur. De kroonbladen zijn
slechts weinig gedraaid en gekreukeld, wat de
bloemen nog groter lijkt te maken. De stevige
takken en goede groei maken deze cultivar tot
een goede plant voor de producent. Helaas hebben oudere, vaststaande exemplaren soms de
neiging tot groeivermindering. Ook kunnen takken of gehele planten spontaan afsterven .
'Barmstedt Gold' (door Baumschule Hachrnann
'Barmstedt's Gold' genoemd), werd door Hans

42. H. xintermedia 'Aurora'
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** H. xintermedia ' Diane'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1969)
GROEIWIJZE: breed opgaand, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 16-20 mm lang en 1,5-2 mm
breed, bronskleurig rood (60A-179A) ; zeer
zwak geurend; bloeitijd Uanuari)-februari.

43. H. xintermedia 'Barmstedt Gold'
Hachmann in de tuin van Heinrich Bruns (Westerstede (D)) geselecteerd en benaamd.

oH. xintermedia 'Birgit'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1986)
GROEIWIJZE: ietwat ijl, smal opgaand, vrij open.
BLOEMEN: hangend; kelk donkerrood; kroonbladen circa 15 mm lang en 1,4 mm breed, donker
wijnrood (60C); niet geurend; bloeitijd januari.
'Birgit' is één van de nieuwere cultivars die door
Jelena de Belder werden benaamd. Het is een gezonde, sterk groeiende struik met helaas een iets
te ijle habitus. De bloemkleur is zeer donker en
warm.
De plant werd door Jelena de Belder genoemd
naar de dochter van Dr. Antoon de Clercq.

oH. xintermedia 'Brandes'
(Helmers Baumschulen, Westerstede (D), ±
1984)
GROEIWIJZE: sterk groeiend, breed en los.
BLOEMEN : naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen circa 15 mm lang en 1,5 mm
breed, heldergeel (13B), opvallend gekruld; iets
42

44. H. xintermedia 'Diane'
geurend; bloeitijd januari-februari.
De warme bloemkleur en de zeer sterk gekrulde
kroonbladen zijn de voornaamste kenmerken
van deze Duitse cultivar. Over het algemeen is
het een rijkbloeiende cultivar.
Heinrich Bruns uit Westerstede ontwikkelde
deze plant in de '30-er jaren, maar benaamde
deze nooit. Helmers ontdekte de plant in de tuin
van de familie Brandes te W esterstede en bracht
deze omstreeks 1984 in de handel.

oH. xintermedia 'Carmine Red'
(Hillier Arboretum, Winchester (GB), 1934)
GROEIWIJZE: fors, breed opgaand tot spreidend.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk donker
purperrood; kroonbladen circa 20 mm lang en
1,5 mm breed, lichtrood tot licht oranjerood
(32B-33B); slechts weinig geurend; bloeitijd januari-februari .
Oude cultivar die vroeger onder H. japonica
werd geplaatst. De plant werd bij Hiliier uit een
partij zaailingen geselecteerd. Het blad verkleurt
in de herfst geel.
Inmiddels is ' Cannine Red' door mooiere en

45. H. xintermedia ' Feuerzauber'
consistenter bloeiende cultivars zoals ' Jelena'
vervangen.
H. xintermedia 'Copper Beauty' : H. xintermedia 'Jelena'

o H. xintermedia 'Danny'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1983)
GROEIWIJZE : opgaand, breed vaasvormige, vrij
open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 11-14 mm lang en 1-1 ,2 mm
breed, donker purperrood (33B); sterk en aangenaam geurend; bloeitijd januari-februari
De typische, iets kruidige geur van de bloemen
is al vanaf enkele meters waar te nemen en doet
vermoeden dat er invloed van H. verna/is in deze
plant aanwezig is. De bloemen van oudere struiken bevinden zich voornamelijk aan de takuiteinden. Regelmatige lichte snoei zal de plant
voller maken en uiteindelijk een rijkere bloei
geven.
Jelena de Belder schat 'Danny' hoger in dan
'Birgit', vanwege de betere habitus en de wat rodere bloemkleur.

'Diane' is een veelgeprezen cultivar waar toch
wel enkele kleine nadelen aan kleven. De groei
is meestal vrij zwak en planten willen na verplanten nog wel eens moeite hebben met hergroei en herstellen dan maar matig.
De bloemkleur van ' Diane' kan per jaar enigszins wisselen. Soms zijn de bloemen dieprood,
andere jaren bloeit dezelfde plant met veel lichtere, roodoranje bloemen. Desalniettemin is
'Diane' een zeer goede rijkbloeiende cultivar,
die zeker een plaats verdient in het standaardsortiment. Een laatste waardevolle eigenschap is de
vaak fraaie oranjerode herfstkleur.
'Diane ' werd in 1978 door de Keuringscommissie bekroond met een Getuigschrift van Verdienste, in 1982 gevolgd door een Getuigschrift Eerste Klas.
De plant is genoemd naar de dochter van Robert
en Jelena de Beider.

* H. xintermedia 'Feuerzauber'
(Herm. A. Hesse Baumschulen, Weener (D),
1958)
syn.H. xintermedia ' Fire Charm '
H. xintermedia ' Magie Fire '
GROEIWIJZE: breed opgaand, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood· kroonbladen 15-17 mm lang en circa 1,5
mm breed, licht bronsrood (46C); licht geurend;
bloeitijd januari.
'Feuerzauber' heeft nog steeds een goede reputatie. De bloemen zijn ieder jaar vrijwel dezelfde kleur rood, wat een voordeel is ten opzichte
van bijvoorbeeld 'Diane' . Daarentegen zijn ze
wel kleiner en bloeit de plant minder rijk. Vooral op jonge leeftijd bloeit 'Feuerzauber' slecht.
's Winters houdt 'Feuerzauber' vrij veel blad
vast.
H. xintermedia 'Fire Charm' : H. xintermedia

'Feuerzauber'

oH. xintermedia 'Friesia'
(Friedrich Sanstede, Bad Zwischenahn (D))
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o H. xintermedia 'Lansing'
(W.J. van der Werf, Boskoop, 1988)

GROEIWIJZE: breed-spreidend, veel breder dan
hoog.
BLOEMEN: hangend; kelk purperrood; kroonbladen 15-17 mm lang en 2 mm breed, oranje, aan
de basis iets roder (28B); slechts weinig geurend; bloeitijd februari.

GROEIWIJZE: breed opgaand, enigszins open.
BLOEMEN: opstaand; kelk purperrood; kroonbladen 11-13 mm lang en 1 mm breed, koperkleurig oranje (31 A); weinig geurend; bloeitijd januari.

Belangrijk kenmerk van 'Friesia' is de zeer
brede en lage groeiwijze. Bij een hoogte van
circa anderhalve meter zal de breedte vaak meer
dan 4 meter bedragen. Overtroffen door 'Jelena'.

Qua bloemkleur is ' Lansing' vrijwel identiek
aan 'Jelena'. Echter, de bloemen van 'Lansing'
zijn beduidend kleiner en lijken wat bruiner van
kleur. Doordat de kroonbladen relatief kort zij n
lijken deze breder. 's Winters houdt 'Lansing'
soms iets blad vast, wat verdroogd aan de plant
blijft hangen.
Deze cultivar werd door Van der Werf genoemd
naar de brede sloot waaraan zijn kwekerij ligt.

oH. xintermedia 'Gimborn's Perfume'
(Von Gimbom Arboretum, Doorn, 1984)
GROEIWIJZE: breed opgaand, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk grijzig
rood; kroonbladen 15-17 mm lang en 1, 7 mm
breed, geel (5B); licht geurend; bloeitijd januarifebruari.

oH. xintermedia 'Limelight'
(R. & J. de Belder, Kalmthout (B), 1984)

De originele plant staat in het V on Gimbom Arboretum in Doom. In de zomer verschijnen soms
bruine vlekken in het hart van de bladeren. 's
Winters houdt de plant in sommige jaren blad
vast, wat verdroogd aan de struik blijkt hangen.
Deze cultivar werd destijds benaamd vanwege
zeer sterke en aangename geur van de bloemen.
Onder invloed van weersomstandigheden kan de
geur echter van jaar tot jaar anders zijn. Dit is
ook het geval met 'Gimbom's Perfume' en helaas geuren de bloemen gewoonlijk slechts licht.
Binnen het totale sortiment is 'Gimborn's Perfume' geen opvallende plant.

* H. xintermedia 'Harlow Carr'
(Harlow Carr Gardens, Harrogate (GB), 1990)
syn. H. xintermedia 'Newington'
GROEIWIJZE: vaasvormig, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 18 mm lang en 1,5 mm breed,
goudgeel (6C/17B), aan de basis iets roder; nauwelijks geurend; bloeitijd januari(-februari)
'Harlow Carr' heeft een goede regelmatige
groeiwijze en een warme bloemkleur. De plant
wordt in het tentoonstellingsboekje "Winterglorie"- dat in 1996 ter gelegenheid van 100 jaar
Keuringscommissie werd gepubliceerd - , foutief 'Newington' genoemd.

