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Herfstbloeiende Anemone
sortimentsonderzoek en
keuringsrapport
Ir. M.E.C.M. Hop

Herfstbloeiende Anemonen, ook
wel Japanse Anemonen genaamd,
zijn al meer dan een eeuw geliefde
borderplanten. Als de meeste
zomerbloemen zijn uitgebloeid
verschijnen vanaf augustus hun
roze of witte bloemen, waarmee ze
zelfs de donkerste hoekjes in de
tuin opvrolijken. Het zijn robuuste
en lang levende planten. Als ze
eenmaal goed aangeslagen zijn op
een plaatsje in de halfschaduw
vergen ze weinig onderhoud.
Hoewel er in de laatste jaren weer nieuwe cultivars geïntroduceerd zijn, dateren de meeste rassen van het begin van de twintigste eeuw. Na
zo' n lange tijd van vermeerdering en verkoop
zijn er enkele fouten geslopen in de identificatie
van de planten. Om hierover meer duidelijkheid
te krij gen heeft PPO Sector Bomen op verzoek
van de Vereniging van Vaste Plantenkwekers
een kleine collectie herfstbloeiende Anemone
opgeplant. De keuringscommissie vaste planten
van de KVBC heeft een sterrenkeuring op deze
planten uitgevoerd. Het onderzoek werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.

Internationale samenwerking
In Engeland in Hadlow is eind jaren 90 de Britse
nationale collectie van Japanse Anemone opgezet
en beschreven door mevrouw M. McKendrick,
onder auspiciën van de NCCPG. In Weihenstephan voert professor B. Hertie op dit moment
eveneens een cultuur- en gebruikswaardeproef
met Anemone uit. Door het uitwisselen van gegevens konden alle drie de onderzoeken van elkaars

resultaten profiteren. Van planten die niet soortecht in de Boskoopse proef waren opgenomen
zijn de plantbeschrijvingen in dit artikel grotendeels afkomstig van mevrouw MeKendriek Hiervoor wordt haar veel dank toegezegd. In de jaren
'70 is door K. Hensen van de botanische tuinen
Wageningen een sortimentsonderzoek Japanse
anemonen uitgevoerd. Hierbij is van veel cultivars herbariummateriaal verzameld en ingelegd
in het Herbarium Vadense te Wageningen. Dit
materiaal is gebruikt bij de cultivaridentificatie.

Taxonomie
Het geslacht Anemone bevat meerdere bekende
planten, zoals de wilde Bosanemoon en de voorjaarsbloeiende Anemonen die als snij bloem worden verkocht. De herfstbloeiende Anemonen
vormen een aparte groep binnen het geslacht, die
naast hun bloeitijd ook gekenmerkt wordt door
hun vezelige wortelstokken en herkomst uit
Centraal- en Oost-Azië. Taxonomisch gezien
wordt deze groep gedefinieerd als Anemone L.,
sectie Eriocapitella (Nakai) Tamura 1•

' De sectienaam Oriba (Adans.) Spach is volgens Dr J. Compton van de Universiteit van Reading voor de herfstanemonen het
oudst. Deze sectienaam is later echter voor andere groepen Anemonen (waaronder A. coronaria) gebmikt, wat veel veiwarring geeft. Dr Compton publiceert binnenkort een artikel over de taxonomie van Anemone waarin dit wordt verduidelijkt.
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.......................----------------------~---------------------------------In deze sectie zitten de soorten:
A. hupekensis (Lemoine & E. Lemoine) Lemoine & E. Lemoine
A. matsudae (Yamam.) Tamura
A. tomentosa (Maxim.) P'ei
A. vitifolia Buch.-Ham. ex DC.
Vooral uit A. hupehensis, A. tomentosa en A. x
hybrida zijn cultivars gekweekt. A. x hybrida
Paxton is de naam voor kruisingen tussen A. hupehensis en A. vitifolia. Deze laatste naam wordt
vaak foutief voor alle hybriden gebruikt, ook die
waarvan A. tomentosa een ouder was.
A. hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles &
Steam (de dubbelbloemige variëteit) was al van
oudsher een cultuurplant in China en Japan, waar
deze vooral op begraafplaatsen werd aangeplant.
Al in 1695 heeft Andreas Cleyer, werkzaam bij de
VOC, deze planten beschreven. In 1843 bracht
Robert Fortune deze cultuurplant mee naar Engeland. Er heeft veel verwarring geheerst over de
correcte naam van de plant. Vroege taxonomen
hadden hem fout bij A tragene (een verwant van
Clematis) ingedeeld. In 1835 had men de plant
Anemone japonica genoemd, maar deze naam
was niet geldig, omdat er al een andere plant eerder zo genoemd was. Bovendien kwam men er
later achter, dat de plant helemaal niet van nature
uit Japan komt, maar uit West- en Centraal-China
(wat overigens geen reden is om de naam japonica ongeldig te verklaren). In Japan was alleen de
dubbelbloemige vorm verwilderd. De echte wilde
(enkelbloemige) A. hupehensis is pas rond 1900
in Engeland ingevoerd als cultuurplant. Bowles
en Steam hebben in 1947 de taxonomie herzien.
De enkelbloemige plant uit China heet nu A. hupehensis, de dubbelbloemige variëteit daarvan A.
hupehensis var. japonica (bloemen met 20 of
meer bloemdekblaadjes). A. vitifolia is in 1829
geïntroduceerd door lady Amherst vanuit Nepal.
Vanaf het midden van de negentiende eeuw is er
in Europa en de Verenigde Staten in deze soorten
geselecteerd en gektuist

5 A . 'Serenade' [Autumn Elegans Group]
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Verschillen tussen de soorten
De drie soorten Anemone zijn te onderscheiden
aan hun blad. A. vitifolia heeft geen samengesteld blad, het blad is alleen ondiep ingesneden
en het is aan de onderzijde viltig behaard. A. hupehensis heeft wel samengesteld blad, maar de
deelblaadjes zijn ondiep ingesneden (nog niet
tot de helft). De onderste twee deelblaadjes
staan op een korte bladsteel (ca. 1-2 cm). Het
blad is slechts zeer licht behaard. A. tomentosa
heeft ook samengesteld blad, maar de blaadjes
zijn tot de helft of dieper ingesneden, en de
bladsteel van de onderste twee deelblaadjes is

langer (> 2 cm). Bovendien is het blad van A.
tomentosa zwaarder viltig behaard dan dat van
A. hupehensis. De planten van de hybride hebben grotere en grovere samengestelde bladeren,
meestal diepe tanden aan de bladrand, een groene onderzijde van het blad en haren vaak alleen
op de nerven. Op grond van deze kenmerken alleen is het vaak lastig te bepalen of een plant tot
een soort of tot de hybriden behoort, omdat er
onder de hybriden variatie optreedt in vertanding en beharing.

Hybride of soort?
MeKendriek maakt het onderscheid tussen hybriden en planten van een soort aan de hand van
de vruchtbaarheid van het stuifmeel. Dit wordt
bepaald onder de microscoop met behulp van
acetokarmijnkleuring: gezond stuifmeel kleurt
roze en is rond van vorm, dood stuifmeel blijft
kleurloos en is misvormd. Planten met veel gezond stuifmeel (80% en hoger) worden ingedeeld bij een soort, en met weinig gezond stuifmeel (rond de 10%) bij de hybriden.
Voor specialisten met een microscoop is het zo
wel mogelijk om onderscheid te maken tussen
de soorten en hybriden, maar voor kwekers is dit
lastig. De naamgeving van cultivars zou nog
moeilijker worden wanneer de regel strikt wordt
toegepast dat A. x hybrida alleen gebruikt mag
worden voor kruisingen tussen A. hupehensis en
A. vitifolia. Moderne cultivars zijn vaak buisingen met wisselende hoeveelheden A. tomentosa
in hun voorgeslacht.
Classificatie in cultivargroepen
Cultivars zijn niet door natuurlijke evolutie,
maar door mensenhanden ontstaan en passen
dus eigenlijk niet binnen de regels en begrippen
van de botanische taxonomie. Het is daarom
beter om voor de herfstbloeiende Anemonen
cultivargroepen in te voeren. De namen worden
dan geschreven als: Anemone 'Cultivamaam'
[Cultivargroepsnaam]. Iedereen kan op eenvoudige wijze nagaan in welke groep een
herfstbloeiende Anemone thuishoort, wat de
stabiliteit van de naamgeving zeer ten goede
komt. Hier worden de volgende cultivargroepen voorgesteld, gebaseerd op het bloemtype:
Autumn Single Group: alle enkelbloemige
cultivars van herfstbloeiende Anemone.
Deze bevatten gemiddeld 5 bloemdekblaadjes, maar individuele bloemen kunnen
enkele extra bloemdekblaadjes bevatten.
Voorbeeld cultivar: ' Robustissima'.
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..........______________________
Autumn Elegans Group: alle halfgevuldbloemige cultivars van herfstbloeiende Anemone.

Het gemiddeld aantal bloemdekblaadjes varieert van 6 tot 19. De bloemdekblaadjes zijn
breed en overlappen elkaar.
Voorbeeld cultivars: 'Elegans' , 'Honorine
Jobert'.
Autumn Double Group: alle gevuldbloemige cultivars van herfstbloeiende Anemone.
Het gemiddeld aantal bloemdekblaadjes is 20
of hoger. De bloemdekblaadjes zijn smal en
overlappen elkaar niet altijd.
Voorbeeld cultivar: 'Pamina'.

