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Van 8 t/m 11 februari 1996 werd door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen de
tentoonstelling "Winterglorie" georganiseerd. Deze tentoonstelling werd gehouden ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van de keuringscommissie van de KVBC, die op 13 februari 1895 werd
opgericht.
Op deze tentoonstelling werd een aantal planten getoond, dat in de afgelopen 100 jaar door de
keuringscommissie werd bekroond. Hierbij waren ook enkele planten, die in het jaar van oprichting
van de keuringscommissie werden bekroond - te weten Sambucus racemosa ' Plumosa Aurea' en
Spiraea japonica 'Anthony Waterer' (in 1895 gekeurd als S. x bumalda 'Anthony Waterer' ). Voor
meer informatie over bekroningen tijdens de afgelopen eeuw wordt verwezen naar het boek
"Boskoops Koninklijke (1861-1986)", geschreven door Jan Tromp.
Ook planten, die door de jongste subcommissie van de keuringscommissie - namelijk de Subcommissie Multifunctionele Planten - werden bekroond, werden aan de bezoekers getoond. Enkele
planten die deze commissie in haar (nog) korte bestaan positief heeft gewaardeerd zijn Cotoneaster x suecicus 'Erlinda', Hydrangea macrophylla 'Hobella' (Hovaria®) en Lonicera nitida 'Lemon
Beauty' .
In het kader van in de toekomst te organiseren thematentoonstellingen werd deze eerste thematentoonstelling "Winterglorie" gedoopt. Op deze tentoonstelling werd een zeer breed sortiment planten
getoond, datjuist (of ook) in de winter aantrekkelijk is. De kern van "Winterglorie" werd gevormd
door 50 verschillende soorten en cultivars van het geslacht Hamamelis. Deze planten waren voor de
tentoonstelling ter beschikking gesteld door W.J. van der Werf te Boskoop.
Daarnaast waren er vele andere geslachten vertegenwoordigd. Naast de te verwachten winterbloeiers zoals Chimonanthus praecox, Cornus mas, Jasminum nudiflorum en Viburnum x bodnantense ' Dawn', was er een grote variatie aan planten te zien, die op een andere manier 's winters
een bepaalde sierwaarde hebben. Zo waren er uiteraard coniferen, maar ook vaste planten en planten
met een mooie bast of gekleurde twijgen. In totaal werden meer dan 500 verschillende soorten en
cultivars aan de bezoekers getoond.
De tentoonstelling "Winterglorie" werd op voortreffelijke wijze gearrangeerd door J.W. Niesing, die
helaas op 10 maart 1996 onverwacht overleed.

Hieronder volgen beschrijvingen en aanvullende gegevens van een aantal planten, dat om uiteenlopende redenen opviel tijdens bovengenoemde tentoonstelling.
Abeliophyllum distichum
Dit elegante struikje wordt weleens "witte forsythia" genoemd. De vergelij king, die wordt gemaakt
met de bekende geelbloeiende Forsythia, is niet geheel onterecht. Beide geslachten behoren tot de
Oleaceae en beide bloeien Iaat in de winter of in het vroege voorjaar. Beide geslachten zijn zeer
nauw met elkaar verwant. Abeliophyllum onderscheidt zich van Forsythia, doordat de vruchten zijn
gevleugeld (zoals bij Ulmus).
Abeliophyllum is een monotypisch geslacht, de enige soort is A. distichum. De plant komt van nature
voor in Korea en is relatief kort in cultuur; in 1924 werd het eerste exemplaar in Europa ingevoerd.
A. distichum is een kleine struik tot 2 m hoog en even breed. De fij n vertakte twijgen zijn bezet met
donkergroene, eivormige, 3-6 cm lange bladeren. In het najaar worden de bloemknoppen in trossen
aan het eind van de jonge twijgen gevormd. Hierbij verkleurt de twijg opvallend donkerpaars tot
bijna zwart. Wanneer in februari en maart de bloemen zich openen vormen takken en bloemen een
goed contrast.
De tot 1.5 cm grote bloemen zijn zeer lichtroze (bijna wit), aan de basis iets donkerder. Naast de soort
is er één cultivar bekend, namelijk A. distichum ' Roseum', die iets donkerder roze bloemen heeft.
Abeliophyllum is goed winterhard, maar in de zomer is er veel warmte nodig om de plant goed te
laten gedijen. Deze unieke struik moet daarom bij voorkeur op een zonnige plaats worden geplant.
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Acer x conspicuum 'Phoenix' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1986)
Deze grote struik is één van de cultivars van Acer x conspicuum, een nieuwe hybride (type 1975,
Latijnse diagnose 1994), ontstaan uit A. davidii en A. pensylvanicum.
Het is een bladverliezende, meerstamntige struik, tot ongeveer 4 m hoog. In de zomer zijn de takken
licht zalmkleurig tot crèmegeel, in de herfst verkleurend naar helder koraalrood. Het blad is
drielobbig (de twee buitenste lobben zijn nauwelijks ontwikkeld), 12 tot 20 cm lang en 10 tot 15 cm
breed. De kale twijgen zijn in de winter schitterend koraalrood van kleur, hetgeen een zeer opvallend
kenmerk is.
'Phoenix' is de naam van een vogel uit de Egyptische mythologie, die gedurende een periode van
500 tot 600 jaar leefde, zichzelf verbrandde en uit de as herrees om als jonge vogel een volgende
periode van 500 jaar te leven. De Egyptenaren zagen deze vogel als een symbool van eeuwige jeugd.