GROEIWIJZE: breed opgaand, vrij open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk bruinrood; kroonbladen circa 17 rfun lang en 1 mm
breed, lichtgeel (4A); vrij wel niet geurend;
bloeitijd januari.

46. H. xintermedia 'Harry'

47. H. xintermedia 'Jelena'

vaasvormig.
BLOEMEN: opstaand; kelk purperrood; kroonbladen 20-22 mm lang en 2 mm breed, oranje
(25B); licht geurend; bloeitijd december-januari.

BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 18-20 mm lang en 1,5-2 mm
breed, koperkleurig oranje (31A/B), aan de basis
roder; weinig geurend; bloeitijd december- januari

'Harry' is een zeer rijkbloeiende cultivar met relatief grote bloemen in een bijzonder fraaie en
"warme" oranje kleur. De jaarlijks gegarandeerde rijke bloei en goede vaasvormige habitus dragen in hoge mate bij aan de hoge waardering die
de keuringscommissie aan deze vrij nieuwe cultivar toekende. Er is echter nog niet veel bekend
over de teelt, reden waarom deze cultivar niet
met drie sterren werd bekroond. Wel houdt de
plant in sommige winters wat blad vast, wat verdroogd aan de struik blijft hangen.
Het is de verwachting dat 'Harry' binnen korte
tijd tot het standaardsortiment zal gaan behoren.
De plant werd door Jelena de Belder genoemd
naar Harry van Trier, voormalig Hortulanus van
Arboretum Kalmthout.

** H.

xintermedia 'Harry'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1988)

** H. xintermedia 'Jelena'
(R. & J. de Belder, Kalmthout (B), 1955)
syn. H. xintermedia 'Copper Beauty'

GROEIWIJZE: enigszins open, opgaand, sterk

GROEIWIJZE: fors, breed opgaand, ietwat open.
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De grootboemige ' Jelena' was de eerste goede
oranjebloeiende Hamamelis. Kort voor de introductie in Engeland was materiaal van 'Jelena'
verspreid onder de naam 'Copper Beauty'. In de
eerste publicaties wordt echter steeds over 'Ielena' gesproken, reden om deze, inmiddels volledig ingeburgerde naam, aan te blijven houden.
Het is een goede, steeds rijkbloeiende struik die
helaas op jonge leeftijd moeilijk vertakt. Hierdoor zijn planten van verkoopbare kwaliteit altijd wat ieler dan vergelijkbare cultivars. Verder
heeft de cultivar een mooie oranjerode herfstkleur.
' Jelena' werd geselecteerd uit zaailingen van H.
japonica var. jlavopurpurascens die door Kort
(destijds eigenaar van Arboretum Kalmthout) al
voor de tweede wereldoorlog werden opgekweekt. Kort heeft diverse selecties van werknamen voorzien, maar nooit materiaal van deze
planten verspreid. Zo was "Chrysanthemumiflora" de werknaam voor de huidige ' Jelena'.
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' Limelight' is een breed uitgroeiende struik die
uiteindelijk breder dan hoog wordt. De bloemkleur is opvallend lichtgeel en hetgeen door de
keuringscommissie als flets werd bestempeld.
Daarbij is 'Limelight' geen rijke bloeier.

oH. xintermedia 'Luna'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1955)
GROEIWIJZE: breed vaasvormig tot breed opgaand, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 18-20 mm lang en 1,8 mm
breed, lichtgeel (lOB), waarbij de basis iets purperrood getint is; nauwelij ks geurend; bloeitijd
januari.
Evenals 'Jelena' werd ook 'Luna' al voor de
tweede wereldoorlog door Kort als zaailing geselecteerd. De lichte, maangele kleur van de
bloemen is op zich niet onaardig, maar het is een
kleur die vaak als flets wordt ervaren. Daarbij is
het geen overdadig rijke bloeier.

H. xintermedia ' Magie Fire': H. xintermedia
'Feuerzauber'
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o H. xintermedia 'Moonlight'
(Hillier Arboretum, Winchester (GB), ± 1960)

(26A); iets geurend; bloeitijd december-januari.
'Orange Peel' (sinaasappelschil) valt op door de
grote bloemen waarvan de kroonbladen duidelijk breder zijn dan bij vrijwel alle andere cultivars. Daarbij is de kleur bijzonder fraai en intens. De bloemen staan over het algemeen naar
boven gericht, een gevolg van de invloed van H.
mollis in deze hybride. Ook de habitus is opvallend: smal opgaand en duidelijk vaasvormig. Dit
maakt deze plant ook geschikt voor de wat kleinere tuinen. De bloeitijd van 'Orange Peel' valt
relatief vroeg en de plant bloeit gewoonlijk rijk.
Evenals bij 'Harry' is ook over 'Orange Peel'
nog weinig bekend wat betreft teelt en vermeerdering.

GROEIWIJZE: breed opgaand, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 16-18 mm lang en 1,2 mm
breed, sterk gedraaid en gekroesd, lichtgeel
(4B); vrij sterk geurend; bloeitijd januari.
De Engelse 'Moonlight' werd destijds gelanceer,l als verbetering van de overbekende 'Pallida'. De plant lijkt dan ook in enigszins op 'Pallida'. De bloeirijkheid van 'Moonlight' varieert,
ze wisselt per jaar van zeer rijkbloeiend tot
slecht bloeiend. De bloemen geuren vrij sterk,
maar de geur wordt niet door iedereen gewaardeerd. Meest opvallende kenmerk is dat de
kroonbladen sterk gedraaid en gekroesd zijn,
wat een enigszins slordige indruk geeft. In de
winters houdt 'Moon1ight' veel blad vast. Dit
komt de gehele struik niet ten goede. 'Moonlight' werd destijds ook als 'Pallida' verhandeld,
wat de naamsverwarring rond 'Pallida' alleen
maar groter heeft gemaakt. Inmiddels is 'Moonlight' vrijwel uit cultuur verdwenen.
H. xintermedia 'Newington': H. xintermedia
'Harlow Carr'

oH. xintermedia 'Nina'
(Johan Lange, Charlottenlund, Denemarken,
1953)
syn. H. xjapollis 'Nina'
GROEIWIJZE: breed opgaand, open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen circa 18 mm lang en 1,5 mm
breed, enigszins gekruld, geel (SA); weinig geurend; bloeitijd januari-februari.
'Nina' ontstond uit een kruising tussen H. mollis
en H. japonica, door Lange H. xjapollis genoemd. Aangezien deze ouders ook de hybride
H. xintermedia hebben voortgebracht is de naam
H. xjapollis niet geldig. Nadat de plant was uitgegeven is enige verwarring ontstaan. In het
bosbouwproefstation in Charlottenlund werden
in de nabijheid van naast 'Nina' ook diverse onbenaamde zaailingen geplant. Ook hiervan werd
vermeerderd en deze nakomelingen kwamen
eveneens als ' Nina' op de markt. Inmiddels is
gebleken dat de exemplaren in de sterrenkeuring
soortecht waren. 'Nina' is de naam van de vrouw
van Dr. Syrach Larsen.
In de originele beschrijving schrijft Lange dat de
kroonbladen een lengte van 25 -27 mm zouden
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*** H. xintermedia 'Pallida'
(Wisley Garden, Woking (GB), ± 1963)
syn. H. mollis 'Pallida'
GROEIWIJZE: breed spreidend tot opgaand, open.
BLOEMEN: min of meer hangend; kelk bruinrood;
kroonbladen 16-20 mm lang en 1,7-2 mm breed,
lichtgeel (4A); sterk en aangenaam geurend;
bloeitijd december-januari.

'Orange Beauty' werd door Heinrich Bruns in
Westerstede (Duitsland) in 1955 geselecteerd en
onder de naam 'Orange' op bescheiden schaal
op de markt gebracht. Omdat 'Orange' geen
naam maar een kleuraanduiding is besloot Vuyk
van Nes de plant 'Orange Beauty' te noemen.
Hoewel de plant niet uitblinkt in bloeirijkheid,
houdt de bloei vaak erg lang aan en kan soms
meerdere weken duren.
Het blad is in de zomer meer bronskleurig dan
van de meeste andere cultivars.

Samen met H. mollis is 'Pallida' de meest gekweekte en populairste Hamamelis. Hoewel het
al een vrij oude cultivar is, bleek ook tijdens de
sterrenkeuring dat het nog steeds één van de allerbeste is. De bloemen zijn relatief groot, heldergeel van kleur en geuren sterk en zeer aangenaam. Daarbij komt dat de plant ieder jaar rijk
bloeit.
Helaas zijn er in het verleden verschillende minder goede klonen onder de naam 'Pallida' op de
markt gebracht, waaronder planten met dezelfde
bloemkleur, maar veel minder rijkbloeiend. In
de RHS Garden in Wisley staat een forse struik
met de naam H. mollis var. pallida. Hoewel deze
plant pallida heet, is het variëteit van H. mol/is.
Deze plant is in alle opzichten inferieur aan H.
xintermedia 'Pallida', zoals deze hier beschreven staat en algemeen gekweekt wordt. De precieze geschiedenis van 'Pallida' blijft onduidelijk.