In dit artikel zijn alle cultivars waarvan een
goede beschrijving beschikbaar was in deze
cultivargroepen ingedeeld. Voor cultivars zonder beschrijving of met te summiere beschrijving wordt de oude naam gehanteerd. Enkele
oude cultivars hebben iets minder dan 20, maar
wel smalle bloemblaadjes. Zij kunnen ook tot de
Autumn Double Group gerekend worden, maar
zijn vaak het kweken niet meer waard. Voor
wild plantmateriaal dient de taxonomische indeling en benaming, en niet de indeling in cultivargroepen te worden gebruikt.
Teelt en vermeerdering
Herfstbloeiende Anemone wordt meestal met wortelstek vermeerderd. Deze worden aan het eind
van de winter of in het vroege vooijaar genomen,
wanneer de planten nog in rust zijn en worden
rechtop in vochtig zand gestoken. Later in het
voorjaar kunnen de planten eventueel ook gescheurd worden. Dit moet wel voorzichtig gebeuren, omdat planten met beschadigde wortels slecht
aanslaan. Zaad wordt zelden gebruikt, behalve
voor vermeerdering van de soorten. Het kan meteen na de rijping in de herfst worden uitgezaaid,
waarna het een natuurlijke stratificatie krijgt. Het
kan ook 2 weken op +5°e worden gehouden, vermengd met vochtig zand. Daarna wordt het gezaaid bij 10 tot 13 oe en licht met zand bedekt. De
planten kiemen dan binnen 1 tot 3 maanden. Kiemend zaad mag vooral niet uitdrogen.
De jonge (wottel)stekplantjes in pluggen of gescheurde plantjes worden in het voorjaar opgepot, meestal in vierkante 9 cm potten. Gescheurde planten kunnen hetzelfde voorjaar nog
worden verkocht; gestekte planten meestal in het
najaar. Ze kunnen ook overwinteren in pot voor
verkoop in het volgende jaar. Aangezien meestal kleine planten worden verkocht (die nog niet
16
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bloeien, het is dus geen echte visueel aantrekkelijke containerplant) is de teeltfase na stekken of
scheuren vrij kort. De nachttemperatuur moet
minimaal 13oe zijn en de potten moeten zeker
voor het blad ontvouwt niet te nat worden gemaakt. Van wortelstek is in 7 tot 9 weken een leverbare plant te telen. De planten moeten bij
voorkeur in het voorjaar geplant worden. Ook de
consument kan ze het beste in het voorjaar verplanten.
Standplaats
De herfstbloeiende soorten hebben een vezelige
wortelstok. Ze groeien van nature in vochtige
open bosgebieden, of net boven de boomgrens. In
de tuin willen ze een standplaats in de halfschaduw, op vochtige, vruchtbare grond (leem) die
diep losgemaakt is en veel organische stof bevat.
Lichte grond met een goede drainage in de winter
is ook geschikt. Kalkrijke grond kan, maar de
voorkeur gaat uit naar neutrale tot kalkarme
grond. Een standplaats in de zon op het oosten,
met schaduw op het heetst van de dag is erg geschikt. A. hupehensis kan van deze groep de
meeste zon en droogte verdragen. Hij bloeit dan
wel eerder en geeft kleinere bloemen en de
bloemkleur verbleekt eerder. Vooral in de eerste
winter na het planten hebben Herfstanemonen
soms problemen met overwinteren. De planten afdekken met een mulchlaag is daarom raadzaam.
Gebruik
Herfstanemonen worden vooral in tuinen gebruikt, achterin de border. Het is ook een snijbloem, maar wordt door professionele kwekers
niet veel gebruikt, omdat de houdbaarheid op de
vaas niet lang genoeg is. De planten hoeven niet
elke paar jaar gescheurd te worden. Wanneer de
planten zich eenmaal in de tuin gevestigd hebben, is het zelfs erg moeilijk om ze weer volledig te verwijderen, omdat ze op de wortelresten
kunnen uitlopen. Dit geldt vooral voor A . 'Praecox' [Autumn Single Group] en A. 'Robustissima' [Auturnn Single Group]. Rassen die er niet
te gecultiveerd uitzien zijn geschikt voor verwildering, bijvoorbeeld in het openbaar groen. A.
tomentosa bloeit vroeg, gevolgd door A. hupehensis en A. vitifolia. De hybride cultivars variëren in bloeitijd van zeer vroeg (A. 'Ouvertüre'
vanafhalf juli) tot zeer laat (A. 'Richard Ahrens'
vanaf eind augustus).
Ziekten en plagen
Herfstbloeiende Anemonen zijn over het algemeen gezonde planten. Er komen virussen voor,
maar die veroorzaken weinig schade. Het blad

6 A. 'Honorine Jobert' [Autumn Elegans Group)
Dendraflora nr 38 2001

17

8 A. hupehensis

7 A. 'Königin Charlotte' [Autumn Elegans Group]
wordt soms gegeten door rupsen. De schuimcicade komt ook voor. Herfstanemonen hebben alleen vaak problemen met bladaaltjes, die bruine
hoekige vlekken op het blad veroorzaken. Deze
aaltjes zijn lastig te bestrijden; hiervoor zijn chemische middelen of een warmwaterbehandeling
van de wortelstokken nodig. Uitgaan van schone
moederplanten is daarom erg belangrijk. Voor
een goede bestrijding van aaltjes is een warmwaterbehandeling van minimaal 2 uur op 43 ,5°C
nodig, maar Anemone verdraagt dit slecht. Zelfs
een behandeling van 1 uur op 43,5°C veroorzaakt al een groeiachterstand van een week of
zes en uitval van een groot deel van de planten.
Mogelijk is voor Anemone daarom cultuurkoken
een betere optie: moederplanten krijgenj aarlijks
een behandeling van 2 uur op 4 1°C, wat de aaltjes wel remt maar niet volledig bestrijdt.
Het PPO heeft een kleine proefuitgevoerd waarbij de overleving van de verschillende cultivars
uit de sortimentsproef na warmwaterbehandeling werd bekeken. De geteste aantallen planten
waren echter te laag om hieruit goede conclusies
te trekken. Een algemene tendens was dat de cultivars van de soorten A. hupehensis en A. tomentosa er iets beter tegen leken te kunnen dan de
hybride cultivars. Anders gezegd, cultivars uit
de Auturnn Elegans Group kunnen er minder
goed tegen dan planten uit de andere groepen. Er
18
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kunnen echter ook andere factoren hebben
meegespeeld die het resultaat hebben beïnvloed,
zoals de grootte van de stukjes wortel en het tijdstip van behandeling (de behandeling in de proef
van PPO gebeurde in mei met planten die uit de
koelcel kwamen, dus later dan gebruikelijk).

Algemene opmerkingen bij de beschrijvingen:
GROEIWIJZE: De planthoogte is bij Anemone zeer
variabel. Jonge planten worden vaak maar half
zo hoog als planten die al enige jaren vaststaan.
Ook op droge standplaatsen of slechte grond
blijven de planten veellager dan normaal.
BLADEREN: De meeste van de beschreven cultivars hebben drietallig samengestelde bladeren.
De onderste bladeren en de bladeren die zich aan
de bloeistengel bevinden zijn soms niet samengesteld maar alleen diep gelobd. Ook andere bladeigenschappen zoals de glans, de lengte van de
steeltjes van de deelblaadjes en de tandjes aan het
bladrand vertonen binnen één plant vaak variatie.
BLOEIWIJZE: Alle herfstanemonen hebben een
samengesteld gevorkt bijschetm als bloeiwijze;
dat wil zeggen dat elke bloeitak eindigt in een
topbloem met 2 zijbloemen of 2 zijtakken. Het
aantal keren dat de bloeistengel vertakt varieert
van 2 tot 4. Een kenmerk van de cultivars is dat
zij vaak meer dan 2 zijbloemen of zijtakken hebben die uit één knoop (vertakkingspunt) ont-

springen. Bij sommige cultivars zijn de extra
bloemen zittend zolang ze nog in knop zijn; pas
als ze gaan bloeien strekt het bloemsteeltje zich
iets, maar blijft korter dan normaal.
BLOEMEN: De bloemen van Anemone hebben
geen aparte kelkblaadjes en kroonblaadjes, hoewel de binnenste en de buitenste bloemblaadjes
soms wel iets in grootte of kleur kunnen verschillen. Het zijn dus bloemdekblaadj es (tepalen); in de rest van dit artikel wordt gemakshalve
de term bloemblaadjes gebruikt. Het aantal
bloemblaadjes van gevulde bloemen kan iets afnemen gedurende het bloeiseizoen. De bloemkleur kan iets verbleken als de planten in volle
zon staan en oudere bloemen worden vaak iets
paarser van tint. Ook de grondsoort kan de tint
van de bloemen iets paarser of rozer maken. Op
de buitenzijde van de buitenste bloemblaadjes
groeien zilverwitte haren, wat vooral bij jonge
bloel)l.en goed te zien is.

Herfstbloeiende soorten
A. hupehensis (Lemoine & E. Lemoine) Lemoine & E. Lemoine
GROEIWIJZE: vaste plant, 20 tot 120 cm hoog,
meestal 50 tot 90 cm; houtige, vezelige wortel-

stok tot 10 cm lang; vertakte opgaande stengels.
BLADEREN: de onderste eerst enkelvoudig, de
volwassen bladeren uit 3 blaadjes samengesteld,
op lange bladstelen; deelblaadjes smal, handlobbig, eivormig, 4 tot 11 cm lang en 3 tot 10 cm
breed, vrij scherpe top, hartvormige bladvoet,
randen met grote scherpe tanden, bovenzijde en
onderzijde (zeer) licht ruw behaard, met name
op de nerven, steel van het topblaadje 1 tot 6,5
cm lang, de zijblaadjes kleiner dan het topblad
en asymmetrisch.
BLOEIWIJZE: samengesteld gevorkt bij scherm,
twee- tot drievoudig (soms viervoudig) vertakt,
stengels licht behaard, 3 tot 4 stengelbladeren,
wat kleiner dan de rozetbladeren.
BLOEMEN: doorsnee ca. 5-6 cm; 5-(5 5) bloemblaadjes, bijna rond tot langwerpig; wit,
(licht)roze of donker paarsroze, met witte haren
aan de buitenzijde; meeldraadlengte een kwart
van de bloemblaadjes, stuifmeel fertiel; bloeitijd
van juli tot oktober; vruchtjes 3,5 mrn lang en
dicht behaard in een kogelvormige cluster van
I ,5 cm doorsnee.
Afkomstig uit Midden- en Zuidwest-China, groeit
in grasland en langs sloten op 400 tot 1800 m
hoogte.
A. hupehensis var. hupehensis f. alba W.T.
Wang
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De wilde vorm van de soort, enkelbloemig met
witte bloemen of wit met roze zweem aan de
buitenzijde. Bloemen 5 tot 6 cm doorsnee, stuifmeel fertiel. De vorm komt in het wild voor in
Yunnan, West-Setchuan en Guizhou, in het zuidelijk deel van China dat niet aan de kust grenst
(winterhardheidszone 8).
Deze forma wordt in de handel wel verward met
A. vitifnlia , maar is te herkennen aan het feit dat
hij samengestelde bladeren heeft. De onderste
rozetbladeren van deze forma zijn soms wel eens
ongedeeld, maar er zijn ook driedelige rozet- en
stengelbladeren.

A. hupehensis var. japonica (Thunb.) Bowles
& Stem
syn. A. japonica (Thunb.) Siebold & Zucc.; A.
nipponica Merr.
GROEIWIJZE: stevige planten van 50 tot 120 cm
hoog.
BLADEREN: drietallig samengesteld, onderzijde
groen, alleen op de nerven behaard, jongste blad
glanzend.
BLOEIWIJZE: meestal een niet geheel regelmatig
samengesteld gevorkt bijscherm, maar voorzien
van extra bloemen of bloei takken.
BLOEMEN: ca. 5-6,5 cm doorsnee; gemiddeld
aantal bloemblaadjes van de cultivars 20 of meer
(van wilde of verwilderde vormen soms maar
10-14), ca. 3,5 x 1,5 cm, lichtroze tot hard roze;
fertiel stuifmeel. Chromosoomaantal 2n=16.
Komt voor in China en Japan. Vanuit Japan naar
Europa gebracht door Fortune in 1843 onder de
naam A. japonica 'Rubra' . Het is niet duidelijk
of deze kloon nog te koop is. Tegenwoordig is
het aantal bloemblaadjes (minder of meer dan
20) het belangrijkste kenmerk voor het onderscheid tussen de variëteiten hupehensis enjaponica. De kloon 'Rubra' had overigens slechts
12-14 bloemblaadjes.

A. x hybrida Paxton
syn. A. japonica (Hort) of A. x elegans Decne
GROEIWIJZE: robuuste plant tot 1,5 m hoog; lijkt
op A. hupehensis, maar is groter.
BLADEREN: Jongste bladeren soms ongedeeld,
volwassen bladeren drietallig, diep gelobd, gezaagde rand, onderste blaadjes asymmetrisch;
het blad is groter, breder en steviger dan dat van
A. hupehensis; de stengels en bladeren zijn lichtjes bedekt met haren, wat dichter behaard aan de
onderzijde van het blad, met name op de nerven.
BLOEIWIJZE: stijf rechtop; vlak onder de bloei20
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wijze zit een krans drietallige bladeren op korte
steeltjes.
BLOEMEN: Oorspronkelijk waren er 6 tot 11
bloemblaadjes per bloem (halfgevuld), soms tot
15, aan de basis overlappend. De huidige cultivars hebben soms meer bloemblaadjes (tot 45).
De buitenkant van de bloemblaadjes is bedekt
met zijdeachtige haren. De gele meeldraden
staan in een krans om de groene vruchtbeginsels
heen; meestal mannelijk steriel, dus zeer weinig
levend stuifmeel. Bloeit eind zomer tot de herfst.
Winterhardheidszone USDA 6, dus goed winterhard in heel Nederland. Deze hybride is in 1848
voor het eerst ontstaan uit een kruising van A. vitifolia met A. hupehensis var. japonica, gemaakt
door Gordon in de RHS tuin te Chiswick. Paxton
beschreef de planten voor het eerst in 1849
onder de naam A. hybrida. Tegenwoordig wordt
deze naam ook gebruikt voor alle kruisingen tussen A. hupehensis en haar variëteiten met A. vitifolia of A. tomentosa, hoewel dat eigenlijk niet
correct is.