Helaas is deze cultivar niet een van de sterkste; de plant is moeilijk te vermeerderen en kan spontaan
afsterven. Wanneer deze esdoorn eenmaal is geplant kan men er het beste zo min mogelijk in
snoeien. Ondanks deze moeilijkheden is het beslist de moeite waard deze unieke struik aan te
planten.
Buxus microphylla 'Rococo' (België, vóór 1980)
Deze uit België geïmporteerde plant was voorheen bekend onder de aanduiding "Wiertz", de naam
van de bekende Belgische tuinarchitect, soms verkeerd geschreven als "Wirtz". Er was veel
verwarring over en men heeft omstreeks 1990 (in Boskoop) gekozen voor de cultivarnaam
'Rococo' .
'Rococo' is een Buxus die laag blijft en breed-spreidend groeit. De bladeren zijn eirond tot
omgekeerd-eirond, 1 tot 2 cm lang en glimmend lichtgroen. De plant groeit slechts 10 tot 15 cm per
jaar en kan tot de semi-dwergvormen worden gerekend. Oudere planten zijn vele malen breder dan
hoog. B. microphylla - de soort waaruit 'Rococo' is ontstaan- is beter winterhard dan B. sempervirens, wanneer het om jonge planten gaat.
' Rococo' is een "nieuwe" cultivar en is geschikt als solitairplant Juist in een kleine tuin kan deze
cultivar goed worden geplant. Deze Buxus is ongeschikt als haagplant
Calocedrus decurrens 'Berrima Gold' (Australië, vóór 1976)
Deze cultivar van de zuil vormige Calocedrus decurrens (voorheen Libocedrus d. ), werd door Rillier
in 1976 in Europa geïmporteerd. De schubvormige bladeren zijn het hele jaar lichtgeel tot groengeel.
De jonge toppen zijn gedurende de wintermaanden opvallend oranjeachtig gekleurd. Ook de bast is
enigszins oranje van kleur. De plant groeit aanmerkelijk langzamer dan de soort en zal derhalve niet
zo groot worden. Tot dusver is ' Berrima Gold' goed winterhard gebleken.
Deze interessante nieuwe conifeer wordt nog slechts op bescheiden schaal in Nederland gekweekt.
Door de positieve eigenschappen is het de moeite waard ' Berrima Gold' op grotere schaal te kweken
en aan te planten.
Clematis armandii 'Apple Blossom' (Engeland, vóór 1926) - zie kleurenfoto blz. 17
De laatste jaren zijn groenbijvende Clematis in populariteit gestegen. Grote aantallen C. armandii en
C. cirrhosa en cultivars hiervan worden heden ten dage gekweekt. Dit wil zeker niet zeggen, dat deze
planten ook per definitie nieuw zijn. Zo is C. cirrhosa al sinds 1590 in cultuur.
Van C. armandii zijn enkele cultivars bekend, waarvan 'Apple Blossom' en de geurende 'Snowdrift'
de bekendste zijn. Van deze twee is 'Apple Blossom' het langst in cultuur; de plant kreeg in 1926 een
"Award ofMerit" van de Royal Horticultural Society. 'Snowdrift' is een cultivar van latere datum,
die door Jackman werd benaamd.
De plant is in alle delen gelijk aan de soort. Het jonge blad is bronskleurig. Dit kenmerk is niet bij alle
C. armandii aanwezig, maar het is zeker niet karakteristiek voor 'Apple Blossom' .
'Apple Blossom' onderscheidt zich van de andere C. armandii-cultivars omdat de bloemen niet wit
zijn. Bij het opengaan zijn de bloemdekbladen (tepalen) zachtroze, later verbleken deze. Met name
de achterzijde van de tepalen is roze van kleur. Dit is goed te zien wanneer de bloem zich nog niet
heeft geopend. C. armandii en cultivars dienen op een beschutte standplaats te worden geplant; de
winterhardheid is voor Nederland slechts matig.
Cornus officinalis
Deze winterbloeiende Cornus is nauw verwant aan de in Midden- en Zuid-Europa (tevens Klein96

Azië en Kaukasus) voorkomende Cornus mas. De Oostaziatische C. officinalis lijkt hier ook sterk
op, maar er zijn enkele verschillen, namelijk:
Cornus mas
- struik,· zelden kleine boom
- weinig afschilferende bast
- blad 4-11 cm lang
- 3-5 paar bladnerven
- geen (rood)bruine beharing in
de oksels van de nerven aan
de onderzijde van het blad

Cornus officinalis
- kleine boom, soms grote struik
- sterk afschilferende bast
- blad 4-13 cm lang
- 6-7 paar bladnerven
- (rood)bruine beharing in de oksels
van de nerven aan de onderzijde van
het blad

Naast bovengenoemde verschillen bloeit C. officinalis meestal één tot twee weken vroeger dan C.
mas en zijn de afzonderlijke bloemen groter. Beide soorten kunnen vanaf februari bloeien, afhankelijk van de temperatuur om die tijd. De planten zijn dan getooid met duizenden zachtgele
bloemetjes, in een tot 3 cm groot scherm, omgeven door een aantal schutbladen.