H. xintermedia 'Orange Glow': H. xintermedia
'Orange Beauty'

* H. xintermedia 'Primavera'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1969)

* H. xintermedia 'Orange Peel'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1988)

GROEIWIJZE: breed opgaan, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood· kroonbladen 16-18 mm lang en 1,6-1 ,9
mm breed, geel (7C/9B), aan de basis iets ~ur
perrood getint; niet geurend; bloeitijd januan.
'Primavera' is evenals 'Jelena' en 'Vesna' af-

48. H. xintermedia 'Orange Peel'

49. H. xintermedia 'PaUida'

hebben, maar deze lengte is tijdens de sterrenkeuring nooit gemeten.

GROEIWIJZE: breed-spreidend, open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen circa 18 mm lang en 1,7 mm
breed, geelachtig oranje, aan de basis rood
(16A); licht geurend; bloeitijd januari-februari.

o H. xintermedia 'Oid Copper'
(Heinrich Bruns, Westerstede (D), ± 1975)
syn. H. xintermedia 'Rob in'
GROEIWIJZE: breed opgaand, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 18-20 mm lang en 1,6 mm
breed, oranjerood (33B); niet geurend; bloeitijd
januari.
'Old Copper' is in Nederland beter bekend onder
het synoniem 'Robin'. Deze naam werd door
Joh. Wieting gegeven maar blijkt niet correct.
De bloemen lijken wat voller dan bij andere cultivars, maar omdat de plant gewoonlijk veel blad
in de winters vasthoudt, vallen de bloemen minder goed op. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de kleur niet geel maar oranjerood is.

oH. xintermedia 'Orange Beauty'
(Vuyk van Nes, Boskoop, 1965)
syn. H. xintermedia 'August Lamken'
H. xintermedia 'Orange'
H. xintermedia 'Orange Glow'

GROEIWIJZE: vaasvormig, smal opgaand.
BLOEMEN: opstaand; kelk purperrood; kroonbladen 20-22 mm lang en 2 mm breed, oranje
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komstig uit de eerste lichting zaailingen die op
~rboretum Kalmthout werden opgekweekt. Het
rs ee~ goed groeiende en bloeirijke cultivar,
maar IS met van de klasse van 'Pallida' of H
mollis 'Boskoop'. Dit is dan ook de reden waar~
om deze p_lant nog steeds niet echt doorgebroken
rs. Oo~ tr~dens de sterrenkeuring kwam 'Primavera met verder dan een plekje in de midd~nmoot. In 1978 kreeg deze cultivar een Getmgschnft van Verdienste.

H xintermedia 'Robin': H. xintermedia 'Old
Copper'

*** H. xintermedia 'Rubin'
(Böhlje Baumschulen, Westerstede (D), ± 1977)
syn. H japonica 'Rubin'
GROEIWIJZE: breed opgaand, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 16-18 mm lang en 1,5 mm
?reed, steenrood, (34A); licht geurend; bloeitijd
Januan-februari
Zeer fraaie en vooral gezonde cultivar. De plant
rs groeikrachtig en geeft geen problemen bij vermeerdering en teelt. Ondanks het feit dat de

plant nog niet wijd verspreid is heeft de Keuringscommissie besloten om drie sterren aan
'Rubin' toe te kennen.
'Rubin' moet niet worden verward met H. xintermedia 'Robin', een synoniem van ' Old Copper' die een wat lichtere bloemkleur heeft.

* H. xintermedia 'Ruby Glow'
(Arboretum Kalmthout, Kalmthout (B), 1946)
syn. H. xintermedia 'Adonis'
H. japonica 'Rubra Superba'
GROEIWIJZE: redelijk dicht tot dicht, vaasvormig.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 12-17 mm lang en 1-1,5 mm
breed, purperkleurig bruinrood (39A/47B); niet
geurend; bloeitijd januari-februari
Toen na WO II vele nieuwe cultivars werden
geïntroduceerd, was 'Ruby Glow' de eerste
roodbloeiende. De plant vormt van nature erg
goed, wat een voordeel bij het kweken is. Daarentegen bloeit 'Ruby Glow' niet ieder jaar even
uitbundig en zijn de bloemen relatief klein en
vrij bleek (zeker in vergelijking met ' Diane')
van kleur. Inmiddels is deze cultivar dan ook
overtroffen door 'Diane'.

52. H. xintermedia 'Sunburst'

* H.

xintermedia 'Strawberries and Cream'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1986)
syn. H. xintermedia 'Strawberry and Cream'
GROEIWIJZE: breed opgaand en uiteindelijk bijna
twee keer zo breed als hoog.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 15-17 mm lang en circa 1,5
mm breed, oranjeachtig crèmegeel, aan de basis
rood, slechts licht geurend; bloeitijd januari.
Deze Harnamelis valt op door de bijzondere
bloemkleur. De bloemen zijn bijna tweekleurig
te noemen en het was ook dit contrast dat Jelena
de Belder deed besluiten de plant te vernoemen
naar "aardbeien met room". Toch wordt deze
bloemkleur niet door iedereen gewaardeerd.
Zeker van een afstand lijkt de kleur soms wat
flets.

** H. xintermedia 'Sunburst'
(D. Veerman, Boskoop, 1967)
syn.H. mollis ' Sunburst'
GROEIWIJZE: fors, breed vaasvormig, relatief
dicht vertakt.
BLOEMEN: opstaand; kelk grijzig rood; kroonbladen 20-22 mm lang en 2 mm breed, licht ei48

troengeel (3B); niet geurend; bloeitijd januarifebruari.
Tijdens de sterrenkeuring van 1980 werd ' Sunburst' niet bekroond, sterker nog, deze cultivar
kreeg een "o". Dit was toen voornamelijk te wij ten aan het feit dat de plant 's winters vrij veel
verdord blad vasthoudt, ook al wordt dit op latere leeftijd beduidend minder. Het is vooral de
wat oplichtende zacht citroengele bloemkleur
die 'Sunburst' zo gewaardeerd maakt. Ondanks
het feit dat de bloemen niet geuren en het blad in
de zomer minder aantrekkelijk is vanwege de
dode plekken die erin ontstaan, is 'Sunburst' een
topper in het sortiment gebleken.

o H. xintermedia 'Twilight'
(W.J. van der Werf, Boskoop, 1997)
GROEIWIJZE: regelmatig, breed opgaand, enigszins vaasvormig.
BLOEMEN: opstaand; kelk purperrood; kroonbladen circa 18 mm lang, oranjerood, roodbruin
verbloeiend (34A); licht geurend; bloeitijd januari-februari.
De typische bloemkleur van ' Twilight' wordt
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niet door iedereen gewaardeerd. Doordat de
bloemen een meer bruine tint krijgen tijdens het
verbloeien, lijken deze, zeker van enige afstand,
tweekleurig. Het is één van de weinige roodbloeiende cultivars waarvan de kroonbladen zich
goed strekken als de bloemen volledig geopend
zijn. De plant houdt over het algemeen veel blad
vast in de winter.

veel betere H. xintermedia en H. mollis cultivars
voorbijgestreefd.
K.J.W. Ottolander ontving in 1862 vermeerderingsmateriaal van door Von Siebold uit Japan
geïmporteerde planten. Ottolander bracht deze
planten in de handel als Harnamelis arborea.
Later bleek het om een kloon van H. j aponica te
gaan en werd de naam gewijzigd in H. japonica
' Arborea' .

* H. xintermedia 'Vesna'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1970)
syu. H. xi niermedia 'Vezna'

s* H. japonica ' Pendula'
(Japan)

GROEIWIJZE: opgaande struik met een vaasvormige habitus
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 20-22 mm lang en circa 1 mm
breed, oranje (24A) met een iets lichter randje;
licht en aangenaam geurend; bloeitijd januari.
De oranje bloemen van ' Vesna ' lijken enigszins
op die van 'Jelena ' , maar zijn minder intens van
kleur. ' Vesna' is een rijkbloeiende cultivar met
relatief grote bloemen en een goede habitus.
Soms wordt de naam verkeerd gespeld als
' Vezna' . De plant werd vernoemd naar de dochter van een vriendin van de De Belders. Daarnaast is het Russisch voor "lente".