A. matsudae (Yamamoto) Tamura
syn. A. vitifolia var. matsudai Yamam.
BLADEREN: de meesten samengesteld uit 3 blaadjes en met ondiepe insnijdingen; sommige rozetbladeren hartvormig met 5 lobben.
BLOEMEN: doorsnee ca. 7,5 cm; 5-(6)bloemdekblaadjes, ca. 37 x 28 mm, afgerond en overlappend, wit, buitenzijde bloemblaadjes met groene
en roze zweem tot donker paarsrood (186B);
stuifmeel 94% fertiel.
Inheems in China, o.a. Mount Omei. Tamma
spelde de soortnaam als matsudai in zijn publicatie, maar volgens de Intemational Code of Botanica! Nomendature (1994) moet het matsudae
zijn. Ondanks deze nieuwe spelling blijft Tamura de autem van de naam.

A. tomentosa (Maxim.) P'ei- Viltbladige herfstanemoon.
syn. A. vitifolia var. tomentosa (Maxim.) Finet &
Gagnep.
GROEIWIJZE: houtige wortelstokken van 0,5 tot
1,8 cm dik; maakt ondergrondse uitlopers. Stengels tot ruim 1 m hoog, dicht bedekt met witte of
lichtgele korte haartjes, in de bloeiwijze twee- of
driemaal vertakt.
BLADEREN: drietallig samengesteld, aan de
bloeistengels soms enkelvoudig. Bladsteel16 tot
18 cm lang. De blaadjes zijn handspletig of

________ _____ ______

--..;.

handdelig (tot de helft of meer dan de helft ingesneden). Het topblaadje heeft een steeltje van 5,2
tot 7,4 cm lang. De zijblaadjes zijn eivormig tot
iets driehoekig, vaak scheef, 9 tot 16 cm lang en
7 tot 12 cm breed, scherp toegespitst. De bladvoet is vlak hartvormig of afgerond. De bladrand
is onregelmatig ondiep gezaagd. De bovenzijde
is met ruwe, platliggende haartjes, de onderzijde
dicht met korte, witte, wollige of viltige haartjes
bedekt.
BLOEMEN: (van de cultivars) 5 tot 8 cm doorsnee; 5 (licht)roze, lila of witte bloemdekblaadjes, ca. 27 mm lang en 18 mm breed; de buitenste zijn eivormig, de binnenste eivormig of
breed elliptisch. Meeldraadlengte een kwart van
de bloemblaadjes; stuifmeel ca. 95% fertiel.
Bloeitijd juli tot oktober. Er zijn 400 tot 500
vruchtbeginsels van I mm lang. Het vruchtbeginsel is dicht behaard, de stempel onbehaard.
De vruchtjes zijn nootjes van 3 mm lang met
dichte zachte beharing en staan in een kogelronde cluster.
Verspreiding: in de bergen van West-China van
Tibet tot Kansu, op hoogten van 1200 tot 3400
m. Winterhardheidszone USDA 3. Van de
herfstbloeiende Anemonen is dit de snelst groeiende en meest winterharde.

A. matsudae. Hij wordt in West-Europa weinig
gekweekt omdat hij lang niet overal goed de
winter doorkomt.

Gekeurde en beschreven cultivars
De codes van de bloemkleuren zijn die van de
RHS colour chart.

Waardering:
*** = uitstekend I excellent I ausgezeichnet
**
zeer goed I very good I sehr gut
*
goed I good I gut
o
kan vervallen I dispensabie I entbehrlich

A. 'Aibadura' [Autumn Single Group)
(Foerster 193 7)
syn. A. tomentosa 'Albadura'
GROEIWIJZE: 80 tot I 00 cm hoog, stijf opgaand.
BLADEREN: vrij groot en dik, soms 5-delig, wollig behaard aan de onderzijde, toppen spits.
BLOEMEN: 5 bloemblaadjes, binnenzijde zeer
lichtroze, iets donkerder roze aan de randen; buitenzijde lichtroze tot middenroze; bloemknoppen roze met dichte witte beharing; bloeitijd
eind juli tot begin september.

A. vitifolia Buchanan-Hamilton ex DC
GROEIWIJZE: 50 tot 100 cm hoog, met een horizontale wortelstok van 0,8 tot 1,5 cm doorsnee.
Stengel dik en sterk, licht tot zwaar behaard, 2tot 4-maal vertakt in de bloeiwijze.
BLADEREN: niet samengesteld, met 3 tot 7 lobben
aan de rand, breed hartvormig of eivormig, 11
tot 22 cm lang en 12 tot 26 cm breed, scherp toegespitst, fijn getand, bovenzijde dun behaard,
onderzijde dicht kort wit behaard.
BLOEMEN: doorsnede ca. 7 cm; 5 bloemblaadjes
van ca. 34 x 22 mm, wit, buitenzijde met groene,
roze of purperen zweem en witte beharing;
bloeitijd van (juli)-augustus tot oktober; lengte
van de meeldraden ongeveer een kwart van de
bloemblaadjes, stuifmeel 95% fertiel; vruchtbeginsels dicht zacht behaard; vruchtjes behaard,
3,5 mm lang in een bolvormige cluster van 1,5
cm doorsnee. Chromosoomaantal 2n=16.
Komt voor van Afghanistan tot West-China en
Birma, in Nederland onvoldoende winterhard.
Hoewel deze soort gemakkelijk te herkennen is
aan de enkelvoudige bladeren, is er toch veel
verkeerd geïdentificeerd materiaal in de handel.
Dit behoort soms tot A. hupehensis f alba of tot

Alhoewel de naam doet vermoeden dat de plant
wit bloeit, is dit niet zo. Het onderdeel al ba in de
naam slaat mogelijk op de witte viltige beharing.
Dura betekent hard, mogelijk vanwege de goede
stevigheid of winterhardheid.
o A. 'Andrea Atkinson' [Autumn Elegans
Group)
(vóór 1991)
syn. A. x hybrida 'Andrea Atkinson'
GROEIWIJZE: 130-145 cm hoog, erg stevig.
BLADEREN: groot, middelgroen tot zeer donkergroen, schaars behaard op het bladmoes, iets
meer behaard op de nerven aan de onderzijde
van het blad.
BLOEIWIJZE: meestal 3 niveaus van vertakking,
op elk niveau extra bloemen en takken; de extra
bloemknoppen zijn vaak zittend.
BLOEMEN: 5-6,5 cm doorsnee; (8)-9-(IO)bloemblaadjes, ca. 37 x 24 mm groot, wit, buitenzijde
van de buitenste bloemblaadjes soms iets groen
gekleurd; stuifmeel 5% fertiel; bloei van begin
augustus tot de derde week van september.
Volgens kwekers is deze plant geselecteerd als
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een lagere vorm van 'Honorine Jobert'. In de
praktijk is deze plant echter juist hoger, en verschilt slechts op details van 'Honorine Jobert' .
Het is geen synoniem, want de planten zijn niet
exact identiek. Hoewel 'Andrea Atkinson' zeker
geen slechte cultivar is, lijkt het niet nodig om
zowel deze als 'Honorine Jobert' te blijven kweken. Gezien de grotere naamsbekendheid heeft
'Honorine Jobert' dan de voorkeur en kreeg
'Andrea Atkinson' een waardering met o in de
keuring.
A. 'Auréole' [Autumn Double Group]
(Lemoine 1905)
syn. A. x. hybrida ' Auréole'

GROEIWIJZE: 40 tot 50 cm hoog; deze cultivar
blijft iets lager dan de vergelijkbare rassen
' Kriemhilde', 'Montrose' en 'Stuttgardia'.
BLADEREN: groot, donkergroen, vrijwel alleen op
de nerven behaard.
BLOEIWIJZE: blijft goed rechtop staan; de bloemen zijn goed over de plant verdeeld.
BLOEMEN: 8 cm breed, 40 tot 45 smalle bloemblaadjes, helder purperroze. (Volgens Hensen
licht paarsroze met donkerder centrum van het
bloemblad, ca. 24 bloemblaadjes.)
De bloemen zijn een fractie kleiner dan de andere drie cultivars ('Kriemhilde', 'Montrose' en
' Stuttgardia') en iets minder paars van tint. De
bloemblaadjes zijn wat breder, waardoor ze
beter aansluiten. Van deze groep van vier beveelt Hensen alleen 'Auréole' aan.

GROEIWIJZE: tot 90 cm hoog.
BLOEMEN: 7 cm doorsnee, 5 bloemblaadjes, binnenzijde donkerroze (67B-71B), buitenzijde
paarsroze (72B-74D), ca. 31 x 21 mm, met geplooide top, versmald aan de basis, iets verdraaid en misvormd; stuifmeel 94% fertiel.
Deze enkelbloemige cultivar verschilt van de andere enkelbloemige cultivars door de donkerdere kleur van de bloemen. Twee bloemblaadjes
zijn iets kleiner dan de rest en een fractie donkerder van tint.

'Bressingham Glow' [Autumn Double
Group]
(Bloom's ofBressingham, vóór 1962)
syn. A. hupehensis 'Bressingham Glow'

wit; bloem regelmatiger van vorm dan 'Whirlwind'; bloei vanaf(?) midden oktober.
Over deze plant bestaat veel verwarring. In Engeland worden planten onder deze naam verkocht die maar 10 bloemblaadjes hebben. In Nederland twijfelden sommige kwekers aan de
soortechtheid van de 'Whirlwind' die hier in cultuur is, en dachten dat zij mogelijk 'Coupe d' Argent' kweekten. Dit is waarschijnlijk niet zo (zie
opmerkingen bij 'Whirlwind'). Waarschijnlijk is
de echte 'Coupe d' Argent' al heellang niet meer
in de handel.

A.

GROEIWIJZE: 65-100 cm hoog.
BLOEIWIJZE: minder vertakt dan van 'Prinz Heinrich' .
BLOEMEN: (5)-6,4-(7,5) cm doorsnee; 13-27
bloemblaadjes, tot 1,5 cm breed, donkerroze.
In Engeland was plantmateriaal van verschillende kwekerijen, waaronder Bloom's of Bressingham, niet te onderscheiden van 'Prinz Heinrich '.
Volgens Hensen heeft ' Bressingham Glow' wat
meer en wat smallere bloemblaadjes en vertakken de bloeistengels minder goed waardoor deze
cultivar minder rijk bloeit dan 'Prinz Heinrich' .

***A. 'Elegans' [Autumn Elegans Group]
(RHS-tuin in Chiswick in 1849, gekruist door
Gordon)
syn. A. x hybrida 'Elegans'; 'Rosea Elegans'

GROEIWIJZE: 75 tot 120 cm hoog, zeer stevig.
BLADEREN: matig behaard op de nerven en het
bladmoes.
BLOEIWIJZE: 2, zelden 3 niveaus van vertakking;
met name op het tweede (hoogste) niveau veel
extra bloemen, de onderste vertakking zit hoog
boven de grond (65 cm); de bloemsteeltjes buigen aan hun toppen vaak verticaal omhoog.
BLOEMEN: doorsnee 4-7 cm; (7)-9-( 11) bloemblaadjes, soms enkele misvormde in het hart, ca.