C. officinalis komt van origine uit China en Japan en waarschijnlijk komt de plant ook voor in Korea.
Omstreeks 1870 werd deze soort in Europa in cultuur gebracht, na eerder door Von Siebold en
Zuccarini in Japan te zijn beschreven. Omdat in Europa de inheemse C. mas al eeuwen in cultuur was
is deze Aziatische tegenhanger enigszins aan de aandacht ontsnapt.
Wanneer men de beide soorten met elkaar vergelijkt, zal opvallen, dat de gebruikswaarde van C.
officinalis in sommige opzichten - met name de afschilferende bast en de boomvormige groeiwijze beter is dan die van C. mas. Door de grotere bloeiwijzen is deze Cornus ook m9oier.

Edgeworthia chrysantha
Edgeworthia is een klein geslacht (3 soorten) uit de familie van de Thymelaeaceae, waartoe ook
Daphne behoort. Edgeworthia chrysantha komt oorspronkelijk uit China, maar wordt met name in
Japan op relatief grote schaal gekweekt. Het is een attractieve bladverliezende struik tot ongeveer 1.5
m hoog met lancetvormige tot langwerpige, gaafrandige bladeren. In de nazomer worden aan het
eind van de eenjarige twijgen de bloemknoppen gevormd, die in hoofdjes bijeen staan. Vanaf
februari kan de plant bloeien met zachtgele Daphne-achtige bloemen, die ongeveer 0.5 cm in
doorsnede zijn. Het gehele bloemhoofdje heeft een doorsnede van 3.5 cm. De bloemkleur van E.
chrysantha kan variëren van crèmegeel tot oranjerood (zoals bij E. chrysantha f. rubra). Enkele
cultivars van E. chrysantha zijn:
' Akabana' - Akabana betekent "met rode bloemen". In Japan is dit waarschijnlijk niet één vegetatief
vermeerderde kloon, maar iedere roodbloeiende kloon van E. chrysantha. In Nederland is een type
van ' Akabana' in cultuur en deze wordt ook vegetatief vermeerderd.
'Grandiflora' -Deze mooie cultivar is in alle delen groter dan de soort. De afzonderlij ke bloemen
worden 0.8 tot 1 cm doorsnede en de hoofdjes tot 5 cm groot. De kleur is goudgeel.
' Red Dragon' - Een goede rode cultivar, die in Japan waarschijnlijk ook ' Akabana' zal worden
genoemd. De bloemen zijn helder oranjerood. Deze cultivar was op de tentoonstelling "Winterglorie" te zien.
' Sanguinea' - Een Japanse cultivar met rode bloemen, die in Nederland niet in cultuur is. Deze
behoort vermoedelijk ook tot ' Akabana' (zie aldaar).
Deze schitterende planten kunnen - indien geplant op een beschutte plaats, bijvoorbeeld tegen een
muur op het zuiden - de Nederlandse wisselvallige en soms koude winters redelijk goed overleven.
Forsythia 'Paulina' (Hillier & Sons, Winchester, Hampshire, Engeland, vóór 1987)
Deze relatief nieuwe, onbekende Forsythia stond bekend als een slecht bloeiende cultivar. Tijdens
"Winterglorie" was een plant te zien, geënt op een stam van F x intermedia ' Spectabilis', die zeer
rijk bloeide. Gegevens omtrent de ouders van deze hybride-cultivar zijn niet bekend, maar waarschijnlijk is bij het ontstaan één van de ouders F suspensa geweest. Kenmerken als donker
purperbruine bloemknoppen en de kleur en vorm van de bloemen wijzen in deze richting. .
Forsythia ' Paulina' is een kleine, compacte struik met in het vroege voorjaar goudgele, klokv_orrruge
bloemen. De struik kan uitstekend op een stam worden geënt en misschien bloeit deze onder mvloed
van de onderstam rijker.
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Harnamelis
Zoals al genoemd, waren de verschillende Hamamelis-cultivars het hart van de tentoonstelling
"Winterglorie" . Hamamelis is het belangrijkste geslacht van de Hamamelidaceae, waartoe onder
andere ook de geslachten Corylopsis, Fothergilla, Liquidambar en Parrotia behoren. Het geslacht
Hamamelis bestaat uit zes soorten, waarvan er drie in Noord-Amerika voorkomen, te weten H.
macrophylla, H. vernalis en H. virginiana. H. macrophylla wordt door sommige systematici als
variëteit van de in het najaar bloeiende H. virginiana beschouwd. Ook in Azië komen drie soorten
voor, waarvan de belangrijkste de Chinese H. mollis en de Japanse H. japonica zijn. De derde soort is
H. bitchuensis, een soort die in Nederland niet in cultuur is en zo nauw verwant is aan H. japonica,
dat ze soms als variëteit hiervan wordt gezien. H. bitchuensis heeft opvallend gekroesde kroonbladen.
Van bijzonder groot belang voor de sierteelt zijn de vele cultivars, die zijn ontstaan uit de kruising
tussen H. japonica en H. mollis, namelijk H. x intermedia.
Harnamelis x intermedia 'Brandes' (Helmers Baumschulen, Westerstede, Duitsland, ca. 1984)
Dit is een van de sterkst groeiende cultivars met een brede, losse groeiwijze. 'Brandes' bloeit zeer
rijk; dit effect wordt versterkt doordat er veel bloemen per cluster bijeen staan. De goudgele bloemen
hebben opvallend ver teruggeslagen kroonbladen. De plant bloeit in januari. Deze vrij nieuwe
cultivar is een zeer goede aanwinst vanwege de sterke groei en rijke bloei.