* H. xintermedia 'Westerstede'
(Helmers Baumschulen, Westerstede (D), 1977)
syn. H. mollis 'Select'
GROEIWIJZE: fors, breed opgaand.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk grijzig
rood; kroonbladen 14-16 cm lang en circa 1,7
mm breed, geel (4A); niet of nauwelijks geurend; bloeitijd februari-maart
' Westerstede ' is één van de laatst bloeiende cultivars in het sortiment. Daarnaast heeft de plant een
commercieel sterke naam, vooral in Duitstalige
landen (waar Harnamelis over het algemeen een
populaire plant is). Deze twee feiten hebben ertoe
geleid dat 'Westerstede' een veelgekweekte cultivar is. Vooral als rond begin maart de handel in de
tuincentra weer op gang komt is dit één van de
weinige Harnamelis cultivars die in bloei staat.
Het is een gezonde, goed vertakkende plant die
geen moeilijkheden tijdens de teelt geeft.
Qua sierwaarde blinkt de plant echter niet uit. De
bloemen zijn wat flets van kleur en leggen het in
praktijk vaak af tegen de uitbundige bloei van
Forsythia, Cornus mas en vroegbloeiende Prunus cultivars. Ook de bloeirijkheid kan per jaar
sterk wisselen.
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GROEIWIJZE: onregelmatig groeiend, vrij groot,
met sterk afhangende takken.
BLOEMEN: hangend; kelk purperrood; kroonbladen 10-14 mm lang en circa 1,5 mm breed, lichtgeel (5A/B) ; niet geurend; bloeitijd februarimaart.

53. H. xintermedia 'Wiero'

54. H. japonica 'Pendula'

** H. xintermedia 'Wiero'
(W.J. van der Werf, Boskoop, 1989)

Ondanks het feit dat de bloemen van 'Winter
Beauty' niet onaardig zijn, werd deze plant toch
niet positief gewaardeerd. In praktijk blijkt het
een zwakke plant die zowel in de teeltfase als
daarna gemakkelijk doodgaat en ook niet ieder
jaar even rijk bloeit.

GROEIWIJZE: breed vaasvormig.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk groen;
kroonbladen 16-18 mm lang en circa 1,5 mm
breed, lichtgeel (3B); licht geurend; bloeitijd januari-februari .
De groene kelken van de bloemen vormen het
meest opvallende kenmerk van 'Wiero' . Doordat de kroonbladen lichtgeel zijn geeft dit een
zeer lichtgele en vooral frisse kleurindruk. De
regelmatige habitus is een ander positief aspect
van deze unieke cultivar.
De plant werd genoemd naar de vader van de
winner.

o H. xintermedia 'Winter Beauty'
(Koichiro Wada, Japan, 1962)
GROEIWIJZE: breed opgaand, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 16-20 mm lang en circa 1,7
mm breed, iets gegolfd; oranjegeel (16A); niet
geurend; bloeitijd januari.

H. xjapollis 'Nina' : H. xintermedia 'Nina'

o H.japonica 'Arborea'
(K.J.W. Ottolander, Boskoop, 1862)
syn. H. arborea
GROEIWIJZE: relatief open, breed opgaand, later
afgeplat; zeker geen boom.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 10-16 mm lang en circa 1 mm
breed, geel (9A), aan de basis iets donkerder;
niet geurend; bloeitijd januari-februari.
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden
groeit ' Arborea' niet uit tot een boom, maar
blijft het een brede, afgeplatte struik. De bloemen zijn relatief klein en doen wat "sprieterig"
aan, wat veroorzaakt wordt door de smalle
kroonbladen. Over het algemeen is het geen rijkbloeiende cultivar en is inmiddels door diverse

Hoewel de bloemen niet spectaculair zijn, is dit
zonder meer de beste treurvorm binnen het geslacht. De andere cultivar met hangende takken,
H. verna/is 'Lombarts Weeping', heeft zeer kleine en nagenoeg onopvallend(} bloemen.
Toch zijn beide treurvormen het niet waard om
grootschalig te kweken, de sierwaarde en toepassingsmogelijkheden zijn te gering. Het blijven derhalve planten voor de liefhebber en verzamelaar.
H. japonica ' Rubin': H. xintermedia ' Rubin'
H. japonica 'Rubra Superba': H. xinterm edia
' Ruby Glow'
oH. japonica 'Sulphurea'
(L.R. Russell, Windlesham (GB), 1958)

GROEIWIJZE: fors, breed opgaand, enigszins
open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 13-16 mm lang en circa 1,1
mm breed, lichtgeel (4A); niet of zeer zwak geurend; bloeitijd januari.
Deze plant werd uit zaailingen van H. japonica
geselecteerd vanwege de, in verhouding met de
soort, grotere bloemen en goede kleur. Binnen
tien jaar na de introductie van 'Sulphurea' kwamen diverse grootbloemige cultivars van H. xintermedia en H. mollis op de markt met veel betere eigenschappen. Als positieve eigenschap
van 'Sulphurea' moet toch de gele herfstkleur
worden genoemd.
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...
begin jaren '60)
syn. H. mollis ' Roehester'
H. mollis 'Superba'

o H.japonica 'Zuccariniana'
(Japan, door P.F. von Siebold ingevoerd in
1868)

GROEIWIJZE: enigszins waJTig, breed opgaand tot
afgeplat.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 13-15 mm lang en circa 1 mm
breed, dof koperkleurig oranje (25B); zeer sterk
en aangenaam kruidig geurend; bloeitijd november-december(-januari).

GROEIWIJZE: op jonge leeftijd relatief smal opgaand, met vele, relatief dunne takken, later breder.
BLOEMEN: hangend; kelk groenig rood; kroonbladen 10-12 mm lang en circa 1 mm breed,
lichtgeel (6A/B); niet of zeer licht geurend;
bloeitijd maart

De bloemen hebben, evenals bij 'Brevipetala' de
kenmerkende kruidige geur van H. vernalis. Het
blijkt ook hier te gaan om een hybride tussen H.
mollis en H. vernalis.
'Rochester' is van de winterbloeiende cultivars
zonder twijfel de vroegst bloeiende. Daarbij verspreiden de bloemen een fantastische geur! Helaas groeit de plant nogal waJTig en heeft ' Rachester' zeker geen goede habitus. Reden voor
de Keuringscommissie om deze plant te bekronen met een "s'·, waaraan een ster werd toegevoegd vanwege de goede eigenschappen.

Deze oude cultivar heeft een gele herfstkleur en
late bloeitijd als enige positieve kenmerken.
Echter, dit is ook het geval bij H. xintermedia
' Arnold Promise' en 'Westerstede'. De bloemen
van ' Zuccariniana' zijn klein en erg licht van
kleur. Daar komt bij dat het een vrij zwakke
plant is die zowel tijdens de teelt als daarna gemakkelijk ziek wordt of doodgaat.
H. mollis Hort.: H. mollis 'Boskoop'

** H. mollis 'Boskoop'
syn. H. mollis Hort.
GROEIWIJZE: fors, opgaande, later min of meer
rond.
BLOEMEN: opstaand; kelk grijzig rood; kroonbladen 15-19 mm lang en circa 1,7 mm breed, heldergeel (9A/12A); sterk en aangenaam geurend;
bloeitijd december-januari
Er zijn maar weinig introducties uit het wild van
H. mollis (zie inleidende beschrijving H. mollis).
Tegenwoordig wordt slechts één kloon van H.
mollis door vrijwel iedereen gekweekt. Om verwaJTing met andere (onbenaamde) klonen van
H. mollis te voorkomen, en omdat er in het buitenland steeds over de "Boskoop Clone" werd
gesproken, is deze kloon 'Boskoop' genoemd.
'Boskoop' is een zeer bekende cultivar en één
van de meest gekweekte. De zacht behaarde takken en bladeren zijn een duidelijk kenmerk van
deze plant. ' s Winters bloeit de plant gewoonlijk
zeer rijk met heldergele bloemen. Het enige nadeel van deze plant is dat jonge planten gevoeliger voor vorst zijn dan de cultivars van H. xin-

termedia.
De in Engeland benaamde ' Jermyns Gold' lijkt
zeer sterk op 'Boskoop' en verschilt slechts in
detail.
H. mollis 'Brevipetala': H. ' Brevipetala'
H. mollis 'Doerak': H. ' Doerak'

/

55. H. mollis ' Boskoop'

56. H. ' Rochester'

o H. mollis 'Goldcrest'
(Lord Aberconway, Bodnant Gardens (GB),
1961)

GROEIWIJZE: breed spreidend, enigszins open.
BLOEMEN: naar alle zijden gericht; kelk purperrood; kroonbladen 15-17 mm lang en circa 1,8
mm breed, goudgeel (9A); sterk en aangenaam
geurend; bloeitijd januari.

GROEIWIJZE: enigszins open, breed vaasvormig
opgaand.
BLOEMEN: opstaand; kelk grijzig rood; kroonbladen 15-20 mm lang en circa 1,6 mm breed, diep
goudgeel (14A), aan de basis en vlak voor openen iets rood getint; aangenaam, iets kruidig
geurend; bloeitijd december-januari.
Hoewel 'Goldcrest' op het eerste gezicht weinig
afwijkend lijkt van de andere klonen van H. mollis, zijn de bloemen beduidend donkerder van
kleur. Dit wordt versterkt door het feit dat de
kroonbladen aan de basis iets rood getint zijn. In
de regel bloeit 'Goldcrest' ongeveer een week
later dan de andere cultivars van H. mollis. De
herfstkleur is geel en 's winters houdt de plant
soms wat blad vast.