A. 'Bühler Kind' [Autumn Double Group]
(Uhink, vóór 1935)
syn. A. hupehensis 'Bühler Kind'; 'Bühlerland'

GROEIWIJZE: hoger dan A. hupehensis var japonica, 60 tot 90 cm.
BLOEMEN: 6 cm doorsnee; 8 tot 10 bloemblaadjes, paarsroze, aan de buitenzijde en aan de randjes is de kleur lichter roze.
Gezien het lage aantal bloemblaadjes, de hoogte
en de lichte bloemkleur is dit waarschijnlijk een
hybride. Bij gebrek aan levend materiaal in de
collecties kon dit echter niet gecontroleerd worden.
A. 'Bowles' Pink' [Autumn Single Group]
(E.A. Bowles)
syn. A. hupehensis 'Bowles' Pink', A. x hybrida
'Bowles' Pink'; A. hupehensis 'E.A. Bowles'
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Door Decaisne in 1852 beschreven als A. elegans. Deze naam werd oorspronkelijk gebruikt
voor alle kruisingen tussen A. vitifolia en A. hupehensis var japonica. Deze anderhalve eeuw
oude cultivar wordt blijkbaar nog steeds veel gekweekt, al wordt hij vaak onder andere namen
aangetroffen (' Max Vogel', 'Albert Schweizer'
en 'Profusion' in de Engelse Nationale Collectie, 'Lorelei' in de proef in Boskoop). ' Honorine
Jobert' is een mutant van deze cultivar en afgezien van de bloemkleur lijkt zij sterk op 'Elegans'. De planthoogte, de bloeitijd, de opbouw
van de bloei stengels, de bloemvorm en de bladeren zijn vrijwel identiek. Een uitstekende tuinplant.
A. 'Eugenie' [Autumn Doubl~ Group]
(winner onbekend)
syn. A. hupehensis 'Eugenie'

GROEIWIJZE: tot 90 cm hoog.
BLOEMEN: 6 cm doorsnee; (11)-18-(24) bloemblaadjes, ca. 31 x 12 mm, binnenzijde donkerroze (74A-74C), buitenzijde iets lichter en paarser
(74D-77D); stuifmeel 94% fertiel; bloeitijd augustus-september.

Waarschijnlijk niet meer in de handel.

MeKendriek meldt dat haar planten iets vlakkere bloemblaadjes lijken te hebben dan de andere
cultivars uit deze groep, maar dat het verder een
weinig opvallende vorm is. De bloemblaadjes
zijn smal aan de basis en vaak dubbelgevouwen.
De kleinste buitenste blaadjes zijn vaak groen.
Haar planten zijn nauwelijks een verbetering
t.o.v. 'Prinz Heinrich' en zijn zeker niet zo regelmatig van bloembouw als 'Pamina'.

A. 'Coupe d' Argent' [Autumn Double Group]
(Lemoine 1895; zaailing van 'Lady Ardilaun')
syn. A. x hybrida 'Coupe d' Argent'

A. 'Foersters Superbe' [Autumn Single Group]
(Bomimer Staudenculturen Kar! Foerster, 1961)
syn. A. tomentosa 'Superba'

GROEIWIJZE: stevige stengels tot 150 cm hoog,
hoger dan 'Whirlwind'.
BLADEREN: glanzend, bijna leerachtig groen
blad.
BLOEIWIJZE: veel bloemen per stengel.
BLOEMEN : tot 9,5 cm doorsnee; 35 tot 50 gegolfde en gekroesde kapvormige bloemblaadjes,
eerst roomwit met een roze zweem, later zuiver

GROEIWIJZE: 60 tot 70 cm hoog, wat compacter
dan de soort.
BLADEREN: zeer groot, aan de onderzijde behaard.
BLOEIWIJZE: veel bloemen op één hoogte aan de
plant; met name in de hoogste vertakking enkele
extra bloemen.
BLOEMEN : 4,5-6 cm doorsnee; 5 bloemblaadjes,

A. 'Bodnant Burgundy' [Autumn Elegans

Group]
(Bodnant Garden, 1985)
syn. A. hupehensis 'Bodnant Burgundy'

37 x 23 mm, binnenzijde licht paarsroze (75C75D), met name aan de randen erg licht van
kleur, buitenzijde iets donkerder paarsroze
(75B-72B); slechts 3% fertiel stuifmeel, zet geen
zaad; bloeitijd begin augustus tot de derde week
van september.

GROEIWIJZE: stevige, draadachtige tot 90 cm
hoge stengels, minder fors dan 'Margarete'.
BLOEMEN: net zo groot als die van Margarete ( 10
cm), sterk gevuld, roomwit, knoppen lijken
gelig.

9 A. 'Elegans' [Autumn Elegans Group]
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licht paarsroze met donkerder onderzijde; bloeitijd eind juli tot eind september.

groot, wit, aan de buitenzijde met een groene
zweem; stuifmeel 8% fertiel.

Deze cultivar wordt weinig gekweekt. De cultivamaam die Poerster deze plant gaf, A. t. 'Superba', is om twee redenen ongeldig. Vanaf
1959 mogen planten geen Latijnse cultivarnamen meer krijgen. Bovendien bestond al een
oudere cultivar A. hupehensis 'Superba', en cultivarnamen mogen niet twee keer binnen één geslacht worden gebruikt. Vandaar dat een nieuwe
cultivarnaam voor deze plant noodzakelijk was.

Deze cultivar wordt nog verkocht, hoewel de benaming sterk kan variëren en de soortechtheid
twijfelachtig is. Zoals aan de beschrijving te zien
is heeft 'Géante Blanche' wat minder en wat
smallere bloemblaadjes dan 'Whirlwind', 'Luise
Uhink' en 'Couronne Virginale' en meer bloemblaadjes dan 'Honorine Jobert' en 'Andrea Atkinson'. De bloemdoorsnede hoort tot 10 cm te
zijn, groter dan die van 'Whirlwind'. Het is mogelijk een nakomeling van 'Lady Ardilaun'.

A. 'Frau Marie Maushardt' [Autumn E1egans
Group]
(Maushardt, rond 1919)
syn. A. x hybrida 'Frau Marie Maushardt'; 'Frau
Marie Manshard'

GROEIWIJZE: 90 tot 180 cm hoog, stijf opgaand
en stevig.
BLADEREN: zeer groot.
BLOEIWIJZE: lijkt erg veel op 'Honorine Jobert';
de stengels en hun zijtakjes groeien meer rechtop: de hoek tussen topbloem en zijbloemen bij
'Honorine Jobert' 60° of meer, bij ' Frau Marie
Maushardt' 30-45°, de zijbloemen hangen nooit
af 'Frau Marie Maushardt' maakt hierdoor een
wat stijvere indruk, en wordt wat hoger. 'Honorine Jobert' bereikt een hoogte van 100-140 cm
en 'Frau Marie Maushardt' 140-180 cm). 'Frau
Marie Maushardt' maakt veel extra bloemen in
de bloeiwijze.
BLOEMEN: 6 tot 7,5 cm doorsnee; (7)-10-(11)
blaadjes, zeer verschillend van grootte, wit; rijk
bloeiend.

* A.

'Hadspen Abondance' [Autumn Single
Group]
(E. Smith, 1965)
syn. A. hupehensis 'Hadspen Abundance'

roze tot donker paarsrood (187C); oudere bloemen worden iets lichter en iets paarser van tint,
ca. 30 x 21 mm, top rond, bijna glad, bloembladvoet wigvormig; stuifmeel 90% fertiel; bloeitijd begin augustus tot de derde week van september.
'Hadspen Abundance' valt op door de enkelvoudige bloemen met bloemblaadjes in 2 tinten roze.
A. 'Herzblut' [Autumn Double Group]
(Lindner, rond 1936)
syn. A. hupehensis 'Herzblut'

GROEIWIJZE: jonge planten 65 tot 80 cm hoog,
oudere planten tot 150 cm.
BLOEIWIJZE: sterk vertakt.
BLOEMEN: doorsnee (5)-7 ,3-(8,5) cm; 13-30
bloemblaadjes, tot 1 cm breed, fel rozerood;
bloeitijd augustus tot oktober.

GROEIWIJZE: 50 tot 120 cm hoog, erg stevig
BLADEREN: donkergroen, bovenzijde schaars behaard, onderzijde matig behaard op nerven en
bladmoes, iets grijs getint.
BLOEIWIJZE: 2 vertakkingen, waarvan de bovenste veel extra bloemen bevat; de onderste vertakking zit hoog boven de grond (65 cm).
BLOEMEN: doorsnee 4,5-6,5 cm; (6)-8-(10)
bloemblaadjes, ca. 34 x 24 mm, wit, buitenzijde
met een groene zweem, soms bij stress een roze
zweem; stuifmeel 1-5% fertiel, zet vrijwel nooit
zaad; bloeitijd begin augustus tot begin oktober.
In de tuin van M. Jobert te Verdun ontstaan in
1858 als sport op A . x hybrida 'Elegans'; door
Lemoine en Otto Froebel te Zürich in de handel
gebracht. Na anderhalve eeuw is dit nog steeds
de meest verkochte wit bloeiende Anemone. Het
is een uitstekende tuinplant.

GROEIWIJZE: tot 80 cm hoog.
BLADEREN: schaars behaard, aan de onderzijde
alleen op de nerven, 10-12 cm x 9-10 cm; blaadjes 9-11 x 6-7 cm, ondiep dubbel gezaagd, soms
overlappend.
BLOEIWIJZE: twee- of driemaal vertakt; de hoogste vertakking vaak met extra bloemen.
BLOEMEN: ovaal, 5-6 cm doorsnee; 5 (-6) bloemblaadjes, 2 bloemblaadjes donkerroze (70A), 3
bloemblaadjes middenroze (70C); buitenzijde

*** A. 'Honorine Jobert' [Autumn Elegans
Group]
(Lemoine 1863)
syn. A. x hybrida 'Honorine Jobert' ; 'Alba'

GROEIWIJZE: 80 tot 125 cm hoog.
BLADEREN: de deelblaadjes staan op korte steel-

10 A. 'Hadspen Abondance' (Autumn Single Group]

11 A. 'Honorine Jobert' [Autumn Elegans Group]

12 A. 'Königin Charlotte' (Autumn Elegans Group]

Wordt waarschijnlijk niet meer gekweekt. Volgens
Hensen leek de plant op 'Prinz Heinrich', maar had
wat meer en wat smallere bloemblaadjes.