De plant werd in de '30-er jaren gekruist door Heimich Bruns te Westerstede; later ontdekt in de tuin
van de familie Brandes te Westerstede (vandaar de naam) en door Helmers ±1984 in de handel
gebracht.
Harnamelis x intermedia 'Wiero' (W.J. van der Werf, Boskoop, Nederland, 1988)
Deze opvallende cultivar werd in 1988 door W.J. van der Werf naar zijn vader genoemd. 'Wiero' is
als spontane zaailing (waarschijnlijk van Hamamelis x intermedia ' Arnold Promise' ) opgekomen.
De vaderplant is onbekend. Het is een plant met opgaande takken, die eind januari-begin februari
bloeit. De bloemen zijn opvallend vanwege de groene kelkbladen, waardoor de kleur van de bloemen
helder is.
Harnamelis mollis 'Superba' (vóór 1959)
Deze cultivar heeft de typische kenmerken van H. mollis, het blad is wollig behaard en mooi
grijsgroen van kleur. De koperkleurige tot oranjeachtige bloemen geuren bijzonder sterk en aangenaam. De plant bloeit relatief vroeg, eind december-begin januari.
Deze, naar alle waarschijnlijkheid al zeer oude cultivar, is ten omechte onbekend gebleven. Alleen al
voor de goede geur zou 'Superba' veelvuldiger moeten worden aangeplant.
Harnamelis vernalis 'Lombarts Weeping' (P. Lombarts, Zundert, Nederland, 1954)
' Lombarts Weeping' is een van de weinige treurvormen binnen het Hamamelis-sortiment. De plant
is een zaailing van H. vernalis en kan vrij sterk groeien. Wanneer op een stam geënt of "opgehaald" is
het een elegante treurvorm. Als struik is het meer een bodembedekkende plant, die tamelijk breed
kan worden. De bloei is niet bijzonder opvallend; kleine oranjebruine bloemen omstreeks eind
januari-begin februari . 'Lombarts Weeping' heeft een mooie gele herfstkleur.
Ilex cornuta 'lra Nelson' (Verenigde Staten, vóór 1984)
Wellicht de mooiste bladvormen, die men bij hulst kan aantreffen ziet men bij !lex cornuta, een soort
die van origine uit Centraal- en Oost-China en Korea komt. Het wordt een flinke struik tot (soms) een
kleine boom van 2 tot 3 m. Het blad is 5 tot 8 cm lang en min of meer vierkant, maar staat bol, zodat
het er niet als zodanig uitziet. Op iedere hoek heeft het blad een stekel en ook de bladtop is voorzien
van een stekel. De vijfstekelige bladeren zijn hét kenmerk van I. cornuta. Dit kenmerk is versterkt
aanwezig in de cultivar ' Ira Nelson'.
Het is een bolvormige struik, die een hoogte van 1.5 m kan bereiken. Het blad is minder bol dan dat
van de soort en zeer variabel. Aan eenzelfde plant kunnen bijna volmaakt vierkante bladeren met vijf
stekels alsook ovale bladeren met alleen één stekel aan de top zitten. Uiteraard kunnen aan dezelfde
plant ook alle bladvormen vooekomen, die hiertussen zitten. Het blad is vaak enkele centimeters
groter dan dat van de soort en glimmend donkergroen, waardoor de plant een gezond uiterlijk heeft.
De bessen zijn helderrood en kunnen tot 1 cm doorsnede zijn.
'Ira Nelson' is een zeer welkome aanvulling op het al bestaande sortiment. De plant is goed
winterhard en het blad is zeer decoratief.
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Ilex 'Mary Nell' (Verenigde Staten, vóór 1984)
.
. .
Deze opvallende Hulst is ontstaan uit de kruising !lex cornuta x (/. pernyz ~ I. latifolza) . H~t
bijzondere van deze plant is, dat 'Mary Nell' de goede eigenschappen van alle dne de ou~~rs bezit.
'Mary Nell ' is een gezonde plant met een compacte, regelmatige groeiwijze. De blader.en ZIJn 5-7 cm
lang en. 2-4 cm breed, enigszins gootvormig gevouwen, aan de rand zeer regelmatig gezaagd en
glimmend donkergroen.
.
Met ' Mary Nell ' heeft men geen problemen bij de vermeerdering en de opkweek. Over de~e meu_we
Hulst is nog weinig bekend, maar het lijkt een bijzonder goede aanwinst in het toch al zo mtgebre1de
!lex-sortiment.
Microbiota decussata 'Jakobsen' (A.V. Jakobsen Planteskole, Glamsbjerg, Denemarken, 1990)
Dit is de enige cultivar, die bekend is van Microbiota decussata, de enige soort van het geslacht
Microbiota. De geschiedenis van deze soort gaat niet zo ver terug. In 1923 werd de plant door~~ Rus
Komarov beschreven en pas na de oorlog kwamen de eerste planten naar West-Europ.a. TIJde~s
"Flora Nova ' 76" in Boskoop werd M. decussata voor het eerst gepresenteerd. Voor meer mformatie
over deze plant wordt verwezen naar Dendraflora Nr 11-12 (1975) en Nr 13-14 (1977).