'Princeton Gold' (die werd gekeurd als H. mollis (ex. Princeton)) is het best te omschrijven als
een spreidend groeiende H. mollis. De bloemen
hebben dezelfde uitgestrekte kroonbladen en
ook de geur is identiek. Vanwege de wat oncourante habitus en het feit dat het een relatief
zwakke plant is werd ' Princeton Gold' niet positief gewaardeerd.
H. mollis ' Rochester': H. 'Rochester'
H. mollis 'Select' : H. xintermedia 'Westerste-

de'
H. mollis 'Sunburst': H. xintermedia 'Sun-

burst'
H. mollis 'Pallida': H. xintermedia ' Pallida'

oH. mollis 'Princeton Gold'
(Princeton Nurseries, New Jersey, USA, vóór
1984)

H. mollis 'Superba' : H. 'Rochester'

s* H. ' Rochester'
(Richard Fennichia, Roehester Park, New York ,

oH. vernalis 'Lombarts Weeping'
(Koninklijke Kwekerijen PieJTe Lombarts, Zundert, 1954)
GROEIWIJZE: onregelmatig opgaand, met sterk
afhangende takken.
BLOEMEN: hangend; kelk grijzig rood; kroonbladen 4-6 mm lang en circa 0,5 mm breed, oranje
(24A/B); licht kruidig geurend; bloeitijd januarifebruari.
Qua groeiwij ze is 'Lombarts Weeping' een bij zondere plant. De bloemen zijn echter niet fraai
en missen zelfs de sterke, typische H. verna/is
geur. Reden voor de Keuringscommissie om
'Lombarts Weeping' niet met steJTen te bekronen.

sH. verna/is 'Sandra'
(Hillier Nurseries, Ampfield (GB), 1962)
GROEIWIJZE: breed opgaand en enigszins open.
BLOEMEN: hangend; kelk grijzig rood; kroonbladen 10-12 mm lang en circa 1 mm breed, lichtoranj e (16A/B); nauwelijks geurend; bloeitijd februari-maati .
Het meest opvallende aan deze cultivar is het
blad. In het vo01jaar is het jonge schot purper,
later donkergroen verkleurend. De herfstkleur 1s
eveneens opvallend. De bladeren verkleuren
Dendraflora nr 39 2002
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diep oranje, purper en rood. De bloemen zijn als
de soort, maar verspreiden nauwelijks geur.
Omdat consumenten gewoonlijk geen Harnamelis aanplanten vanwege de herfstkleur of het
jonge schot, is ' Sandra' een typische liefhebbersplant

fraai uiterlijk geeft.
H. xintermedia 'Allgold'
(Hillier Nurseries, Ampfield (GB), 1973)
VnJ vroeg m het seizoen bloeiende cultivar met
een breed opgaande, slordige groeiwijze. Blad
vaak wat smaller dan bij andere Harnamelis cultivars. De herfstkleur is geel en de plant houdt 's
Winters vrijwel al het blad vast. Bloemen staan
naar alle zijden gericht met bruinrode kelkbladen en diep goudgele (15A) kroonbladen.
Kroonbladen circa 15 mm lang en 1,1 mm breed,
ma~r ste:k gekruld waardoor de bloemen wat
kl~mer liJken. Bloei begint in december enjanuan.

Niet gekeurde cultivars
Naast de hierboven beschreven gekeurde cultiv~rs zijn er meer dan 50 cultivars in cultuur die

met konden worden beoordeeld tijdens de sterrenkeuring. Een aantal planten waren in onvoldoende mate te verkrijgen. Andere planten
waren nog met benaamd toen het materiaal voor
deze sterrenkeuring in 1995 geënt werd.
Over sommige planten is (nog) maar weinig bekend. Voor de volledigheid worden deze hier
toch genoemd.
H. xintermedia 'Adieu'
(Arboretum Kalmthout, Kalmthout (B), 1992)
Breed opgaande struik met een relatief dichte
vertakking en uiteindelijk een afgeplatte, breed
vaasvormige habitus. De bloemen hebben licht
brmm~de kelkbladen en heldergele kroonbladen
die emgszins gedraaid en gekreukt zijn. Bloemen vrij dicht opeen, maar voomarnelijk aan de
takmtemden. Bloeitijd januari-februari.
H. xintermedia 'Agnes'
(R. & I. de Beider, Kalmthout (B), 1996)
Zeer brede, afgeplatte struik met een krachtige,
sterk spreidende groeiwijze. De originele plant
m de opp~ant op het landgoed "Hemelrijk", die
m de penode 1962-1964 uit zaad ontstond is
Circa 12 min doorsnede en 3,5 m hoog. De bl~e
men openen in februari en hebben purperrode
kelkbladen en warm oranjerode kroonbladen. Ze
;e~blo~Ien , iet~ ,bruiner. Lijkt enigszins op
Diane en Livia , maar de bloemen zijn kleiner
en Iets lichter van kleur. Ook bloeit 'Agnes' iets
later m het seizoen. Werd vernoemd naar een
overleden nicht van Jelena de Beider.
H. xintermedia 'Alexander'
(J.H.M. van Heijningen, Breda, 1995)
Relatief com~acte struik met een vaasvormige
habitus. Bloeit m Januari. Kelkbladen purperrood en kroonbladen oranje (25B), circa 18 mm
lang en 2 mm breed. De bloemen hangen en geuren slechts li~ht. De compacte habitus en goede
~~oe~WIJZe ZIJn' zeker positieve eigenschappen
. n Alexander . Het blad is in de zomer enigszms misvormd, wat de plant dan een minder
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H. xintermedia 'Amanon'
(J.H.M. van Heijningen, Breda, 2001)
Opgaande struik met een vaasvormige habitus.
Bloemen openen januari-febmari. Kelkbladen
dof purperrood (roder dan bij 'Pallida') en
kroonbladen warm heldergeeL
De bloemkleur is lichter dan 'Pallida', maar iets
donkerder d~n 'Sunburst'. De bloemen verspreiden een typische geur die niet te vergelijken is
met de geur van 'Pallida'. Het blad van
'Amanon' kleurt oranje tot oranjerood in de
herfst.
werd omstreeks 1991 door
V H '..Amanon'
.
an eiJnmgen als zaailing gevonden. De ouders zijn onbekend.
H

xintermedia

'Aureolin ': H.

xintermedia

'Ripe Corn'
H. xintermedia 'Böhlje Feuerzauber'
(Böhlje Baumschulen, Westerstede (D), ± 1977)
Opgaande stmik ll1et een brede groeiwijze.
Bloemen naar alle ZIJden gericht en openen injanuan. Purperrode kelkbladen en oranjerode
(40B) kroonbladen, 18-20 mm lang en circa 1,5
mm breed. De bloemen verbloeien iets bminer
en geuren niet.
'Böhle Feuerzauber' is geen rijkbloeiende cultivar en houdt gewoonlijk iets blad vast in de winter.

Hoewel het exacte jaar van introductie onbekend
IS, werd de plant in ieder geval ná 1963 benaamd. Dit houdt in dat de naam, die erg lijkt op
de oudere 'Feuerzauber'' volgens de International Code of Nomendature for Cultivated Plants,
met geaccepteerd kan worden.
H. xintermedia 'Citronella'
(R. & 1. de Beider, Kalmthout (B), 2002)
Opgaand groeiende stmik met een vaasvormige
habitus. De bloemen openen begin febmari en

zijn citroengeel met bmimode kelkbladen. Tot
de plant in februari 2002 werd benaamd stond
deze in de opplant op het landgoed "Hemelrijk"
onder nummer H 10578.
H. xintermedia 'Copper Cascade'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1993)
Relatief compacte forse struik die aanvankelijk
breed opgaand groeit, maar op latere leeftijd zeer
breed en afgeplat wordt. Originele plant is circa
15 min doorsnede! Kelkbladen relatiefklein en
grijzig rood; kroonbladen koperkleurig oranje
(31B), 12-14 mm lang en circa 0,6 mm breed,
niet geurend; Bloeitijd januari.
Bloeit in de regel niet uitzonderlijk rijk en houdt
' s winters iets blad vast. De smalle kroonbladen
geven de bloemen een fijnere structuur dan bij
de meeste andere cultivars het geval is.
H. xintermedia 'Cyrille'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 2002)
Breed vaasvormige struik met een spreidend-opgaande groeiwijze. Bloemen openen omstreeks
januari-febmari. Kelkbladen helder purperrood,
kroonbladen dof oranjegeel en niet gedraaid of
gekreukt. Van enige afstand lijken de bloemen
bijna beige-achtig.
Werd genoemd naar de zoon van David en
Chantal Bömer, kwekers te Zundert. De plant
ontstond omstreeks 1987 uit zaad dat in "Hemelrijk" was verzameld. Voordat de cultivarnaam gegeven werd had deze plant het nummer
H 20566. De kruisingsouders zijn niet bekend.
' Cyrille' heeft een aparte bloemkleur en lijkt
rijkbloeiend. Ook zou 'Cyrille' jaarlijks een
goede herfstkleur krijgen, redenen om deze cultivar nader te bekijken.