** A. 'Königin Charlotte' [Autumn Elegans
Group]
(W. Pfitzer te Stuttgart 1898)
syn. A. x hybrida 'Königin C~arlotte' ; 'Königin
Charlotte von Württemberg'; 'Queen Charlotte ';
'Reine Charlotte'

Het is niet duidelijk of deze cultivar nog in de
handel is. De planten in de Engelse collectie bleken niet te onderscheiden te zijn van 'Honorine
Jobert' .
A. 'Géante Blanche' [Autumn Elegans
Group]
(Lemoine 1902 (of 1906))
syn. A. x hybrida 'Géante des Blanches'; 'White
Queen', 'White Giant', 'Weissen Riese', mogelijk ook ' Schneekönigin'

GROEIWIJZE: grove plant; 100-130 cm hoog.
BLADEREN: de deelblaadjes overlappen elkaar
vanwege de korte bladsteeltjes; ruwe haren op
de nerven aan de onderzijde van het blad.
BLOEMEN: doorsnede ca. 6,8 cm (moet volgens
oude beschrijving 10 cm zijn); aantal (13)-18(24) bloemblaadjes, gemiddeld 34 x 22 mm
24
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tjes, waardoor ze aan de randen overlappen; bovenzijde matig behaard, onderzijde op de nerven
behaard.
BLOEIWIJZE: niet erg rijk bloeiend, wel extra
bloemknoppen, maar niet zittend.
BLOEMEN: 7-8 cm doorsnee; (9)-13-(21) bloemblaadjes van ca. 40 x 24 mm, aan de top iets teruggerold en ingesneden, binnenzijde lichtpaars
(75 D) met roze zweem (66D), buitenzijde donker rozerood (186A) tot lichtpaars (76B); de gehele bloem is vrij vlak en vormt een goed gesloten rozet; stuifi:neellO% fertiel, chromosoomaantal
triploïd (3n=24).
Het vreemde chromosoomaantal is ontstaan door
kruising van ' Lady Ardilaun' (tetraploïd, 4 sets
chromosomen) met 'Elegans' (diploïd, 2 sets
chromosomen). Deze cultivar bleek in de proef
in Boskoop helaas niet soortecht te zijn. Hij is
wel vrij algemeen verkrijgbaar. Aangezien veel
keurmeesters de echte 'Königin Charlotte' zelf
kweken, en de plant in tuinen goed presteert,
heeft de keuringscommissie dit ras bij uitzondering toch twee sterren toegekend. De beschrijving is afkomstig van een plant in de moederplantentuin (toen nog te Boskoop) en in de
collectie van M. McKendrick.
A. 'Kriemhilde' [Autumn Elegans Group]
(Goes & Koenemann 1908)
syn. A. x hybrida 'Kriernhilde'
GROEIWIJZE: 60 tot 100 cm hoog, krachtige groei.
BLOEMEN: 7-10 cm doorsnee; (10)-12-(15)
bloemblaadjes van ca. 35 x 20 mm, de binnenste
bloemblaadjes soms smal of onregelmatig van
vorm, binnenzijde lichtpaars (76D) tot (75A),
buitenzijde lichtpaars (75 B) tot donker roodpaars (72B); stuifmeel 1% fertiel.
'Kriernhilde' lijkt op ' Elegans' , maar heeft wat
meer bloemblaadjes die iets smaller zijn en onderling wat meer in vonn en grootte verschillen.
De bloemblaadjes vormen een niet geheel gesloten rozet.
A. 'Lady Ardilaun' [Autumn Elegans Group]
(A. Campheli (tuinman van Lord Ardilaun) te
Cong in Ierland 1892)
syn. A. x hybrida 'Lady Ardilaun' ; 'Alba' (in de
USA)

Glanzende groene bladeren, tot 120 cm hoog,
grote bloemen met ongeveer 17 bloemblaadjes,
van binnen wit, van buiten iets roze. Deze zaailing van ' Honorine Jobert' (wat een zeldzaam
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verschijnsel is!) is in alle delen groter dan de
moederplant en volledig fertiel, wat reden is om
te denken dat dit een tetraploïde plant kan zijn.
Er zijn echter geen chromosoomaantallen bekend. Omdat dit de eerste fertiele hybride Anemone was, is deze heel vaak als kruisingsouder
gebruikt, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van
' Mont-rose' en ' Géante Blanche'. Deze cultivar
is in Europa niet meer in de handel, maar mogelijk nog wel in de Verenigde Staten.

BLOEMEN: 7-9 cm doorsnee; ( 11 )-16-(21 )
bloemblaadj es van ca. 36 x 21 mm, binnenzijde
zeer lichtroze (69D-69C), buitenzijde licht
paarsroze (75C) tot donker paarsrood (72B);
door het omkrullen en golven van de bloembladrandjes liggen de tepalen niet vlak op elkaar,
waardoor de bloem iets komvormig lijkt, enkele
van de binnenste bloemblaadjes zijn soms klein
en misvormd; stuifmeel 6% fertiel.
In de proef in Boskoop bleek de plant van 'Loreley' helaas niet soortecht te zijn; er stond 'Biegans' . De ' Loreley' in de Engelse collectie
wordt gekarakteriseerd door de zeer lichtroze
bloemkleur en de bloembladrandjes die rondom
gegolfd zijn. De beschrijving hierboven is van
deze plant afkomstig, maar het is nog niet 100%
zeker dat dit de echte ' Loreley ' is.

A. 'Lady Gilmour' [Autumn Elegans Group]
(uit een tuin in Devonshire, naam al genoemd in
1906; sport van 'Elegans')
syn. A. x hybrida 'Lady Gilmour'; ' Crispa'; 'Lady
Gilmore'
BLADEREN: groot met gekrulde en ingesneden
randjes, zoals krulpeterselie, korte bladsteeltjes;
sommige bladeren slaan terug naar de oervorm
' Elegans'.
BLOEMEN: doorsnee ca. 8-9 cm; (7)-10-(12)
bloemblaadjes van ca. 46 x 25 mm, erg onregelmatig, met variërende grootte en misvorming;
kleur varieert tussen lichtroze en donkerroze.

A. 'Luise Uhink' [Autumn Elegans Group)
(G. W. Uhink te Bühl, door Georg Ahrens in de
handel gebracht, 1919)
syn. A. x hybrida ' Luise Uhink'

GROEIWIJZE: sterk groeiend; heeft forsere stengels en bladeren dan ' Honorine Jobert' .
BLOEMEN: zeer groot, tot 10 cm doorsnee, halfgevuld, sneeuwwitte, ca. 10-15 bloemblaadjes.

De naam 'Lady Gilmour' wordt soms foutief gebruikt voor 'Margarete', omdat 'Margarete' uit de
tuin van lady Gilmour komt. De mutatie voor gekrulde bladranden van de echte 'Lady Gilmour' is
blijkbaar meerdere malen opgetreden. Dominee
Wolley Dod beschreef al een vergelijkbare plant
in 1895, maar die is waarschijnlijk verdwenen.
Van deze cultivar bestaan nu verschillende vormen, die variëren in de mate van gekruidheid van
het blad en in de vorm van de bloemen, maar
waarvan er meerdere onder de naam 'Lady Gilmour' in de handel zijn. En zijn types die normaal
gevormde, halfgevulde diep roze bloemen hebben, anderen hebben lichtroze bloemen waarvan
de bloemblaadjes eveneens gekruld zijn. Het is
waarschijnlijk niet meer na te gaan wat nu de originele 'Lady Gilmour' is. A. 'Monika' [Autumn
Biegans Group] is ook een cultivar met gekrulde
bladranden en bloembladrandjes. Alle vormen
met gekrulde bladeren hebben als nadeel dat ze
vaak terugslaan naar de normale vorm.

Gewonnen uit afstammelingen van 'Königin
Charlotte en ' Lady Ardilaun'. Meestal niet
soortecht in de handel, mogelijk ook niet meer
gekweekt. Vaak wordt een type verkocht met
bloemen van maar 5-6,5 cm doorsnee. Ook
wordt onder deze naam wel 'Whirlwind' verkocht. De planten onder deze naam in het Herbarium Vadense (met ca. 29 bloemblaadjes) behoren waarschijnlijk ook tot ' Whirlwind' .

*A. 'Margarete' [Autumn Double Group)
(L.Lindner te Eisenach, 1930)
syn. A. hupehensis 'Margarete'
GROEIWIJZE: 70 tot 90 cm hoog en stevig.
BLADEREN: licht behaard, met name op de nerven aan de onderzijde; deelblaadjes soms overlappend.
BLOEIWIJZE: regelmatig van bouw met 3 vertakkingen, soms een extra bloem of tak.
BLOEMEN: doorsnee 5-6-(7) cm; (30)-33-(39)
. bloemblaadjes, donkerroze (71A-71B); stuifmeel 93% fertiel; bloeitijd begin augustus tot
begin oktober.

A. 'Loreley' [Autumn Elegans Group]
(Goos & Koenemann, vóór 1906; of Lemoine
1906?)
syn. A. x hy brida 'Loreley '; 'Lorelei'
GROEIWIJZE: tot 120 cm hoog, stevig.
BLADEREN: met korte bladsteeltjes, waardoor de
deelblaadjes overlappen.

Deze cultivar is op het eerste gezicht niet gemakkelijk te onderscheiden van 'Pamina' , ' Prinz

-

13 A. 'Margarete' [Autumn Double Group)
Heinrich' en 'Rotkäppchen ' . Van deze groep begint 'Margarete' echter het eerst te bloeien en
bloeit lang door. De vorm van de bloemen is iets
minder regelmatig dan die van 'Pamina', maar
ze zijn wel beter gevuld dan die van 'Prinz Heinrich' en 'Rotkäppchen' . Er zijn meestal wat minder bloemen tegelijk open dan bij 'Prinz Heinrich'. De naam 'Margarete' wordt soms foutief
gebruikt voor 'Lady Gilmour', een cultivar met
gekroesde bladrandjes, zie aldaar.

*A. 'Mont-rose' [Autumn Double Group]
(Lemoine 1899)
syn. A. x hy brida 'Mont-Rose', 'Montrose',
'Monterosa', 'Mont Rose', 'Terry's Pink'
GROEIWIJZE: 100-120 cm hoog, stevig.
BLADEREN: fors, vrijwel alleen op de nerven aan
de onderzijde behaard, soms 5-delig.
BLOEIWIJZE: meestal 2 vertakkingen met op elk
niveau veel extra bloemen; extra bloemen vaak
zittend.
BLOEMEN: 6-9 cm doorsnee, schaalvormig; (22)33-(4 1) bloemblaadjes van ca. 41 x 15 mm,
vaak iets verdraaid met een sneetje in de top,
lichtroze (69A) met donkerder roze centrum van
het bloemblad, buitenzijde donker roodpaars
(70A) tot lichtpaars (76B); bloemknoppen donkerroze, kleur verbleekt bij open bloem; 1-6%
fertiel pollen, zet geen zaad; chromosoomaantal
Dendraflora nr 38 2001
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14 A. 'Mont-rose' [Autumn Double Group)

15 A. 'Ouvertüre' [Autumn Single Group)

16 A. 'Pamina' [Autumn Double Group)

17 A. 'Praecox' [Autumn Single Group)

triploïd (3n=24); bloeitijd half augustus tot half
september.

Deze cultivar valt men name op door de zeer
vroege bloei, nog vóór A. 'Praecox' en A. 'Robustissima', soms al vanaf half juli. Hij heeft
voor een hybride een hoog percentage vruchtbaar stuifmeel, maar is minder fertiel dan een
zuivere A. hupehensis of A. tomentosa.

bloemblaadjes gedurende het groeiseizoen wat
kan afnemen; waarschijnlijk zijn de waarnemingen in Boskoop en Engeland niet op hetzelfde
moment gedaan. Dit is de kenmerkende cultivar
van de cultivargroep van de gevuldbloemigen.
De plant is goed verkrijgbaar en meestal correct
benaamd.

extra bloemen. Waarschijnlijk zijn ook verschillende andere klonen onder deze naam in de handel. Deze cultivar is vooral geschikt voor grote
plantvakken en voor verwildering.

