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A.I. LAROS I)
Lonicera x americana is zeer waarschijnlijk noch in Nederland, noch in Duitsland en Engeland in
cultuur. In Nederland en Duitsland en soms ook in Engeland wordt onder de naam L. x americana
een L. periclymenum met "rode" bloemen geleverd. Wat men in Engeland onder de naam L. x
americana kweekt is veelal L. x italica. Dit laatste is toe te schrijven aan het feit, dat Rehder in 1900
L. x americana en L. x italica samenvoegde. Door de verschillen in de opbouw van de bloeiwijze en
de grote verschillen in bloeitijd en vruchtvorming, zijn dit duidelijk twee verschillende hybriden.
Beide. ~amperfoelies zijn in Boskoop in de Nederlandse plantencollectie van de Koninklijke
Veremgmg voor Boskoopse Culturen aanwezig.
Het doel van dit artikel is een uitgebreide beschrijving te geven van de beide Lonicera' sen om enige
onduidelijkheid van deze hybriden weg te nemen.
LONICERA x AMERICANA
Phillip Milier (1691-1771), de beheerder van de Physic Garden (Apothecaries' Garden) in Chelsea
(London), die tevens botanicus en schrijver was van onder andere "Gardener's Dictionary", beschreef de plant als eerste in 1759 als Periclymenum americanum. Hij plaatste alle klimmende
Lorrieera's in het geslacht Periclymenum en de beschrijving van zijn Periclymenum americanum
luidt als volgt:

floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis connato- peifoliatis sempervirentibus glabris.
(Uit: "Gardener's Dictionary").
Dit betekent: bloemen in eindstandige zittende kransen, bladeren vergroeid (perfoliaat) en wintergroen. Dit laatste is een zeer belangrijk kenmerk.
Deze plant was in Engeland al zeker 45 jaar in cultuur, zonder wetenschappelijke naam, als
"Evergreen Honeysuckle". De eerste notitie over deze plant was van Reverend George Harbin, die
een bezoek had gebracht aan de kwekerij van Robert Furber in Kensington (London) in 1716 en die
de "Evergreen Honeysuckle" temidden van de beste bloeiende struiken had gecatalogiseerd. Dat met
deze Honeysuckle (=kamperfoelie) niet L. sempervirens werd bedoeld, blijkt uit Furber's prachtig
geïllustreerde "Twelve Months ofFlowers" van 1730. Daar staat de "Evergreen Honeysuckle" op de
plaat van oktober, terwijl de "Virginian Scarlet" (L. sempervirens) op de plaat vanjuli is afgebeeld.
In 1771 schreefMillerover Lonicera x americanum: "Deze heeft sterke twijgen, met een purperen
ba.st en hel~ergroene bladeren. De bloemen staan in kransen aan het einde van de twijgen, en twee of
dne van die kransen daar boven uit, zo een losse, brede, takvormige bloeiwijze vormend. De
bloemen zijn rood aan de buitenzijde, geel aan de binnenzijde, sterk geurend. De bloei begint in juni
en gaat door, totdat de nachtvorsten de plant beletten door te bloeien. Dit in tegenstelling tot alle
andere soorten".
Miller was in 1759 niet zeker van de herkomst van de plant en schreef voorzichtig: "Wordt
verondersteld in Noord-Amerika inheems te zijn" en hij noemde de plant - ten onrechte naar later zou
blijken - Periclymenum americanum.
Deze veronderstelling werd overgenomen door Pursh, die in zijn "Flora Americae Septentrionalis"
(1814) deze kampelfoelie opnam als één van de in Amerika in het wild voorkomende planten.
De soortaanduiding americana zou mogelijk ook afgeleid kunnen zijn van ex armorica, waarmee
dan wordt aangegeven, dat de plant uit Frankrijk (Normandië) afkomstig zou kunnen zijn.
In eerdere publikaties schreef Miller, dat de altijdgroene Lonicera begin juni begint te bloeien en
doorbloeit tot St Michaelmas, hetgeen- gerekend naar de oude kalenderstijl, zeker in 1752- was van
') Houder van de Nederlandse plantencollectie Lonicera voor de Koninklij ke Vereniging voor Boskoopse Culturen.
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12 juni tot 10 oktober (Uit: Gardener's Dictionary, P.l.; cf. "The Abridgement" , 2nd ed., 1741).
Stond deze plant rond 1770 in de catalogus als L. x americana, later werd de naam L. grata ArTON
gebruikt na een publikatie in Aiton' s "Hortus Kewensis" (1789). Grata wil zeggen: "die waarvan
wordt aangenomen" . Door die publikatie (anderen volgden Aiton) wordt 1739 als datum van
introducti~ van deze groenblijvende kamperfoelie gegeven, hoewel deze plant al eerder bekend was.
In 1867 beschrijft Koch in "Wochenschrift des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues enz." ,
Lonicera x americana van Miller. Hij legt daarbij de nadruk op de lange bloeitijd en dat de plant
groenblijvend is. Later (in 1872), schrijft hij , dat de plant erg zeldzaam is en wellicht uit de Duitse
tuinen is verdwenen. Men kan zich afvragen waarom zo'n mooie plant uit cultuur is geraakt. Een van
de redenen is waarschijnlijk, dat er aan het eind van de negentiende eeuw veel nieuwe klimplanten
werden geïntroduceerd, zoals Clematis montana, Wisteria sinensis en andere. Ook na de introductie
van de grootbloemige Clematis-cultivars is de belangstelling voor klimmende kamperfoelies sterk
verminderd. Een andere reden kan zijn, dat L. x americana toen alleen door afleggen was te
vermeerderen, zoals men uit verschillende notities kan opmaken.
Conclusie: Duidelijk is, dat men heeft te maken met een wintergroene klimplant met een uitzonderlijk lange bloeiperiode, die sterk verschilt van de slechts enkele weke~ bloeie~de, bladve.rliezende plant, die thans - met name in Engeland onder de naam L. x amencana - m cultuur IS .
In 1900 wordt, vreemd genoeg, L. x americana door Rehder (in "Synopsis of the genus Lonicera")
beschouwd als een synoniem van L. x italica. De op dat moment bekende synoniemen van L. x
italica worden vervolgens door hem toegevoegd aan L. caprifolium. Vanaf dit tijdstip zijn er twee
/
sterk verschillende planten met dezelfde naam.
In 1912 komt Rehder (in Schneider's "Ill. Handb. der Laubholzkunde") hierop terug. Hij kiest voor
L. x americana, omdat die naam ouder is dan L. x italica. Hij gaat er daarbij nog steeds vanuit, dat L.
x americana en L. x italica een en dezelfde plant is.