H. xintermedia 'Dishi'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 2003)
Breed-opgaand groeiende struik met een afgeplatte habitus. Bloeit in januari met hangende,
relatief kleine, oranjegele bloemetjes. Deze geuren sterk en aangenaam. De geur heeft wel iets
weg van H vernalis. Ook de bloemgrootte en
het feit dat de bloemetjes hangen zouden erop
kunnen wijzen dat het hier om een hybride tussen een H. xintermedia en H. verna/is gaat.
De originele plant, die in "Hemelrijk" onder
nummer H 10688 staat werd door Jelena de Belder in het verleden altijd als "Perfume" aangeduid vanwege de aangename geur. Omdat er al
een 'Gimbom' s Perfume' bestaat besloot ze de
plant 'Dishi' te noemen. Dit is Sloveens voor
welriekend (Sloveense spelling: dixhi).

H. xintermedia ' Double Gold'
(I.M . van Gemeren, Hazerswoude, 1996)
Breed opgaande struik en, samen met H mollis
' Gold Edge' de enige bontbladige cultivar. De
jonge bladeren zijn zeer opvallend bruin gekleurd. Volwassen bladeren zijn dofgroen met
groenig gele randen. Ze zijn meestal in meer of
mindere mate misvormd. Sommige zijn vrijwel
normaal van vorm, andere sterk gekreukeld.
De bloemen lijken sterk op die van 'Westerstede' , waar 'Double Gold' als sport uit is ontstaan.
Ze zijn naar alle zijden gericht met grijzig rode
kelkbladen en 12-14 mm lange en circa 1,2 mm
brede kroonbladen. Deze zijn lichtgeel (SB) en
niet of nauwelijks geurend; Evenals 'Westerstede' bloeit 'Double Gold' zeer laat in het seizoen,
meestal pas in maart.
H. xintermedia 'Early Bird'
(R. & I. de Beider, Kalmthout (B), 1984)
Forse struik met een opgaande, nagenoeg vaasvormige habitus. Kelkbladen zijn bruimood,
kroonbladen lichtgeel (4B) en circa 15 mm lang
en 1, 1 mm breed. De licht g,eurende bloemen
openen vanaf eind november tot in december,
waarmee 'Early Bird' ("vroege vogel") zijn
naam eer aan doet; het is de vroegst bloeiende H.
xintermedia cultivar.

H. xintermedia ' Fire Blaze'
(R. & I. de Beider, Kalmthout (B), 1993)
Breed opgaande stmik, op latere leeftijd iets breder dan hoog. Bloemen omstreeks eind februaribegin maart. Kelkbladen purperrood, kroonbladen oranje (25B), aan de basis iets roder
aangelopen. Kroonbladen recht en zijn niet gedraaid of gekreukeld. De bloemen verspreiden
een aangename, ietwat kruidige geur die aan de
geur van H verna/is doet denken. Bloemkleur
identiek aan H 'Rochester' . ' Fire Blaze' kan het
best worden beschouwd als een laatbloeiende
' Rochester'.
Het blad is opvallend breed en blijft 's winters
gewoonlijk aan de struik hangen.
H. xintermedia 'Frederic'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 2002)
Eveneens een onlangs benaamde cultivar die als
oude plant in "Hemelrijk" (onder nummer H
18641) staat. Bloemen met donker purpen·ode
kelkbladen en donkeroranje kroonbladen die aan
de basis iets donkerder zijn. Aangenaam fris
geurend. Bloeitijd januari. In de herfst klemt het
blad oranje.
De plant is genoemd naar de kleinzoon van Ielena de Beider.
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H. xintermedia 'Georges'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 2000)
Forse, opgaand groeiende heester met een vaasvormige habitus en een redelijk dichte vertakking. Bloeit vanaf half december tot ongeveer
half januari. Kelkbladen donker purperbruin,
kroonbladen, donker oranje tot roodoranje, niet
gedraaid en nauwelijks gekreukt. De herfstkleur
is oranje.
De goede habitus in combinatie met de vroege
bloeitijd en opvallende kleur zijn redenen om
deze nieuwe cultivar nader te bekijken.
H. xintermedia 'Girard's Orange'
(Girard's Nursery, Geneva, Ohio, USA)
Amerikaanse cultivar met een vaasvormige habitus. Bloemen met purperrode kelkbladen en
relatief korte, rechte kroonbladen, oranjegeel
met oranje basis. Bloeitijd januari.
H. xintermedia 'Girard's Purple'
(Girard's Nursery, Geneva, Ohio, USA)
Evenals 'Girard's Orange' heeft ook deze cultivar een vaasvormige habitus. De bloemen zijn
donkerrood.
H. xintermedia 'Hiltingbury'
(Hillier Arboretum, Winchester (GB), ± 1945)
Opgaand groeiende struik met een enigszins
open habitus. De bloemen openen in j anuari.
Kelkbladen purperrood, kroonbladen roodbruin
(34A/B), circa 15 mm lang en 1,7 mm breed.
Bloemen naar alle zijden gericht en niet geurend.
'Hiltingbmy' is geen bijzonder rijk bloeiende
cultivar en de kroonbladen zijn relatief kort.
Daar staat tegenover dat ze wel vrij breed zijn
wat de bloemen erg karakteristiek maakt.
H. xintermedia 'James Wells'
Deze vermoedelijk Amerikaanse cultivar zou
zeer rijkbloeiend zijn. De bloemkleur is goudgeel.
H xintermedia 'Jelena Sister': H. xintermedia
'Sister Jelena'
H. xintermedia 'John'
(R. & J. De Beider, Kalmthout (B), 1998)
Opgaand groeiende cultivar met een vaasvormige habitus. De bloemen openen in januari-februari. Ze hebben purperrode kelkbladen en helderoranje, rechte en relatiefbrede kroonbladen met
een iets donkerder basis. Ze geuren licht en aangenaam.
'John' is een cultivar die het zeker waard is om
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nader te onderzoeken op sier- en gebruikswaarde.
De plant werd genoemd naar de door een verkeersongeval om het leven gekomen zoon van
vrienden van de De Belders.
H. xintermedia 'Livia'
(R. & J. De Beider, Kalmthout (B), 1993)
Breed spreidend groeiende struik met een enigszins open habitus. De bloemen openen in januari
en hebben een zeer aparte kleur. Kelkbladen purperrood, kroonbladen donker roodpaars (tussen
45C/D en 59C), circa 19 mm lang en 1, 7 mm
breed. Bloemen naar alle zijden gericht en niet
geurend.
De bloemen hebben een typische warm paarsrode kleur die op zich erg fraai is. Maar omdat het
blad regelmatig in de winter aan de plant blijft
hangen komen de bloemen meestal minder goed
tot hun recht. Ook de bloemkleur kan per jaar
iets wisselen. Volgens Jelena De Belder is dit
voornamelijk op aan de orde als de planten jong
zijn, de bloemkleur van oudere exemplaren zou
beduidend constanter zijn.
H. xintermedia 'Ninotchka'
(R. & J. De Beider, Kalmthout (B), 2002)
Relatief laatbloeiende nieuwe cultivar met een
breed opgaande habitus. Bloeit in de tweede
helft van februari. Kelkbladen purperachtig
rood, kroonbladen relatief korte kroonbladen en
lichtgeel. Ze zijn recht en nauwelijks gekreukt.
Deze plant (in "Hemelrijk" onder nr. H 10601)
werd door Jelena de Belder aanvankelijk "Nina"
genoemd, naar haar kleindochter die deze plant
de mooiste van het park vond. Er is echter al een
Harnamelis die 'Nina' heet, dus deze cultivarnaam bleek onmogelijk. Daarom werd de plant
door De Belder 'Ninotchka' gedoopt.

H. xintermedia 'Ostergold'
(Böhlje Baumschulen, Westerstede (D), ± 1977)
Fors groeiende opgaande struik met een duidelijk open habitus. Als pasen vroeg in het jaar
valt, klopt de naam aardig; de bloemen van 'Ostergold' openen rond eind februari en begin
maart en is daarmee een van de laatst bloeiende
cultivars in het sortiment. Kelkbladen rood
kroonbladen goudgeel (14B), circa 17 mm Jan~
en 1,5 mm breed. Bloemen naar alle zijden gericht, waarbij de kroonbladen goed gestrekt zijn,
niet geurend.
H. xintermedia 'Parasol'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 1995)
Breed opgaand groeiende cultivar met lichtrode