De plant is waarschijnlijk ontstaan uit een kruising van de tetraploïde 'Lady Ardilaun' met een
diploïde plant. Een van de meest gevuldbloemige hybride cultivars. De cultivarnaam met een
streepje in het midden is waarschijnlijk de oudste; volgens de huidige naamgevingsregels moet
dan "rose" niet met een hoofdletter.
**A. 'Ouvertüre' [Autumn Single Group]
(Ursula Maubach-Arends, 1993 Duitsland)
syn. A. x hybrida 'Ouvertüre'
GROEIWIJZE: 75 tot 90 cm hoog, stevig.
BLADEREN: matig behaard, vooral op de nerven
aan de onderzijde; deelblaadjes niet overlappend.
BLOEIWIJZE: zijtakken van de bloeiwijze staan
wijd uit (grote takhoek); meestal 3 niveaus van
vertakking, allen met extra bloemen, extra
bloemknoppen niet zittend.
BLOEMEN: doorsnee 4-6 cm; enkelbloemig met
5-(6) bloemblaadjes, lichtroze (69B), twee
blaadjes iets donkerderroze (ca. 73C-D), buitenzijde middenroze met donker paarsroze; 73%
fertiel stuifmeel, zet zaad; bloeitijd eind juli tot
eind augustus.
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**A. 'Pamina' [Autumn Double Group]
(Simon 1983)
syn. A. hupehensis 'Pamina'
GROEIWIJZE: tot 80 cm hoog.
BLADEREN: onderzijde matig behaard op de nerven; deelblaadjes niet overlappend.
BLOEIWIJZE: regelmatig van bouw met slechts
enkele extra bloemen of takken.
BLOEMEN: doorsnee 4-6 cm; (29)-36-(53)
bloemblaadjes van ca. 26 x 10 mm, binnenzijde
middenroze (70C), buitenzijde middenroze tot
donkerroze (70A-70C); stuifmeel 93% fertiel;
bloeitijd half augustus tot de derde week van
september.
Typisch voor deze cultivar is het feit dat de vele
bloemblaadjes vrij plat en regelmatig gevormd
zijn en een mooi gesloten rozet vormen. De
planten in de collectie van MeKendriek hadden
wat minder bloemblaadjes en waren iets feller
roze (71A-74C) van kleur dan in de Boskoopse
opplanting. Het is echter bekend dat het aantal

** A. 'Praecox' [Autumn Single Group]
(Arends 1935)
syn. A. hupehensis 'Praecox'
GROEIWIJZE: tot 80 cm hoog en stevig, maakt
veel worteluitlopers.
BLADEREN: schaars behaard, aan de onderzijde
alleen op de nerven.
BLOEIWIJZE: een regelmatig gevorkt bijscherm
met 3 of 4 vertakkingen.
BLOEMEN: 5-6,5 cm doorsnee; 5-(8) elkaar overlappende bloemblaadjes met ronde voet, (26)30-(37) x (14)-21-(26) mm, binnenzijde donkerroze (74D) met 2-(21/z) blaadje donker paarsroze
(70A), buitenzijde donkerroze (74D) met 2 donker paarsroze blaadjes (72B); stuifmeel ca. 90%
. fertiel; bloeitijd laatste week van juli tot eind
september.
Deze cultivar is het gemakkelijkst te herkennen
aan de vroege bloei en aan het feit dat de bloeiwijze volledig regelmatig van bouw is, zonder

* A. 'Prinz Heinrich' [Autumn Double
Group]
(L. Lindner, Eisenach, 1902)
syn. A. hupehensis 'Prinz Heinrich'
GROEIWIJZE: 70 à 80 cm hoog, stevig en sterk
vertakt.
BLADEREN : groen tot donkergroen, zeer schaars
behaard; deelblaadjes niet overlappend.
BLOEIWIJZE: gevorkt bijscherm met 2 of 3 vertakkingen, enkele extra takken of bloemen op
elk niveau.
BLOEMEN: doorsnee (5,5)-6,5-(8) cm; (14)-20(22) bloemblaadjes van ca. 32 x 14 mm, binnenzijde donkerroze (70B-71B), buitenzijde vrijwel
hetzelfde, hoogstens iets paarser van tint (74C74D); stuifmeel 96% fertiel; bloeitijd half augustus tot begin oktober.
Van de fel roze gevuldbloemige cultivars is dit
de oudste. De bloemen kunnen groot zijn, maar
het aantal bloemblaadjes is niet erg hoog, waardoor deze geen gesloten rozet vormen. ' Prinz
Heinrich' heeft van de felroze gevuldbloemige
cultivars het vaakst extra bloemen en takken in
Dendraflora nr 38 200 I
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18 A. 'Prinz Heinrich' [Autumn Double Group)

19 A. 'Richard Ahrens' [Autumn Single Group]

20 A. 'Robustissima' [Autumn Single Group]

21 A. 'Rosenschale' [Autumn Elegans Group]

de bloeiwijze. De plant bloeit daardoor massaal
en lang. Hij wordt echter wel vaak aangetast
door bladaaltjes en groeit dan slecht.

derdaad erg vroeg, is ook enkelbloemig roze en
wordt op kwekerijen wel aangetroffen onder de
naam 'Richard Ahrens'. De planten in de proef
in Boskoop waren echter wel identiek met de
planten van MeKendriek en anders dan 'Robustissima'. Uniek van deze (hopelijk) echte 'Richard Ahrens' is de zeer late bloei en het feit dat
ongeveer een kwart van het stuitmeel fertiel is.

Het robuuste aan 'Robustissima' is met name de
langlevendheid en het onverwoestbare van dit
ras. Het is zeer winterhard en het verspreidt zich
snel met behulp van zijn worteluitlopers. ' Robustissima' is daarom met name geschikt voor
grote plantvakken en voor verwildering. Dit ras
kan zich uitzaaien; het is daarom mogelijk dat er
ook zaailingen van de oorspronkelijke kloon
onder deze naam in de handel zijn. Zij verschillen echter weinig in uiterlijk en gebruikswijze.
Deze plant moet in de moederplantenhoek van
kwekerijen zorgvuldig gescheiden worden gehouden van andere Anemone cultivars. In de
proeven in Boskoop en Engeland bleek bij een
zeer groot deel van verkeerd geïdentificeerde
cultivars in plaats daarvan 'Robustissima' geleverd te zijn.

blaadjes van ca. 39 x 24 mm, voet afgerond (spatelvormig, niet wigvormig), middenroze (7 1B)
met lichtroze (74D) en nog lichtere randjes
(73D), buitenzijde purper (7 1A) met lilaroze
(75B); 8-1 5% fertiel stuifmeel, zet zaad; bloeitijd eind augustus tot eind september.

* A. 'Richard Ahrens' [Autumn Single
Group)
(G. W. Uhink 1920 (ofPfitzer 192 1?))
syn.A. xhybrida 'RichardAhrens'; 'RickArrhens'
GROEIWIJZE: 1 m hoog.
BLADEREN: matig behaard, aan de onderzijde alleen op de nerven; doordat de steeltjes van de
deelblaadjes kort zijn (1-2 cm) overlappen ze elkaar.
BLOEIWIJZE: 2 niveaus van vertakking, op elk niveau extra bloemen en bloeistengels; bloemsteeltjes vaak gebogen of gegolfd.
BLOEMEN: doorsnee 5-6,5 cm; 5-(6) bloemblaadjes, ca. 33 x 26 mm, lichtroze (69A); stuifmeel
16- 26% fertiel, maakt zaad; bloeitijd eind augustus tot eind september (zeer laat).
De identificatie van deze plant is niet geheel
zeker. In de literatuur wordt gemeld dat dit een
zeer hoge plant is (in de Boskoopse proef van
gemiddelde hoogte). Ook beschrijft men deze
plant als zeer vroegbloeiend, terwijl hij in Boskoop juist het laatst van allemaal begon te bloeien. Mogelijk is de plant in de literatuur verward
met de cultivar 'Robustissima'. Deze bloeit in30

**A. 'Robustissima' [Autumn Single Group)
(Lemoine, 1900)
syn. A. tomentosa 'Robustissima'; A. 'Robustissima'
GROEIWIJZE: 80 tot 120 cm hoog, stengels purper
met witte beharing.
BLADEREN: deelblaadjes niet overlappend en
vaak diep gelobd; bovenzijde matig behaard, onderzijde grijs van kleur en met name op de nerven lang behaard, maar minder zwaar dan A. tomentosa; lange bladsteel.
BLOEIWIJZE: 3 niveaus van vertakking, met op
elk niveau extra bloemen of takken.
BLOEMEN: doorsnede 5 tot 7 cm; 5 bloemblaadj es, ca. 35 x 25 mm, binnenzijde licht lila (76B)
tot roze-lila (75B), buitenzijde 2 blaadjes donken-oze (70B), de rest lichtpaars (76B); bloemknoppen donker paarsrood met witte beharing;
stuifmeel 82%-94% fertiel, maakt zaad; bloeitijd
eind juli tot begin september.

*A. 'Rosenschale' [Autumn Elegans Group]
(Haagemann 1978)
syn. A. x hybrida 'Rosenschale' ; 'Pink Shell '
GROEIWIJZE: 60 tot 100 cm hoog.
BLADEREN: schaars behaard; jonge deelblaadjes
hebben korte bladsteeltjes en daarom overlappen
· ze, bij oude bladeren wordt dit minder.
BLOEIWIJZE: 2 of 3 niveaus van vertakking, op
elk niveau extra bloemen ofbloeistengels, knoppen van extra bloemen soms zittend.
BLOEMEN: doorsnee 7-9 cm; (6)-8-(11) bloem-
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De bloemblaadjes vormen een gesloten rozet,
aan hun toppen zijn ze licht ingesneden. Van
sommige bloemblaadjes is de linkerhelft anders
gekleurd dan de rechterhelft (lichtroze en donkerroze in één bloemblad).
o A. 'Rotkäppchen' [Autumn Double Group)
(Winner onbekend)
syn. A. hupehensis 'Rotkäppchen'
GROEIWIJZE: tot ca. 80 cm hoog en stevig.
BLADEREN: zeer schaars behaard, deelblaadjes
overlappend.
BLOEIWIJZE: regelmatig van bouw met 2 vertakkingen, soms een extra bloem ofbloeitak.
BLOEMEN: doorsnee 4-5 cm; ( 14)-19-(4 1)
bloemblaadjes, fel purperroze (70A); stuifmeel
92% fertiel; bloeitijd half augustus tot half september, tot in oktober nog wat nabloei.
Uit de groep felroze gevuldbloemige cultivars
heeft 'Rotkäppchen' de kortste periode van volle
bloei. De plant produceert soms goed gevulde
Dendroj/ora nr 38 2001
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BLADEREN: bladrand ondiep gezaagd, bladtop
spits; deelblaadjes niet overlappend.
BLOEMEN: ovaal, 5,5-6,5 cm doorsnee; 5-(6)
bloemblaadjes die nauwelijks overlappen en een
wigvormige basis hebben, ca. 30 x 20 mm, 3 zijn
paarsroze en 2 donker paarsroze (binnenzijde 71A71D, buitenzijde 71B-70B); stuifmeel94% fertiel.

bloemen, maar doet dit niet consequent. Waarschijnlijk wordt deze plant in de handel nogal eens
verward met 'Prinz Heinrich', maar die bloeit rijker en langer. Aangezien er betere cultivars voorhanden zijn kan 'Rotkäppchen' vervallen.
A. 'September Charm'
Group]

[Autumn Single

Deze cultivar is een van de donkerste roze enkelbloemige rassen. Het kleurverschil tussen de
5 bloemblaadjes onderling is klein. 'Splendens'
lijkt erg op 'Bowles Pink', maar heeft iets minder grote bloemen. In Duitse literatuur worden
onder deze naam ook planten afgebeeld met
halfgevulde bloemen, maar die zijn niet correct
benaamd. Ook de plant in de proef in Boskoop
was niet soortecht. De plant in het Herbarium
Vadense is wel soortecht, maar verzamelaar Elzinga heeft vooral de grootste bloemen (met 6
bloemblaadjes) gedroogd. De plant heeft echter
overwegend bloemen met 5 bloemblaadjes.