Lonicera x americana (MrLL.) K. KocH
(Lonicera implexa x L. etrusca?)
syn. Lonicera grata ArT.
Periclymenum americanum MrLL.
GROEIWIJZE: slingerplant, 6-8 m hoog; jonge twijgen purperkleurig, vooral aan de zonzijde. . ..
BLADEREN: (half) wintergroen (afhankelijk van de vorst), zittend of kort gesteeld, onder de bloeiWIJze meestal schotelvormig samengegroeid, omgekeerd-eirond, aan de top puntig, 5-6 cm lang, 4-5
cm breed, glad, donkergroen, onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: aan de buitenzijde dof karmijnroze, binnenzijde zuiverwit, later geel, in 3-5 van elkaar
verwijderde kransen van 6 bloemen, vanuit de oksels van de schotelvormige bladeren of met tot
bladeren vergroeide schutblaadjes, omgekeerd-eirond of smal- lancetvormig (dit laatste vooral
tussen de afzonderlijke kransen) ; kroon duidelijk tweelippig, 4-6 cm lang, buis tweemaal zo lang
dan de zoom, bovenlip 2 cm lang met vier, vrijwel geheel met elkaar vergroeide kroonslippen,
onderlip 2 cm lang, 3-5 mm breed, sterk teruggeslagen; stamper langer dan de meeldraden;
(mei-)juni-oktober(-november).
VRUCHTEN: rood, sporadisch en ten dele ontwikkeld.
Deze bijzonder mooie, bladhoudende kamperfoelie is in Nederland (nog) niet in cultuur. De plant is
wel in de Nederlandse plantencollectie in Boskoop aanwezig.
DE KRUISINGSOUDERS VAN LONICERA x AMERICANA