De Deense cultivar ' Jakobsen' wijkt op het eerste gezicht niet bijzonder af van de soort, maar op
latere leeftijd wordt deze minder hoog. De plant is in de handel gebracht door G. Horstmann,
Schneverdingen, Duitsland.
Osmanthus heterophyllus 'Sasaba' (Japan, vóór 1960)
.
. ,
,
Een opvallende cultivar van Osmanthus heterophyllus IS de mt Japa~ afkomstige Sasaba · De
bladeren zijn- in tegenstelling tot de soort- niet hulstachtig, maar zeer d1ep gesplet~n en soms zelfs
gedeeld. De bladeren zijn donkergroen en hebben 8 tot 13 lobben en/of aparte blaadJes; deze hebben
allemaal een stekel aan de top. Op de plaats waar twee bladeren tegenover elkaar stá~n (e~n duidelijk
verschil tussen Osmanthus en !lex), is het net of er 10 tot 20 kleine bamboeblaadJeS biJeen staa~ .
'Sasaba' betekent "bamboeblad" en is daarom zeer toepasselijk gekozen door de Japanner Yoshinnchi Hirose.
Het is een opgaand, wintergroen struikje met een losse groeiwijze. De plant groeit niet zo hard als de
soort en zal daarom iets kleiner blijven. ' Sasaba' is een goed winterharde cultivar met zeer opvallend
loof, dat het hele jaar aan de struik blijft.
Paxistima canbyi
.
Er zijn planten, die goed winterhard zijn, daarnaast niet moeilijk te kweken en bovendien een zekere
gebruikswaarde hebben, maar toch niet erg bekend zijn. Paxistima canbyi hoort zeker tot deze groep
van onderkende gewassen.
.
Paxistima (soms gespeld als Pachistima of Pachystima) is een klein geslacht mt.de Celastraceae,.~at
uit twee soorten bestaat, te weten P. canbyi en P. myrsinites. De eerste groeit op .d~oge kalkriJ~e
berghellingen in Virginia, terwijl de andere soort in de. Rocky Mount~ins van Bn~1sh .~olumbi~,
Canada tot in Californië voorkomt. Met de lovende Amenkaanse namen Chff Green en Mountam
Lover" , wordt al aangegeven, dat het om bergplanten gaat.
P. canbyi heeft eerst een bolvormige habitus, later groeit deze uit tot een brede, afgeplatte bol. De 1
tot 2 cm lange bladeren zijn langwerpig en hebben vaak een ingerande bladtop. De bladrand van de
glimmende, donkergroene blaadjes is fijn gezaagd.
.
.
In het voorjaar bloeit P. canbyi met kleine, onopvallende bruimode bloemetJeS. De groenwitte
vruchtjes zijn in Nederland zelden aanwezig.
.
.
.
..
P. canbyi is een tamelijk onopvallende groenblijvende heester, en het IS wellicht hieraan te WIJten,
dat dit plantje - dat een grote gebruikswaarde heeft - niet veelvuldiger wordt a~nge~lant. De plant
groeit uitstekend in halfschaduw of schaduw en kan zeer goed als onderbeplantmg d1~nen. Ook het
gebruik in grotere plantvakken is mogelijk omdat de takken, die op de grond liggen, veelal
vastwortelen.
Phyllostachys bambusoides 'Castillonis' (Japan, vóór 1886) -zie kleurenfoto blz. 17
De belangrijkste bamboe in Japan is Phyllostachys bambusoides (goed v~or ongevee.r 60% van ~e
Japanse bamboeproductie), door de Japanners "Madake" genoemd. Ook m de Veremgde Staten IS
deze bamboesoort bijzonder populair.
.
.
P. bambusoides is een van de ongeveer 80 soorten Phyllostachys en komt van nature voor m Chma.
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Deze soort heeft meestal korte worteluitlopers en de vertakte halmen (stengels) kunnen een hoogte
van 25 m bereiken. Een belangrijk kenmerk van Phyllostachys is, dat de halmen zijn gegroefd en
deze lijken daardoor vaak aan één kant afgeplat. De bladeren zijn lancetvormig en zijn tot 20 cm
lang.
De halmen van ' Castillonis' hebben opvallend heldergele lengtestrepen. Deze mooie cultivar groeit
minder hoog dan de soort; de uiteindelijke hoogte zal niet meer dan 10 meter zijn. In Nederland kan
deze elegante plant - naar het zich laat aanzien - een hoogte van 4 tot 5 m bereiken.
De cultivar ' Castillonis' werd in 1886 in Frankrijk ingevoerd en is later (in verband met een
bloeiperiode van deze bamboe) geheel uit de cultuur geraakt. In 1979 werden door H.J. van de Laar
tijdens een reis door Japan drie grote planten van deze cultivar aangeschaft voor de collectie van het
Proefstation voor de Boomkwekerij. Van deze planten is later vermeerderd en een deel van de thans
in Nederland gekweekte planten is hiervan afkomstig.
Voor Nederlandse omstandigheden is de winterhardheid van P. bambusoides ' Castillonis' helaas
niet geheel voldoende. Deze ervaring werd opgedaan in de bamboecollectie op het Proefstation te
Boskoop gedurende de strenge winters 1984 t/m 1987. P. aurea, P. bissetü, P. nigra en P.
viridiglaucescens bleken beter tegen vorst bestand te zijn.