(Bristol Nurseries, USA, 1932)
syn. A 'Septembercharme'; A. x hybrida 'September Charm'
GROEIWIJZE: 60-100 cm hoog.
BLADEREN: licht behaard, aan de onderzijde alleen op de nerven lang behaard.
BLOEIWIJZE: extra bloemknoppen niet zittend.
BLOEMEN: doorsnee 7-8 cm; 5-(6) bloemblaadjes
van ca. 36 x 28 mm, binnenzijde lichtroze (65C)
met 2 iets donkerder blaadjes (70D), aan de buitenzijde licht paarsroze(75C) met 2 donker
paarsrode blaadjes (187C); stuifmeel 3% fertiel,
chromosoom aantal 2n= l6.
Deze enkelbloemige cultivar wordt soms bij A.
hupehensis ingedeeld, maar het is een echte hybride. Dat is te zien aan de lage fertiliteit van het
stuifmeel en aan de grote bloemdiameter. Kaiser
beschrijft planten onder deze naam met bloemen
tot 8 cm doorsnee die 5 tot 8 bloemblaadjes hebben en wat donkerder roze zijn (ongeveer 70C).
Het is niet duidelijk of er twee verschillende
typen in de handel zijn en wat dan de echte is.
A. 'Septemberglanz' [Autumn Elegans
Group]
(Alfred Weinreich, 1966, 1983?)
syn. A. tomentosa 'Septemberglanz'; A. tomentosa 'September Glow'; A. vitifolia 'Septemberglanz'; A. x hybrida 'Septemberglanz'

GROEIWIJZE: 80 tot 100 cm hoog.
BLADEREN: bovenzijde en vooral de onderzijde
zwaar behaard.
BLOEMEN: halfgevuld, komvormig; de rand van
de bloemblaadjes is rondom gegolfd, bijna gekroesd, middenroze (ongeveer 73B) met lichter
roze randjes; bloemknoppen purper met witte
beharing; bloeitijd half augustus tot eind september.

22 A. 'Serenade' [Autumn Elegans Group)

syn. ook als cultivar van x hybrida, hupehensis,
tomentosa en vitifolia in de literatuur
GROEIWIJZE: 1 tot 1,3 m hoog, stevige stengels.
BLADEREN: de deelblaadjes zijn niet overlappend; bovenzijde zwaar behaard, onderzijde
zwaar behaard, met name op de nerven.
BLOEIWIJZE: 2 of 3 niveaus van vertakking,
slechts enkele extra bloemen of bloei takken.
BLOEMEN: doorsnee 6-7 cm; (11)-13-(14)
bloemblaadjes van ca. 32 x 17 mm, binnenzijde
lilaroze (75A-75B), buitenzijde donker paarsroze (71A-77B) de randjes vaak lichter of juist
donkerder van kleur dan het centrum van het
bloemblad, toppen van bloemblaadjes licht ingesneden of gevouwen; stuifmeel 56-82% fertiel;
zet zaad; bloeitijd begin augustus tot de derde
week van september.
Deze vrij recente cultivar is waarschijnlijk een
kruising tussen A. tomentosa en één van de A. x
hybrida cultivars. Hij is goed winterhard.

A. 'Superba' [Autumn Single Group]
(L. Lindner, ca. 1928)
syn. A. hupehensis 'Superba'

GROEIWIJZE: tot 80 cm hoog.
BLOEMEN: doorsnee ca. 58 mm; 5 bloemblaadjes
van ca. 29 x 24 mm, aan de basis breed en plotseling versmallend (spatelvormig), overlappend,
binnenzijde donkerroze (74B-74D), buitenzijde
donker paarsrood tot middenroze (187B-75B);
stuifmeel 95% fertiel.
De plant in de proef van PPO bleek niet soortecht te zijn. Bovenstaande beschrijving is van
A. 'Superba' in de Engelse nationale collectie
van M. McKendrick. Er bestaat ook een selectie
van A. tomentosadie 'Superba' genoemd wordt;
zie A. 'Foersters Superbe' [Auturnn Single
Group] . Een andere cultivar genaamd 'Rosea
Superba' is waarschijnlijk verdwenen uit de handel. Hensen (1979) heeft deze 'Rosea Superba'
als A . hupehensis ' Superba' beschreven en in het
Herbarium Vadense bewaard. ' Rosea Superba'
was 130 cm hoog, had brede, grote bladeren, en
bloemen van 7 cm doorsnee met 6-9 lichtroze
brede bloemblaadjes. Het was waarschijnlijk een
hybride, geen A. hupehensis; zou tegenwoordig
in de Auturnn Elegans Group thuishoren.

Deze cultivar is nog niet zo bekend. Aan de
bladbeharing te zien is het een A. tomentosa of
een hybride daarmee.

A. 'Splendens' [Autumn Single Group]
(L. Lindner, Eisenach vóór 1920; door Ahrends
in 1928 geïntroduceerd)
syn. A. hupehensis 'Splendens'

·** A. 'Whirlwind' [Autumn Double Group]
(James Vick & Sons 1887, Rochester, New

*A. 'Serenade' [Autumn Elegans Group]
(Alfred Weinreich, 1983)

GROEIW!JZE: tot 80 cm hoog, groeit los en valt
vrij gemakkelijk open.

York, USA)
syn. A. x hybrida ' Whirlwind'; 'Wirbelwind' of
'Tourbillon'
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23 A. 'Whirlwind' [Autumn Doûble Group]

GROEIWIJZE: 1-1,3 m hoog, erg stevig.
BLADEREN: schaars behaard.
BLOEIWIJZE: 3 niveaus van vertakking, met op
elk niveau extra bloemen of bloeistengels, extra
bloemen vaak zittend; takhoek vrij klein.
BLOEMEN: doorsnee 6-8 cm; (16)-23-(32)
bloemblaadjes van ca. 32 x 15 mm, de binnenste
bloemblaadjes smal, vaak gekromd en verdraaid,
wit, buitenste blaadjes vaak groen getint; buitenzijde bloemknop groen; stuifmeel 2-4% fertiel,
zet geen zaad; bloeitijd half augustus tot eind
september.
Dit is de meest verkochte witte, dubbelbloemige
cultivar. De naam 'Whirlwind' kreeg deze plant
omdat de binnenste bloemblaadjes als een wervelwind om het hart van de bloem heen draaien.
In Nederland is er veel verwarring over de soortechtheid van deze plant. Dit is waarschijnlijk
veroorzaakt door het artikel van Hensen uit
1968, waarin hij schrijft dat deze plant op A . hup ehensis var. japonica lijkt, met name door de
geringe hoogte (45 cm). Dit klopt echter niet,
'Whirlwind' is een echte hybride, wat te zien is
aan de lage stuifmeelfertiliteit en de grote
bloemdoorsnede. Hensen corrigeert de planthoogte in zijn artikel uit 1979, en meldt dat op
vochtige standplaatsen de plant tot 1,2 m hoog
kan worden. Ondertussen hadden kwekers echter allerlei andere namen gegeven aan de planten
Dendraflora nr 38 2001
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meer bloemblaadjes hebben; 'Couronne Virginale' moet een roze zweem hebben, geen groene,
en 'Luise Uhink' moet grotere bloemen met minder bloemblaadjes hebben dan 'Whirlwind' .

die zij kweekten, zoals ' Coupe ' d Argent', 'Couronne Virginale' en 'Luise Uhink'. Al die tijd
kweekten zij echter wel degelijk 'Whirlwind' . De
echte 'Coupe d' Argent' moet grotere bloemen en

Overzicht sterrenkeuring:
Waardering/
Value/ Bewertung

***

***

**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
*
0
0

cultivar
'Elegans'
'Honorine Jobert'
'Königin Charlotte'
' Ouvertüre'
'Pamina'
'Praecox'
'Robustissima'
'Whirlwind'
'Hadspen Abundance'
'Margarete'
'Mont-rose'
'Prinz Heinrich'
'Richard Ahrens'
'Rosenschale'
' Serenade'
'Andrea Atkinson'
'Rotkäppchen'

cultivargroept cultivar group/
Gruppe cultivar
[Autumn Elegans Group]
[Auturnn Elegans Group]
[Autumn Elegans Group]
[Autumn Single Group]
[Auturnn Double Group]
[Autumn Single Group]
[Autumn Single Group]
[Auturnn Double Group]
[Autumn Single Group]
[Auturnn Double Group]
[Autumn Double Group]
[Auturnn Double Group]
[Auturnn Single Group]
[Autumn Elegans Group]
[Auturnn Elegans Group]
[Autumn Elegans Group]
[Autumn Double Group]

Onvolledig beschreven cultivars, synoniemen en verdwenen cultivars
(De cultivargroepsindeling is weggelaten in twijfelgevallen)
'Aiba': In Europa een synoniem van 'Honorine
Jobert' [Auturnn Elegans Group]; in de USA synoniem van 'Lady Ardilaun' [Autumn Elegans
Group].
'Albert Schweizer': Planten die in Engeland
onder deze naam geleverd werden waren niet te
onderscheiden van 'Elegans'.
'Aiice' [Autumn Elegans Group] (Pfitzer,
1909) (syn. A. x hybrida 'Alice'): Geïntroduceerd als verbetering van 'Königin Charlotte',
maar nauwelijks in de handel. Sterke groeier.
Grote bloemen met een compacte ring meeldraden; een dubbele rij karmijnroze bloemblaadjes
met een zilverige rand, verblekend naar lichtpaars. Mooi blad.
'Ariane': Franse cultivar.
'Armide'
'Autumn Queen': Is waarschijnlijk een synoniem of wordt niet meer gekweekt.
'Avalanche' [Autumn Double Group]: Gevuldbloemige witte cultivar, onder meer in de
USA in de handel. Het is onbekend of dit een
hybride of een A. hupehensis var japanica is.
'Beauté Parfaite' [Autumn Elegans Group]
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(Lemoine 1894): Wit met roze zweem, halfgevuld. Werd in Frankrijk rond 1970 nog gekweekt.
'Bowles Double' (A. hupehensis): Genoemd
door Kaiser, maar zonder beschrijving. Geen synoniem van 'Bowles' Pink' [Autumn Single
Group ], want die is enkelbloemig.
'Brilliant' (A. hupehensis): Oude handelsnaam
voor de oorspronkelijke kloon van A. hupehensis
var japonica.
'Bühlerland' : zie 'Bühler Kind'
'Burganety' [Autumn Double Group] : Vrij
compact tot 75 cm hoog, dubbele diep rozerode
bloemen. Oorsprong onbekend, mogelijk een synoniem van 'Bodnant Burgundy'.
'Calice Rose' : Dubbelbloemig, karmijnroze.
Werd rond 1970 nog in Frankrijk gekweekt. Is
ondanks de lichte overeenkomst in naam waarschijnlijk niet hetzelfde als 'Rosenschale'.
'Castlefreke' [Autumn Double Group] : Waarschijnlijk niet meer in de handel. Grote, dubbele, diep roze bloemen, plant 75 cm hoog. Mogelijk was dit een hybride in plaats van eenA.h. var
japonica.
'Charmeuse' (Lemoine 1906): Zeer regelmati-