bloemen die iJ!. januari-februari openen. De donker purperrode kelkbladen geven de bloemen
een donkere indruk.
H. xintermedia ' Ripe Corn'
(R. & J. De Beider, Kalmthout (B), 1995)
syn.H. xintermedia 'Aureolin'
Grote, breed opgaand groeiende struik die in januari bloeit met diepgele bloemen. Kelkbladen
bruinrood, kroonbladen ietwat gekreukeld en
geel (9B). Bloemen naar alle zijden gericht en
zeer licht of niet geurend. Kroonbladen circa 15
mm lang en l ,6 mm breed. Houdt soms iets blad
vast in de winter.
Hoewel ' Ripe Com' al tussen 1962 en 1964 uit
een partij zaailingen werd geselecteerd, duurde
het nog lange tijd voordat men besloot deze
plant een naam te geven. De originele plant in de
opplant op het landgoed "Hemelrijk" was ongeveer 6 m hoog en bijna 10 min doorsnede. Helaas is een groot deel van deze plant tijdens de
zware storm van eind oktober 2002 verloren gegaan.
H. xintermedia ' Robert'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 2000)
Opgaande struik met een breed vaasvormige habitus. Bloeit vrij vroeg in het seizoen, de eerste
bloemen openen half december. Bloemen naar
alle zijden gericht. Purperrode kelkbladen en
oranje kroonbladen, die aan de basis duidelijk
roder zijn. Hierdoor ontstaat een min of meer
tweekleurig effect.
De plant werd door Jelena de Belder naar haar
overleden echtgenoot genoemd.
H. xintermedia 'Rubin Star'
(Helmers Baumschulen, Westerstede (D), 1980)
Breed opgaande struik met een enigszins open
habitus. De bladeren blijven ' s winters voor een
groot gedeelte aan de struik hangen. In januari
bloeit 'Rubin Star' met purperrode bloemen
(60B) die naar alle zijden gericht staan. Kroonbladen circa 17 mm lang en 1,8- 1,9 mm breed.
'Rubin Star' is zeker één van de cultivars die in
de toekomst nader beoordeeld zullen moeten
worden.
H. xintermedia 'Sarah'
(R. & J. De Beider, Kalmthout (B), 1987)
Opgaand groeiende struik die eind februari en
begin maart bloeit met relatief kleine, hangende
bloemen. Kelkbladen purperrood, kroonbladen
12-14 mm lang zijn en 0,7-0,9 mm breed, geel
(6B) met een rode basis. Kroonbladen erg opgekruld, waardoor ze nog korter lijken dan ze al

zijn. 'Sarah' bloeit over het algemeen niet rijk.
H. xintermedia 'Sister Jelena'
(onbekend, voor 1998)
syn. H. xintermedia 'Jelena Sister'
Deze plant heeft dezelfde habitus als de bekende
en positief gewaardeerde 'Jelena'. De bloemen
zijn iets donkerder, ongeveer als de kleur die de
kroonbladen van 'Jelena' aan de basis hebben.
Het is geen rijkbloeiende struik en er blijft 's
winters vrij veel blad aan de struik hangen.
Bij liefhebbers is deze plant beter bekend is als
'Jelena Sister'. In de eerste publicatie (Jelena de
Beider; Het Arboretum van Kalmthout, 1998)
wordt echter 'Sister Jelena' geschreven, waardoor deze naam de geldige is. Hoewel de cultivar is opgenomen in het boek over Arboretum
Kalmthout, ontkent Jelena de Belder dat zij deze
cultivar gevonden en benaamd heeft.
H. xintermedia 'Spanish Spider'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 2000)
Breed opgaande struik. Bloeit begin januari,
kelkbladen purperrood, kroonbladen relatief
lang en dun, gedraaid en enigszins gekreukeld.
Ze zijn zeer licht oranjegeel en lijken qua kleur
wat op 'Cyrille', die iets donkerder bloemen
heeft.
H. xintermedia 'Swallow Hayes'
(Mrs. P. Edwards, Wolverhampton (GB), 1999)
Één van de "valse" klonen van 'Pallida', die onlangs door een houder van de Engelse nationale
collectie Hamamelis, Mrs. P. Edwards uit Wolverhampton, naar haar huis werd genoemd.
H. xintermedia 'Treasure Trove'
(R. & J. de Beider, Kalmthout (B), 2002)
Brede struik met een bijna horizontale, zeer
spreidende groeiwijze. Originele plant in de opplant op het landgoed "Hemelrijk" circa 9 m
breed en 3 m hoog. Bloeit in februari met donkergele, geurende bloemen. Kelkbladen purperrood. Kroonbladen iets gekreukeld en licht gedraaid.
H. xintermedia 'Zitronenjette'
(Duitsland)
Duitse cultivar met helder citroengele bloemen.
Bloeitijd januari-februari. Volgens de literatuur
zeer fraai.
H. japonica 'Superba'
(Antoine Kort, Kalmthout (B), voor 1939)
.
Breed opgaande struik met een afgeplatte habitus. Bloeitijd eind j anuari tot begin februari.

Dendraflora nr 39 2002
Dendrojl01·a nr 39 2002

57

r
Kelkbladen purperachtig rood, kroonbladen heldergeeL Bloemen relatief klein, enigszins gelijkend op 'Zuccariniana'.
Oude cultivar waarvan de herkomst onduidelijk
is. In de RHS Garden in Wisley (Engeland) staat
een oud exemplaar. Deze plant heeft in sommige jaren de neiging om erg rijk te bloeien in de
herfst, waardoor de bloei tijdens de normale
bloeitijd minimaal is.

H. m(lllis 'Coombe Wood'
(James Veitch and Sons, Londen (GB), 1879)
Breed opgaande struik met een vrijwel ronde tot
iets waaiervormige habitus. De bloemen openen
in december en januari en hebben bruinrode
kelkbladen en goudgele kroonbladen. Kroonbladen 15-17 mm lang en circa 1,5 mm breed.
Bloemen omhoog gericht, sterk en aangenaam
geurend. De geur is wat kruidiger dan bij andere
cultivars van H. mol/is. De herfstkleur van het
blad is geel.
Dit is de originele kloon die ontstond uit het
zaad dat Charles Maries in 1879 naar de beroemde Londense kwekerij van Veitch stuurde.
Hoewel het een belangrijke cultivar is in de geschiedenis van Hamamelis, lijken 'Boskoop' en
'Jermyns Gold' waardevoller voor kweker en
gebruiker.
H. mollis 'Emily'
(Chris Sanders, Eccleshall (GB), 1990)
Onlangs benaamde kloon van H. mollis die werd
genoemd naar de moeder van Chris Sanders, een
bekende Engelse plantenkenner. Bloemen geel.

H. mollis 'Gold Edge'
(Richard Nutt (GB), ± 1985)
Vrij langzaam groeiende struik met een breed
opgaande habitus. Bladeren duidelijk behaard,
een typisch kenmerk van H. mol/is. Ze zijn omgekeerd eirond en dofgroen met een groengele
rand die het duidelijkst is aan de bladtoppen (één
van de weinige bontbladige Toverhazelaars). In
de meeste gevallen zijn de bladeren ietwat misvormd.
De bloemen openen eind januari. Deze hebben
purperrode kelkbladen en donkergele kroonbladen. Ze zijn wat kleiner dan bij 'Boskoop' en
geuren licht.
H. mollis 'Hilliers Clone': H. mollis 'Jermyns
Gold'

H. mollis 'lmperialis'
(K. Wada, Japan, voor 1980)
Breed opgaande struik met de habitus van 'Bos-

koop'. De bloemen openen in januari-februari.
Kelkbladen purperrood, kroonbladen slechts
licht gekruld, diepgeel met roodachtige basis.
'Imperialis' werd onlangs uit Japan geïmporteerd. De naam doet vermoeden dat het een oude
cultivar is, maar dit is niet zeker.

Hoewel de originele plant vele jaren.oud is, werd
deze kloon pas onlangs benaamd. Dlt om het o~
derscheid met andere in omloop zijnde H. molll~
aan te geven. Bloemen bleekgeel. Evenals biJ
'Boskoop' en , Jermyns Gold' zijn de relatief
grote bloemen aangenaam geurend.

H. mollis 'lwado'
(Japan, voor 1994)
Een vrij recent in Japan benaamde cultivar van
H. mollis. Spreidend-opgaand groeiende struik
die in de winter nogal eens wat blad vasthoudt.
De bloemen openen in januari met purperrode
kelkbladen en goudgele kroonbladen (12A).
Hoewel 'Iwado' op zich geen onaantrekkelijke
plant is, lijkt deze weinig aan het bestaande sortiment toe te voegen.

H. vernalis 'Autumn Embers'
(Roy Klehm, USA)
.
De herfstkleur van deze Amerikaanse c~ltl~ar
zou diep paarsrood zijn, maar Din· meldt m ZIJn
"Manual" dat dit niet ieder jaar het geval IS.
Bloemen oranjeachtig.

H. mollis 'Jermyns Gold'
(Hillier Arboretum, Winchester (GB), 1993)
syn. H. mollis 'Hilliers Clone'
Breed opgaande struik die op latere leeftijd een
vrijwel ronde habitus krijgt. In de winter houdt
de plant soms iets blad vast. Bloemen openen in
december en januari. Kelkbladen bruinrood,
kroonbladen goudgeel (13B), 16-20 mm lang en
circa 2 mm breed. Bloemen omhoog gericht en
sterk en aangenaam geurend.
'Jermyns Gold' is een rijkbloeiende cultivar die
slechts in detail verschilt van de in Nederland algemeen gekweekte H. mollis 'Boskoop'.