Ribes laurifolium
Tot het geslacht Ribes behoren circa 150 soorten en deze komen voor in de gematigde streken van het
noordelijk halfrond en het Andes-gebergte. Het geslacht wordt gerekend tot de familie van de
Saxifragaceae. Soms wordt Ribes samen met onder andere Escallonia en /tea in een aparte familie,
de Grossulariaceae geplaatst.
Ribes is voornamelijk bekend vanwege R. sanguineum-cultivars, die zeer veel worden gekweekt en
aangeplant en de verschillende besdragende soorten zoals R. nigrum (Zwarte bes), R. rubrum (Rode
bes) en R. uva-crispa (Kruisbes).
Ribes laurifotium lijkt niet veel op de eerder genoemde soorten. Het is een bladhoudende struik die
uit West-China afkomstig is. In het natuurlijk verspreidingsgebied is het een bosplant, die epifytisch
kan groeien en een uiteindelijke hoogte van 2 tot 2.5 m kan bereiken. Wanneer de plant in de tuin is
geplant, zal deze breed-spreidend groeien en de struik zal een enigszins "slordige" indruk maken. De
bladeren zijn licht- tot heldergroen, eerst glimmend, later dof en lancetvormig tot langwerpig. Vanaf
half februari kan de plant bloeien met crèmekleurige tot geelgroene bloemen, die in ongeveer 5 cm
lange trosjes bijeen staan. De afzonderlijke bloemen zijn 0.5 tot 0.8 cm in doorsnede. Zoals meer
Ribes-soorten, is R. laurifotium tweehuizig. Naast het verschil in bloembouw is het enige verschil
tussen een mannelijke en een vrouwelijke plant, dat de mannelijke bloemtrossen enkele centimeters
langer kunnen zijn dan die van de vrouwelijke exemplaren.
Ribes laurifotium is een struik, die zeker meer aandacht verdient dan deze tot nu toe heeft gekregen.
De plant is niet geheel winterhard tijdens strenge winters, maar "normale" Nederlandse winters
overleeft deze Ribes zeker. De plant is op zijn mooist als het tijdens de bloeiperiode niet vriest.

Stachyurus praecox 'Petra' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1993)
Stachyurus (in het Nederlands: Staartaar) is een klein geslacht waarvan de soorten S. chinensis uit
China en S. praecox uit Japan het belangrijkste zijn. Beide soorten zijn in Nederland in cultuur en
zijn vrij moeilijk van elkaar te onderscheiden. Een van de duidelijkste verschillen is, dat de stijl van
eenS. chinensis-bloem langer is dan de kroonbladen, terwijl deze bij S. praecox korter is. Ook is het
hout van laatstgenoemde soort "roder" en het blad smaller en lang toegespitst, terwijl het blad vanS.
chinensis kort is toegespitst.
Stachyurus praecox 'Petra' werd in 1993 geselecteerd uit een aantal zaailingen waarvan het zaad
afkomstig was uit de Forstbotanischer Garten in Keulen. De heldergele bloemen van 'Petra' vielen
op tussen de zachtgele en groengele bloemen van de andere zaailingen. De aren van deze cultivar zijn
6 tot 10 cm lang en dragen tot 35 heldergele bloemen, die relatief groot zijn (0.8 cm doorsnede). In
tegenstelling tot S. chinensis en cultivars hiervan, zijn de aren aan het eind van de twijgen niet korter
dan die aan het begin daarvan.
De door de auteur van dit artikel geselecteerde - en ook door hem benaamde - 'Petra' bloeit rijk en
heeft een goede bloemkleur. Deze selectie is zeker aan te bevelen boven een door zaad vermeerderde
S. praecox, waarvan bij aanschaf veelal niet is te zien hoe deze bloeit.
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Viburnum farreri 'Candidissimum' (Engeland, 1926)
Van deze vrij onbekende cultivar werd tijdens "Winterglorie" een bijzonder mooi exemplaar
getoo!ld. Deze witbloeiende plant werd in het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort in
Noord-China gevonden en is al sinds 1926 in cultuur. In alle opzichten lijkt 'Candidissimum' op V.
farreri, rttaar de 2.5 tot 5 cm grote bloemtrossen zijn helderwit, de vruchten lichtgeel en de bladeren
lichtgroen. 'Album' is een synoniem van 'Candidissimum' en deze naam slaat op de lichtgele
vruchten.
Helaas is deze fraaie Viburnum niet te stekken, maar moet de plant door middel van enten worden
vermeerderd, hetgeen niet al te gemakkelijk blijkt te gaan. Deze plant verdient beslist veel meer
aandacht dan die tot nu toe heeft gekregen.
Viburnum farreri 'Fioretta' (herkomst onbekend)
In 1996 is de KVBC begonnen met het keuren van het uitgebreide Viburnum-sortiment. Tijdens deze
keuringen bleek, dat er drie klonen van V. farreri 'Nanum' in omloop zijn, namelijk een zeer
gedrongen schaars bloeiende kloon, een zeer gedrongen rijkbloeiende kloon en een minder gedrongen rijkbloeiende kloon. Deze laatste was tijdens "Winterglorie" te zien, maar was toen nog
onbenaamd. Inmiddels heeft de keuringscommissie besloten om deze kloon een cultivarnaam te
geven, te weten 'Fioretta'. De kenmerken zijn hetzelfde als die van de soort, maar 'Fioretta' groeit
aanmerkelijk compacter dan de soort. Deze struik, waarvan de uiteindelijke hoogte 2( -2.5) m zal
zijn, bloeit zeer rijk tussen november en maart, afhankelijk van vorstperioden.