Lonicera x americana is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan uit een kruising van L. implexa en L.
etrusca. Toen L. implexa in cultuur werd genomen (rond 1770), beschouwden Kennedy en Lee in
hun lijst van 1774 en William Maleolm in zijn lijst van 1778 deze kamperfoelie als een variëteit van
L. x americana.
De beschrijving van L. x americana in "The Catalogue of Trees, Shrubs, Plants and Flow~~s, whic?
are propagated for sale in the Gardens near London (1730)", maakt het ook aannemeliJk .dat ~rt
werkelijk de ouders zijn. De beschrijving hierin luidt: "Dit is een van de slechtste kamperfoelies, die •
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waarschij~lijk niet i~eems is en niet bestand is tegen de extreme koude in sommige strenge winters,

als d.eze .met beschut IS tegen de oosten en noorden wind. Het is een heel mooi soort met een lange
bloe1penode; de bladeren blijven in de winter aan de plant, mits de winter niet te streng is".
Zoals hierboven beschreven, beschouwden kwekers L. implexa echter als een vorm van L. x
americana en in 1882 geeft de auteur van de "Hortus Anglicus", wiens naam niet bekend is na de
beschrijving van L. grata (= L. x americana) de beschrijving van L. implexa als volgt: "Bloe~en als
de vor~ge, blad~:en kleiner". Hie~door en doorda.t L. implexa wintergroen is, wordt het aannemelijk,
dat L. tmplexa een van de ouders ts van L. x amencana, ook door de vorm van de bloemen, die min of
meer rechtop staan en dezelfde vorm hebben. Staan de bloemen van L. implexa steeds in één krans in
de oksels van de vergroeide zittende bladeren (dus ongesteeld!), bijL. x americana staan deze in 3-5
iets van elkaar verwijderde kransen, waarbij alleen het blad onder de eerste krans is vergroeid en de
andere met smalle of tot bladeren vergroeide schutblaadjes.
De lange, vertakte bloeiwijzen en de schutblaadjes - die bij L. implexa en L. caprifotium meestal
~ntbreken - zijn duidelijk geërfd van L. etrusca. De habitus van de plant lijkt veel op die van L.
tmplexa.
L. periclymenum en L. caprifotium komen niet in aanmerking als mogelijke oudersoorten. L.
periclymenum is niet wintergroen en heeft dicht opeenstaande kransen. L. caprifotium is evenmin
bladhoudend en heeft ook geen vertakte bloeiwijze.
Hierui~ kan me~ conclude~en, dat L. etrusca de andere ouder is, ook omdat de verspreidingsgebieden
van ~etde s~ectes elkaru:.m de natuur.(onder meer in Zuid-Europa) gedeeltelijk overlappen.
Het ts ovengens mogeltjk, dat het hter om een cultuurhybride gaat; dit is helaas niet meer te
achterhalen. Rehder vermeldt in zijn "Synopsis of the genus Lonicera" een hybride van L. implexa x
L. etrusca, in 1846 in Frankrijk gevonden. Deze zou veel gelijken op L. x itatica en dus niet op L. x
americana (M!LL.) K. KoCH.
In een t~k~.ning van Rehder in C.K. s.chnei~er's "Handbuch der Laubholzkunde" is de opbouw van
de bloeiWIJZe weergegeven en deze ts typtsch voor L. x americana, namelijk met iets van elkaar
verwijderde kransen.
In de Nederlandse editie van het boek "Bloeiende heesters" van Roger Phillips en Martyn Rix (1989)
staat op blz. 100 links op de foto L. x itatica en rechts L. x americana, maar beide met het
onderschrift L. x americana.

LONICERA x ITALICA
~~n

deze kamperfoelie is de eerste illustratie gevonden in het tweede deel van Frans Schmidt's
allgemeine Baumzucht", dat in 1794 werd gepubliceerd, maar hierbij is geen Latijnse
beschrtjvmg gegeven. Deze werd pas in 1839 gemaakt door Tausch, die de plant L. x itatica
noemde. Hij beschrijft deze kamperfoelie als:
"Oster~~i~hs

"Caute volubiti, foliis deciduis, summis connato-perfotiatis, floribus terminatibus verticillatis
glanduloso-pilosis, verticillis summis capitato-congestis subaphyllis, infima plus minusve remoto
involucro foliaceo cincto". (Uit: "Allgemeine bot. Zeitung").
Hier staat duidelijk dat de plant bI adv er I i e ze n d is (jo tiis deciduis) en er is dus sprake van een
geheel andere plant dan de door Milier beschreven L. x americana, die namelijk bladhoudend is.
V:óór 1794 - en ook daarna nog- werd L. x itatica als een variëteit gezien van L. caprifotium. Men kan
dit onder andere lezen in de publikatie van Aiton en Weston.
Zow.el Römer & Schultes als De Candolle, Jager, Dippel en Beissner beschrijven L. x americana als
bloe~~nd gedurende een lange periode en bovendien als bladhoudend, terwijl zij van L. x itatica
schriJVen, dat de plant kort bloeit en de bladeren in de winter verliest. Dit komt geheel overeen met de
beschrijving van Frans Schmidt. Aan herbariummateriaal van Rehder (in "Herb. Lugduno Bataviae", ~o. 889,68-234?182.1) is te zien, dat zijn beschrijving van L. x itatica op dezelfde plant
betrekking heeft als die WIJ nu kennen als L. x itatica Tausch.