ge, dubbele bloemen met overlappende en afgeronde karmijnroze bloemdekblaadjes. Werd
vóór 1965 in Frankrijk gekweekt.
'Collerette' [Autumn Elegans Group] (Lemoine 1897): Halfgevulde witte bloemen.
'Columnea': Hybride waarvan alle planten in
Henserr's proefbevroren in 1961 -62.
'Compacta' [Autumn Single Group] (Bomimer Staudenculturen Carl Foerster, 1967): Selectie uit A. tomentosa. Enkelvoudige, licht
paarsroze bloemen, bloeiwijze een regelmatig
gevorkt bijscherm. Blad donker, met spitse punt
en zwaar behaarde onderzijde.
'Couronnement' (Lemoine 1905): Zeer grote,
dubbele bloemen, grote, vlakke, overlappende
bloemblaadjes, wit met violette zweem.
'Couronne Virginale' (Lemoine): Half gevuld,
wit met een roze zweem, tot 100 cm hoog. Er
worden soms nog planten onder deze naam aangeboden, maar die lijken meestal verdacht veel
op 'Whirlwind' (wit met een groene zweem).
'Crispa': zie 'Lady Gilmour'
'Diadème' (Lemoine 1905): Kleine plant met
roze schaalvormige bloemen.
'E.A. Bowles' : zie 'Bowles' Pink'
'Eiegantissima' (Lemoine 1900): Stevig, tot
150 cm hoog. Bloemen met een dubbele rij satijnroze bloemblaadjes. Tetraploïde met 32 chromosomen. Soms worden nog wel enkelbloemige
roze Anemonen onder deze naam verkocht.
'Enchantment' en 'Enchantress': Waren mogelijk synoniemen van elkaar?
'Farreri'
'Fiancée'
'Frau Magdalena Uhink' [Autumn Double
Group] (Uhink rond 1920): Tot 46 lilaroze
bloemblaadj es per bloem.
'Galathee'
'Gracieuse'
'Herbstrose' en 'Rose d' Automne'
'Herbstwind' (Bomimer Staudenculturen Kar!
Foerster, vóór 1983): Robuuste en zeer winterharde plant. Ongeveer 70 cm hoog, witte bloemen met roze buitenkant.
'Joconde'
'Josephine': Opgenomen in de Engelse nationale collectie, heeft nog niet gebloeid.
'Jubilaeum' [Autumn Elegans Group]: Recente Duitse cultivar, 90 cm hoog, grootbloemig, roze, half gevuld.
'King George V' (A. hupehensis)
'Klein Rottraut' (vóór 1935): 30 tot 40 cm
hoog, bloeit eind augustus tot eind september.
Stevige stengeltjes met redelijk gevulde, donkerrode bloemen. Een hybride of een selectie van A.
hupehensis var. japonica.

'Le Nain Rose' (Lemoine 1904): Zeer grote
dubbele bloemen, lilaroze met violette onderkant.
'Lord Ardilaun'
'Magdalena Uhink': zie 'Frau Magdalena
Uhink'
'Magenta' (Lemoine,l910): Middelhoge plant
(zoals Mont-rose), vrij grote, dubbele bloemen
met lange bloemblaadjes die een beetje rommelig uitstaan, diep roze. Kan een hybride of een
selectie uit A. hupehensis var. japonica zijn.
'Märchenfee' [Autumn Elegans Group]:
Halfgevulde, lichtroze bloemen. In de proef te
Weihenstephan opgenomen.
'Mauve' (hupehensis)
'Max Vogel' [Autumn Elegans Group] : (G.
W. Uhink 1919) Stengels dun maar sterk, 60-95
cm hoog. Zeer rijk bloeiend, halfgevulde, fel
donkerroze bloemen, 7 tot 10 cm doorsnee, soms
nog groter, lijkt op 'Kriemhi1de'.
'Mignon'
'Monika' [Autumn Elegans Group] (G. Schmidt, 1993): Waarschijnlijk een sport van ' Königin Charlotte'. 80 cm hoog, bloeit oktober-november. Bloem lichtroze met licht gekroesde
bloembladrandjes, bladrand sterk gekroesd.
Bloemblaadjes vormen een gesloten rozet.
'Multiflore'
'Nakamura Dwarf' [Autumn Double Group] :
in de USA in de handel.
'Nebuleuse'
' Pink Shell': zie 'Rosenschale'
'Profusion' (Lemoine 1898): Het is twijfelachtig of deze cultivar nog in de handel is. Hij zou
licht lilaroze bloemen met ongeveer 15 bloemblaadjes moeten hebben. Planten die onder deze
naam geleverd worden zijn meestal niet te onderscheiden van 'Elegans' . Ook worden er wel
planten met dubbele hardroze bloemen onder
deze naam verkocht, maar die behoren waarschijnlijk tot 'Prinz Heinrich' .
'Purpurine' (Lemoine 1903): Bloemen halfgevuld of enkel met grote paarsroze bloemblaadjes.
'Queen Charlotte': zie 'Königin Charlotte'
'Reine d' Automne'
'Reine Charlotte': zie 'Königin Charlotte'
'Renoncule' [Autumn Double Group] (Lemoine 1901): Bijna gevulde witte bloemen,
bloeit laat.
'Rosace'
'Rosea' : Synoniem van 'Elegans', daterend uit
de tijd dat er nog maar één donkerroze, een roze
en een witte cultivar bestond.
'Rosea Superba' (Lemoine, 1896): Enkelbloemig, helder roze. In vergelijking met 'Elegans'
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heeft deze selectie sterkere stengels, grotere
bloemen en bloeit rijker. Zie opmerkingen bij
'Superba' [Autumn Single Group]

'Rose d'Automne' [Autumn Double Group)
(Lemoine, 1903) Plant 70 cm hoog, bloemen
met 6 of 7 rijen helder lilaroze bloemblaadjes,
van buiten roodachtig.
'Rubra' of 'Rubra Plena' (A. hupehensis): D it
is een oude handelsnaam voor de oorspronkelijke kloon van A. hupehensis var japonica die als
eerste naar Europa is gebracht. Het is waarschijnlijk onmogelijk om nu nog na te gaan
welke kloon dit precies is geweest, aangezien er
mogelijk ook zaailingen onder dezelfde naam
zijn verkocht. De plant in het Herbarium Vadense in Wageningen had gemiddeld 12 bloemblaadjes.
'Schneekönigin' (Pfitzer): Een zeer rijk bloeiend ras met grote, halfgevulde, zuiver witte
bloemen.
'Schwarzwälderin': Zeer grote witte bloemen
met roze zweem.
'Semiduplex' (ook 'Alba Semi Duplex') (Lemoine, 1894): Halfgevuld, wit, met minder dan
20 bloemblaadjes. Wat nu nog verkocht wordt
onder deze naam is meestal 'Whirlwind'.
'September Glow' : zie 'Septemberglanz'
'September Sprite': Ras uit de USA.
'Simplicity' [Autumn Single Group] (syn: A.
matsudae ' Simplicity')(Dr. Burwell) Bloemdoorsnede 7 cm; aantal bloemblaadjes 5; grootte
ca. 35 x 26 mm; bloemkleur wit; stuifmeel 49%
fertiel. Goede zaailing van A. matsudae. Waarschijnlijk nog nauwelijks in de handel.
'Soir d'Été' [Autumn Double Group] (Lemoine 1903): Was een ras met 5 tot 6 rijen paarsroze bloemblaadjes.
'Stuttgardia' (W. Pfitzer te Stuttgard 1925):
Vrij laag ras (75 cm) met een zeer lange bloeitijd. Halfgevulde bloemen, tweekleurig rozerood. In het Herbarium Vadense in Wageningen
een plant met zeer groot blad, soms 5-delig,
bloemen licht paarsroze, 20-26 bloemblaadjes,
8-9 cm doorsnee met zeer veel extra bloemen op
lange steeltjes. Mogelijk is dit exemplaar een
verkeerd geïdentificeerde ' Mont-rose' [Autumn
Double Group].
' Superba ' (A. tomentosa): zie 'Foersters Super-

be'
' Sylvie ': Waarschijnlijk verkeerd geïnterpreteerd als cultivamaam. Anémone sylvie is de
Franse naam voor A. nemorosa.
' Terry's Pink' : zie 'Mont-rose'.

'The Bride'
' Thomas Ahrens': Synoniem van Richard Ahrens?
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'Treasure': Op Internet een halfgevulde middenroze bloeiende Anemone, geen literatuur bekend.
'Tourbillon': Synoniem van 'Whirlwind'.
'Turban' (Lemoine 1904): Dubbelbloemig,
wijnkleurig roze, stevige stengels, tot 10 cm
grote, schaalvormige bloemen.

!983, Jahresbericht 1982, Fachhochschule Weihenstephan und Versuchsanstalt für Gartenbau Weihenstephan.
TAMURA, M. (1991 ): Acta Phytotax. Geobot., 42(2):
178-180.
TREHANE, P. ET AL (1995): International Code ofNomenclature for Cultivated Plants, Quarterjack Publishing.

Ir. M.E.C.M. (Margareth) Hop

'Vase d' Argent' [Autumn Double Group]
(Lemoine 1897): Stevige stengels, bloemen wit
met 5 kransen bloemblaadjes.
'Victor Jones': Plant 90 cm hoog, lichtroze
tweekleurige bloemen, donkere stengels. In de
USA in de handel.
'Weissen Riese': zie 'Géante Blanche'
'White Giant': zie 'Géante Blanche'
'White Queen': zie 'Géante Blanche'
' Wirbelwind': zie 'Whirlwind'

Voor de plantbeschrijvingen zijn vele vaste-plantenboeken en catalogi uit binnen- en buitenland, uit de
periode 1940-2001 geraadpleegd en internetsites van
kwekerijen. Voor de verkrijgbaarheid zijn o.a. PPPindex, Plantfinder en Plantenvinder gebruikt.

Voor de taxonomie is gebruik gemaakt van de Index Kewensis, de IPNI-query en TROPICOS-database via Internet en persoonlijke mededelingen van Dr J. Cornpton.

Veredelaar en onderzoeker sortiment, Praktij konderzoek Plant & Omgeving, Sector Bom en,
Boskoop
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Summary
Autumn-jlowering or Japanese Anemones are valuable garden perennials. The identification of
the various relatively old cultivars has been attempted by camparing plants in Dutch, English and
German gardens. The difjicult botanical nomendature has been simplified by the introduetion of
cultivar groups. Within the autumn-jlowering group of Anemone (= Anemone section Eriocapitella) we define the [Autumn Single Group} fo r single-jlowered cultivars; [Autumn Elegans
Group} forsemi-double cultivars, with an average of6-19 lepals and [Autumn Double Group} for
cultivars with 20 or more tepals. For 38 commercially available cultivars a detailed description
is given. Of those, 16 have also been evaluated for their garden merit in Dutch conditions. A nother 80 cultivar narnes are mentioned with short descriptions aftheir validity and their appearance.
Zusammenfassung
Herbstblühende, bzw. japanische Anemonen sind wertvolle Gartenpjlanzen. Die häufig sehr alten
Kulfivare wurden identifiziert durch Pjlanzen in niederländischen, englischen und deutschen
Anpjlanzungen miteinander zu vergleichen. Die schwierige botanische Nomenclatur wurde vereinfacht durch die Einführung van Kultivargruppen. Innerhalb der Gruppe der herbstblühenden
Anemonen (= Anemone Sektion Eriocapitella (Nakai) Tamura) definieren wirdie [Autumn Single Group} für einfachblütige Kultivare; die [Autumn Elegans Group] jiir halbgefiillte Kultivare
mil durchschnittlich 6- 19 Tepalen und die [Autumn Double Group} fiir Kulfivare mil 20 ader
mehr Tepalen.
Für 38 im Handel erhältliche Kulfivare wird eine detaillierte Beschreibung gegeben. Von diesen
Pjlanzen wurden 16 auch hinsichtlich ihres Kultur- und Gebrauchswertes beurfeilt und durch die
KVBC gep1iiji. Noch einmal 80 Kultivarnamen werden kurz beschrieben.
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