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SUMMARY
In February an exhibition was held by the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) to celebrate
100 years of the judging comrnittee, an integrated part of the Society, which was founded in
February 1895. Many plants were exhibited, which had received awards inthelast 100 years . These
are mentioned inthebook "Boskoops Koninklijke" written by J.B.B. Trompand published in 1986.
"Winterglorie" was held with the intention of thematical exhibitions to be held in the future
regularly. There were 50 different Hamamelis. Also other winter-flowering plants, together with
conifers, evergreens and plants with an attractive bark or coloured sterns were exhibited. A short
description of the most interesting plants of the exhibition were:

Abetiophyllum distichum- often called "white Forsythia", a small shrub to 2 m high and wide with
dark purple twigs and flower buds in racemes at the end of the young twigs . Flowers are light pink
later white.
Acer x conspicuum 'Phoenix' - a multi-stemmed shrub to 4 m, branches salmon-coloured to
creamy-white, coral-coloured in autumn. The plant is difficult to propagate and must not be pruned
after transplantation.
Buxus microphylla 'Rococo' -in former times known under the specification "Wiertz", low and
wide-spreading serni-dwarf form; older plants many times wider than high. It is suitable as a plant
alone, not suited as a hedging plant.
Calocedrus decurrens 'Berrima Gold' -a cultivar of the colurnnar Incense cedar with scale-like
light yellow leaves and orange-like tips. An interesting plant.
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Clematis armandii ' Apple Blossom' - an evergreen plant with bronze-coloured young leaves,
anyway not characteristic, and pink tepals especially at the outer side.
Cornus officinalis- the Asiatic counterpart of C. mas flowers mostly 1-2 weeks earlier than this one·
has larger individual flowers and a reddish-brown growth of hair in the axils of the veines of th~
leaves.
Edgeworthia chrysantha-an attractive deciduous shrub to 1.5 m, at the end of the one year old twigs
the flower buds in capitulums, flowering in February with creamy-yellow to orange-red flowers.
There are some cultivars. They need to be protected during the winter.
Forsythia ' Paulina' - a compact shrub with early in spring golden-yellow bell- shaped flowers.
Grafted on a stem the plant flowered better than grown as a shrub.
Hamamelis- from the many cultivars only some are described. Of interest for the cultivation of
omamental plants are especially the cultivars from the cross between H. japonica and H. mollis
namely H. x intermedia.
H. x intermedia 'Brandes '- strong growing rich-flowered shrub with golden-yellow flowers with far
reflexed corolla leaves.
H. .x _intermedia 'Wiero'- a spontaneous seedling, flowers end January-beginning February and has
str1king green sepals.
H. mollis 'Superba' - with copper-coloured to orange-like, strongly fragrant flowers.
H. vernalis 'Lombarts Weeping' -a weeping form with small orange-brown flowers. Grafted on a
stem or raised to a standard it develops to a nice weeping form .
lle_x cornuta 'Ira Nelson'- a globular shrub to 1.5 m with more or less square as wellas ovate leaves
Wlth at each angle a sharp prickle and berries about l cm across.
!lex 'Mary Nell' -a compact, regularly growing plant with the good characteristics of the three
parents which is good to propagate.
Microbiota decussata 'Jakobsen '- when mature it is more prostrate than the species.
Osmanthus heterophyllus ' Sasaba' - with deeply split and sametimes parted leaves, somewhat
ho~ly-hke. There stand 10-20 "bamboo-leaflets" around the attachment of two leaves. The striking
fohage stays on the shrub the whole winter.
Paxistima canbyi - has a globular habit, leaves with a reflexed leaftip and small, inconspicuous
brown-red little flowers. This plant for shade or half-shade should be planted much more.
Phyllostachys bambusoides 'Castillonis' - with yellow canes with striking green length stripes. In
the Netherlands it is not quite winter hardy.
Ribes laurifotium - braad-spreading shrub to 2.5 m flowering with creamy-coloured to yellowishgreen flowers . The male flowereluster are some centimetres Jonger than the female ones.
Stachyurus ~raecox 'Petra' - a seedling, rich-flowering with bright yellow flowers contrary toother
seedlings w1th soft yellow to greenish-yellow flowers.
Viburnumfarreri 'Candidissimum'- flowers with white flowers in 2.5-5 cm long clusters and light
yellow frmts. It has to be propagated by grafting.
Viburnumfarreri 'Fioretta'- a compact but stillless stocky rich-flowered clone with flowers from
November to March.

ZUSAMMENFASSUNG
Vom 8. bis 11. Februar 1996 wurde durch die KVBC eine Ausstellung zum 100järigen Bestehen der
Körkommission, die im Februar 1895 ins Leben gerufen wurde, veranstaltet. Dabei wurden Pflanzen
ausgestellt, die in den vergangenen 100 jahren ausgezeignet und in dem von J.B.B. Tromp 1986
herausgegebenen Buch "Boskoops Koninklijke" erwähnt worden sind. Im Rahmen der in Zukunft
geplanten Themenausstellungen wurde diese Ausstellung als "Winterglorie" bezeichnet. Als
Schwerpunkt wurden 50 verschiedene Hamamelis-Sorten gezeigt, daneben auch andere winterblühende Pflanzen, sowie Nadelgehölze und andere Gehölze rnit auffallig gefärbten Zweigen und
Stämmen.