Lonicera x italica T AUSCH
(Lonicera etrusca x L. caprifotium)
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syn. Lonicera x americana HoRT., non KocH
Lonicera· caprifotium f. rubra AIT.
Lonicera caprijotium f. rubellum DC.
Lonicera caprijotium HosT et REICHENB.
GROErwuzE: slingerplant, tot 9 m hoog; jonge twijgen paarsrood, later bruin.
.
BLADEREN: in de winter afvallend, kort gesteeld, breed-elliptisch tot omgekeerd-etrond, aan de top
toegespitst, 4-8 cm lang, 3-5 cm breed, kaal, donkergroen, onderz!jde blauw~chtig groen, 2-3
bladparen onder de bloeiwijze vergroeid, meestal smaller dan de met vergroetde. .
.
BLOEMEN: purperrood aan de buitenzijde, binnenzijde wit, later licht~eel tot donker~eel, m 2-4 dicht
opeenstaande kransen van 6 bloemen, sterk geurend; kroon schum or~lhoog gencht, 5 cm lan?,
duidelijk tweelippig, bovenlip met 4 vrijwel geheel met elkaar vergroetde kroonsl~ppe~, onderlip
smal-lancetvormig, sterk teruggeslagen; stamper langer dan de meeldraden; apnl-me1.
vRUCHTEN: rood; zaden 4-6, geel, ovaal, vlak.
Culti vars:

Lonicera x italica 'Atrosanguinea' - zie kleurenfoto blz. 53
syn. Lonicera x americana ' Atrosanguinea'
Deze Lonicera werd uit Engeland geïmporteerd onder de foutieve naam L. x ~me:icana (L.. grata).
Het is een prachtige kamperfoelie, die in Nederland op dit momen~ nog nauweliJkS m cultu~r ts, maar
die in april-mei wel is te zien in de Nederlandse plantencollectie m Boskoop. Helaas blo~tt de plant
maar enkele weken. De bloemen en vruchten van 'Atrosanguinea' zijn donkerder dan dte van L. x

itatica.

Lonicera x italica 'Harlequin' (Madrona Nurs., Engeland, vóór 1992)
syn. Lonicera periclymenum 'Harlequin'
Dit is een bontbladige cultivar, die door een 80-jarige dam.e in Ipswic?, Engel~n~ werd g~~onden.
Deze plant is in de handel gebracht onder de naam L. penclymenum Harlequm , maar btJ nadere
bestudering bleek deze cultivar tot de hybride L. x itatica te behoren.
. ..
De bladeren zijn wit en roze gerand en vaak eikebladachtig gelobd. J?e bladere~ onder de ?Ioetwt~ze
zijn schotelvormig vergroeid. De bloemen zijn aan de buitenzijde hchtroze, wit aan de bmnenztJde
en ze verkleuren naar geel.
De plant heeft bonte bladeren omdat deze n:et een virus is besm~~· ~etzelf~e bonte ~f~ect komt ook
voor bijL. japonica 'Aureoreticulata' . Ovengens komt de beschnJvmg van Harlequm veel overeen
met die van de cultivar ' Quercifolia' .
.
De bontbladige 'Harlequin' is aanwezig in de Nederlandse Plantencollectie in Boskoop en is smds
kort in het handelssortiment opgenomen.

Lonicera x italica 'Quercifolia'
syn. Lonicera x americana 'Quercifolia'
Lonicera caprijotium variegatum
Lonicera caprifolium erosa
Deze vorm met diep gelobde en vaak gelig gevlekte en gerande bladeren is waarschijnlijk niet meer
in cultuur. Aan het herbariummateriaal van het Rijksherbarium te Leiden (in "Herb. Lugduno
Bataviae", no. 899,68-237,1821 , als L. italica var. quercifolia) is te zien, dat deze ook tot L. x italica
behoort.