H. mollis 'Kort's Yellow'
(Brookside Gardens, Maryland (USA), 1998)
Opgaand groeiende forse struik met een enigszins open habitus. Houdt 's winters soms wat
blad vast. De hangende bloemen openen meestal al in december. Deze hebben lichtrode kelkbladen en gele (7 A) kroonbladen die goed gestrekt zijn. Kroonbladen circa 17 mm lang en 1,7
mm breed. De bloemen geuren sterk en aangenaam. De geur is wat kruidiger dan bij andere H.
mollis cultivars.
Hoewel de naam doet vermoeden dat deze cultivar uit de collectie van Kort (Kalmthout, België)
afkomstig is, werd de plant in de Verenigde Staten benaamd. De oorspronkelijke plant zal ongetwijfeld uit België afkomstig zijn, maar hierover
is niets meer te achterhalen. Omdat de aanvankelijke aanduiding "Kort's Select" niet aan de
eisen van de International Code of Nomendature for Cultivated Plants voldeed, werd deze gewijzigd in 'Kort's Yellow'.
H. mollis 'Wisley Supreme'
(RHS Gardens, Wisley (GB), 1998)

een compacte habitus die niet veel hoger zal
worden dan circa 1 m. De hangende bloemen
zijn zeer klein en openen omstreeks januari. I)e
kelkbladen zijn lichtrood en de kroonbladen ZIJn
dof oranje (25C). Ze zijn circa 4 mm lang en 0,8
mm breed. De kenmerkende aangename H. vernalis geur is wel aanwezig.
.
Buiten het feit dat dit een dwergvorm 1s, heeft
deze weinig sierwaarde.

R verna/is 'Christmas Cheer'
(Dr. James Gerdemann, Urbana, Illinois, USA,
voor 1978)
.
.
Er is niet veel bekend over deze cultivar die
werd geselecteerd werd vanwege de vro:ge
bloeitijd die loopt van begin november tot el~d
december (afhankelijk van de weersomstandigheden en de standplaats).
H. vernalis 'January Pride'
.
.
Vrij onopvallende cultivar die in januan bloeit
met kleine maar zeer sterk en aangenaam geurende bloemen. Zowel de kelkbladen als de
kroonbladen zijn donkergeel.

H. vernalis 'Red lmp'
(Hillier Arboretum, Winchester (GB), 1966)
Breed opgaande compacte struik. De bloemen,
die in januari openen, hebben rode kelkbladen
en rode kroonbladen, later verkleurend naar
oranje (30C). De kroonbladen zijn circa 11
lang en 0,8 mm breed. In tegen~telling tot vnJwel alle andere H. verna/is cultivars geuren de
bloemen niet of nauwelijks.

rrun

H. verna/is 'Squib'
(Hillier Arboretum, Winchester (GB), 1966)
De bloemen van deze cultivar hebben groengele
kelkbladen en lichtgele krootVJladen die circa 8
mm lang zijn.

H. vernalis 'Orange Glow'
(USA)
..k
..
Breed opgaande struik die aanvanke~IJ vnJ
dicht vertakt is, maar spoedig een emgszms ?pen
habitus krijgt. De bloemen zijn, zoals biJ vnJ":el
alle H. verna/is cultivars het geval IS, relatief
klein. Kelkbladen oranjerood, kroonbladen 4-5
mm lang en circa 0,5 mm breed, oranje (23B/C).
Bloemen openen in januari en staan naar alle ZIJden gericht. Ze geuren zeer sterk en aan~enaam.
De naam 'Orange Glow' wekt behoorliJ.ke ve~
wachtingen, maar qua bloem(groo~te) ZIJn vn~
wel alle cultivars van H. xintermedza met oranJe
bloemen superieur aan deze plant.
H. verna/is 'Orange Spangles'
(Pat Edwards, Albrighton (GB), 1999)
Als deze cultivar bloeit is het een voor H. vernalis vrij opvallende plant. De bloemen openen m
januari. Kelkbladen rood, kroonbladen oranJe
met lichtoranje toppen. De kroonbladen ZIJn
circa 8 mm lang. De bloemen geuren sterk en
aangenaam.

H. verna/is 'Quasimodo'
(Pieter Zwijnenburg Jr., Boskoop, 1980)
Binnen Harnamelis is dit een dwergvorm met
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Overzicht
cultivars.

positief

gewaardeerde
2002 1980

(Survey of awarded cultivars I Übersicht positiv
bewertete Kultivare
(Waar in de kolom "1980" geen vermelding
staat, werd de desbetreffende cultivar tijdens die
sterrenkeuring niet beoordeeld.)
2002 1980

Lichtgeel (pale yellow I heil gelb)
intermedia 'Pallida'
intermedia 'Sunburst'
intermedia 'Wiero'
intermedia ' Westerstede'
intermedia 'Angelly'
Geel (yellow I gelb)
intermedia 'Arnold Promise'
intermedia 'Advent'
mollis 'Boskoop'
intermedia 'Andrea'
intermedia 'Primavera'
Diepgeel ( deep yellow I tiefgelb)
'Doerak'
intermedia 'Barmstedt Gold'
intermedia 'Harlow Carr'

***
**
**

***

*

**

0

s*

***
**
**
*
*

***
**
**

***
**
**
*
*
s*

Rood (red I rot)
intermedia 'Rubin'
intermedia 'Diane'
intermedia 'Ruby Glow'
intermedia 'Feuerzauber'

***
**
*
*

**
0

Ook een woord van dank aan Jelena de Belder is
op z'n plaats. Tijdens diverse zeer aangename
bezoeken kwamen veel oude verhalen naar
boven en werden verschillende nieuwe cultivars
benaamd.

Tijdens de sterrenkeuringen en het samenstellen
van dit rapport hebben de auteurs zeer veel hulp
gehad van Chris Lane, Newington, Engeland,
houder van de Engelse nationale collectie Hamarne/is. Diverse leden van de keuringscommissie waren steeds welkom bij zijn collectie en hij
heeft talloze vragen beantwoord.

R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC, adviesbureau sortiment
W.J. (Wim) van der Werf
Projecthouder sterrenkeuring Hamamelis, houder Nederlandse Plantencollectie Harnamelis

***
0

*

Overig (remaining I übrich)
intermedia ' Aurora'
**
intermedia 'Strawberries and Cream' *
japonica 'Pendula'
s*
verna/is 'Sandra'
s

**
** x**
*
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Summary
The last assessment of Harnamelis dates back to 1980. Since then many new C!fltivars have been
raised justifj;ing a new assessment. From 1999 to 2002 the Trials Committee of the RBHS assessed 49 cultivars. The following were awarded three stars: H. xintermedia 'Aphrodite', 'Arnold
Promise ', 'Pallida' and 'Rubin '. Ten cultivars were awarded two stars and nine only one star. In
addition, thefollowingfour cultivars were awarded an "s" (for special purposes): H. xintermedia
'Angelly ', H. japonica 'Pendu/a', H. 'Roehester' and H. verna/is 'Sandra '.
The whole col/eetion was identified and described Same problems in naming and classification
were solved. Most important changes involve the hybrids between H. mollis and H. vernalis: H.
'Brevipetala ', 'Doerak' and 'Roe hester '.
Apart from the assessed cultivars over fifty new or occasionally available cultivars are briefly
mentioned.
The trials were conducted at the nurse1y of Wim van der Werf in Boskoop. The English National
Col/eetion of Hamamelis, betonging to Chris Lane was visited several times and a great deal of
information camefrom him.

Zusammenfassung
. .
Da die letzte Bewertung von Harnamelis aus dem Jahr 1980 stammt, und in der Zwischenzett vtele
neue Kultivare auf den Marktgekommen sind, hat die Bewertungskommission zwischen 1999 und
2002 insgesamt 49 Sarten hinsichtlich ihres Zier- und Gebrauchswertes untersucht
Lediglich 4 Kulti vare wurden mildrei Sternen ausgezeichnet: H. xintermedia 'Aphrodite', 'Arno ld
Promise ', 'Pallida 'und 'Rubin '. 10 Kul ti vare erhielten zwei Sterne und neun Kul ti vare bekamen
einen. Ausserdem wurden 4 Kul ti vare mil einem "s" (fiir besandere Zwecke) bewertet, dies sind
H. xintermedia 'Angelly ', H. japonica 'Pendu/a', H. 'Roehester ', sowie H. verna/is 'Sandra '.
Die gesamte Kollektion wurde gesichtet und beschrieben. Einige Probleme in der Namensgebung
wurden gelöst. Wichtige Namensänderungen betreffen die Hybriden zwischen H. mollts und H.
vernalis. Dies sind H. 'Brevipetala ', 'Doerak' und 'Roehester '.
Für die Vollständigkeit dieses Artikels werdenneben den bewerteten Kultivoren auch mehr als 50
andere kurz genannt. Diese sind noch nicht ader nur sehr beschränkt auf dem Markt und konnten
nicht in die Beurteilung aufgenommen werden.
.
Die Bewert~mgen fanden hauptsächlich statt in der Baumschule von Wim van der We1f m Boskoop. Auch die englische nationale Sammlung von Chris Lane in Newington ww-de mehrere Male
angesehen, und viel Information stammt von ihm.
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