Kurze Beschreibung der interessantesten Pflanzen:

Abeliophyllum distichum - gelegentlich als "weiBe Forsythie" bezeignet, ist ein kleiner, bis 2 m
ho her und gleich breiter Strauch rnit dunkeivioletten Zweigen und Blütenknospen, die an den Enden
der jungen Zweigen zu Trauben geardnet sind. Die Blüten sind hellrosa, aufgeblüht weiB.
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Acer x conspicuum 'Phoenix ' - der mehrstämmige bis 4 m hohe Strauch hat lachsfarbene bis
cremeweiBe, im Winter korallenrot gefärbte Zweige. Die Pflanze läBt sich nur schwer vermehren
und sollte nicht zurückgeschnitten werden.
Buxus microphylla ' Rococo' - früher unter den Namen ' Wiertz' bekannt, ist ein niedriger, breitausladen.d wachsender Kleinstrauch, ältere Pflanzen sind viel breiter als hoch. Gut als Solitärpflanze
aber nicht geeignet als Heckenpflanze.
Calocedrus decurrens ' Berrima Gold' - säulenförrnig wachsende Sorte rnit schuppenförrnigen,
heligelben Blättern, deren Spitzen im Winter orangegelb gefärbt sind. Eine interessante Pflanze.
Clematis armandii ' Apple Blossom' - die immergrüne Pflanze hat im Austrieb bronzefarbene
Blätter, übrigens nicht zeignend, und rosa Blüten.
Cornus officinalis- das japanischen Pendant zu C. mas blüht meist 1-2 Wochen früher und hat
gröl3ere Einzelblüten als diese, die Blattunterseite ist in den Nervenwinkeln rotbraun behaart.
Edgeworthia chrysantha - der attraktive, sommergrüne Strauch trägt am Ende der diesjährigen
Triebe Büschel von cremegelben bis orangerote Blüten, die sich im Februar öffnen. Wird in
mehreren Sorten kultiviert. Die Pflanzen benötigen einen geschützten Platz und Winterschutz.
Forsythia 'Paulina'- kompakter Strauch, der zeitig im Frühjahr seine goldgelben glockigen Blüten
öffnet.
Hamamelis - von den zahlreichen ausgestellten Sorten werden hier nur einige kurz beschrieben.
Von besouderem Zierwert sind vor allem die als H. x intermedia bezeigneten Kreuzungen zwischen
Hamamelis japonica und H. mollis.
H. x intermedia ' Brandes'- starkwüchsiger, reichblühender Strauch rnit goldgelben Blüten und
zurückgeschlagenen Kronblätter.
H. x intermedia 'Wiero' - ein Zufallssämling, der Ende Januar-anfangs Februar blüht und auffallend grüne Kelchblätter hat.
/
H. mollis 'Superba' - Blüten kupfer- bis orangefarben und stark duftend.
H. verna/is 'Lombarts Weeping'- Hängeform rnit kleinen orangebraunen Blüten. Wirdam besten
als Hochstämmchen gezogen.
/lex cornuta ' Ira Nelson' - kugelig wachsender bis 1.5 m hoher Strauch rnit ungefähr vierkantigen
bis ovalen Blättern, deren 4 Ecken zu Blattdornen ausgezogen sind, die roten Früchte sind etwa 10
mm dick.
!lex 'Mary Nel! ' - kompakte, regelmä13ig wachsende Pflanze, die die guten Eigenschaften ihrer
Eltern in sich vereint und leicht zu vermehren ist.
Microbiota decussata ' Jakobsen '- bleibt im Alter niedriger als die wilde Art.
Osmanthus heterophyllus ' Sasaba' - immergrüner Strauch rnit auffallenden, tief eingeschnittenen
Blättern.
Paxistima canbyi- immergrüner, kleinblättiger, reich verzweigter und Ausläufer treibender Zwergstrauch, deshalb gut als Bodendecker geeignet, gedeiht gut an schattigen und halbschattigen Plätzen
und sollte häufiger gepflanzt werden.
Phyllostachys bambusoides ' Castillonis' - auffallend durch gelbe, grün gestreifte Halme, in den
Niederlanden nicht ausreichend winterhart
Ribes laurifotium - breitwüchsiger, bis 2.5 m hoher Strauch rnit cremefarbenen bis gelbgrünen
Blüten, männliche Blütentrauben länger als die weiblichen.
Stacl1yurus praecox ' Petra' - aus einem Sämling gezogener, reichblühender Strauch rnit gelben
Blüten, die kräftiger gefärbt sind als die sonst heli-bis grüngelben Blüten von Särnlingspflanzen.
Viburnumfarreri 'Candidissimum'- hat weiBe Blüten in 2.5-5 cm langen Rispen und heilgelben
Früchte. Mul3 durch Veredlung vermehrt werden.
Viburnumfarreri 'Fioretta'- kompakt wachsende, reichblühende Sorte, deren Blüten sich zwischen
November und März öffnen. Wird gelegentlich auch als ' Nanum' bezeichnet, die echte 'Nanum'
blüht als junge Pflanze aber nur sehr spärlich.
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