Lonicera x italica 'Rubella'
syn. Lonicera caprifolium 'Rubra'
Lonicera caprifotium ' Rubella'
Lonicera caprijotium ' Pauciflora'
Te zien aan de opbouw van de bloeiwijze behoort deze kamperfoelie niet tot L. caprifolium, m~~ t~t
de hybride L. x italica. De bloemen van deze cultivar zijn lichtroze en geuren sterk. De bloeitiJd ts
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midden mei.
Deze cultivar is in Nederland niet in cultuur.
DE KRUISINGSOUDERS VAN LONICERA x ITALICA
Lonicera x itatica wordt vaak verward met L. caprifotium en L. etrusca, maar verschilt duidelijk van
beide soorten in de opbouw van de bloeiwijze en de schutblaadjes.
L. caprifotium heeft steeds één krans van bloemen in de oksels van de schotelvormig vergroeide
bladeren en deze heeft zeer kleine schutbladen. L. etrusca heeft de bloemen in drie of meer dicht
opeenstaande, gesteelde(!) kransen, vaak drie groepen van bloemkransen bij elkaar en daardoor
ontstaat een vertakte bloeiwijze.
L. x itatica heeft de bloemen in twee tot vier, dicht opeenstaande (zittende!) kransen, vanuit de oksels
van de tot bladeren vergroeide schutbladen, meestal rond en puntig uitlopend. Door de kleur en de
bouw van de bloemen, de vorm en de grootte van de bladeren houdt deze plant het midden tussen
beide ouders. De vroege en korte bloeiperiode zij n duidelijk afkomstig van L. caprifotium; de dicht
opeenstaande kransen en de bloemkleur van L. etrusca.
In een artikel in "The Garden" schrijft Kenneth Becket (1984), dat L. x americana - waarvan nu
bekend is dat het gaat om L. x itatica (' Atrosanguinea') - vaak wordt verward met L. periclymenum
'Belgica' en L. periclymenum ' Serotina'. Ook Denis Bradshaw (houder van de nationale collectie in
Engeland) maakt hier melding van in een artikel in "The Plantsman". Deze verwarring is niet nodig,
daar L. periclymenum en de hiertoe behorende cultivars nooit vergroeide bladeren onder de
bloeiwijze hebben.

L. x italica is here regardedas a cross between L. etrusca and L. caprifolium. It is clearly deciduous
and flowers over a short period with flowers purplish-red on the outside and white on the inside later
pale to dark yellow. Of several cultivars of these hybrids a relative few have recently appeared in
Dutch cultivation.

ZUSÁMMENFASSUNG
Lonicera x americana und L. x italica sind in den Niederlanden, England und Deutschland nicht
"sortenecht" in Kultur. In diesen Ländern wird stattdessen eine L. periclymenum mit roten Blüten
geliefert und in England anstelle von L. x americana meistens L. x italica, weil Rehder schon 1900
diese zwei zusarnmenfügte, wenngleich es deutlich zwei verschiedene Hybriden sind. Beide sind in
der niederländischen Pflanzenkollektion des KVBC in Boskoop "sortenecht" vertreten. In einer
umfangreichen Beschreibung wird ausführlich eingegangen auf die Gemeinsarnkeiten und die
Unterschiede, urn eventuelle Undeutlichkeiten auszuräumen. L. x americana ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Kreuzung zwischen L. implexa und L. etrusca, ein wintergrünes GeiBblatt, das
sehr lange von Juni bis Oktober blüht, mit an der AuBenseite karminroten und an der Innenseite
silberweiBen Blüten. Diese schöne, blatthaltende Pflanze ist in den Niederlanden noch nicht in
Kultur.
L. x itatica wird als eine Kreuzung zwischen L. etrusca und L. caprifolium betrachtet; sie ist deutlich
blattabwerfend und blüht sehr kurze Zeit mit an der AuBenseite purpurroten, an der Innenseite
weiBen, später gelblichen Blüten. Einige Cultivare sind noch nicht ader nur sehr kurz in den
Niederlanden in Kultur.
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SUMMARY
Lonicera x americana and L. x italica are not cultivated true to name in the Netherlands, England
and Germany. In these countries insteadof these plants a red-flowered form of L. periclymenum is
supplied whilst in England insteadof L. x americana one can normally expect L. x italica, generally
because Rehder in 1900 regarded these two as one and the same, but they are clearly two different
hybrids. Bath are grown true to name in the Dutch plant collections of the KVBC in Boskoop. This
artiele considers at lenght the similarities and differences in an effort to j ustify there separation.
Most probably L. x americana is a cross between L. implexa and L. etrusca, an evergreen
honeysuckle, flowering over a long period from June into October with flowers carmine-red on the
outside and pure white on the inside. Up untill now this beautiful evergreen plant has not been
cultivated in the Netherlands.
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