twee stempels. De bessen zijn zwartblauw en berijpt, hebben enkele klieren en zijn gekroond door
een blijvende kelk. De bloeitijd is in (maart-)april(-mei). De vruchten zijn rijp in augustus.

IR M.H.A. HoFFMANl)

RIBES SANGUINEUM

Elk voorjaar weer is Ribes sanguineurn (Rode ribes) in tuin en plantsoen een opvallende sierheester.
Met name de "roodbloeiende" cultivars kunnen in een beplanting zeer fraai uitkomen.
Op verzoek van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) werd in 1986 het in
Nederland gekweekte sortiment bijeengebracht op het Proefstation voor de Boomkwekerij in
Boskoop. De directe aanleiding was de naamsverwarring, die heerste rondom R. sanguineurn 'King
Edward VII', de bekendste cultivar. Diverse vormen worden onder deze naam verhandeld. Ook bij
andere cultivars bestaat er veel naamsverwarring.
In 1986 werden in totaal32 planten van verschillende herkomsten op geplant. Na indentificatie moest
uiteindelijk worden geconcludeerd dat 'King Edward VII' in Nederland niet meer in cultuur is. De
vervanging door andere cultivars vindt zijn oorzaak in de slechte vermeerdering door winterstek en
de matige groei van 'King Edward VII'.
De keuringscommissie van de KVBC heeft het bijeengebrachte sortiment in 1991 op cultuur- en
gebruikswaarde beoordeeld. De resultaten hiervan zijn vergeleken met een in 1949 en 1956
gepubliceerd keuringsrapport.
Het onderzoek is vanaf 1986 tot 1992 verricht door ing. G. Fortgeus en het werd door de auteur van
dit rapport afgerond.
In het voorjaar van 1994 is via het Proefstation van een aantal cultivars "soortecht" uitgangsmateriaal onder boomkwekers verspreid.
ALGEMENE KARAKTERISTIEK VAN DE SOORT
Ribes sanguineurn PURSH. is één van de circa 150 soorten van het geslacht Ribes, dat tot de familie
van de Grossulariaceae behoort. De Rode ribes is veruit de belangrijkste sierheester van het geslacht.
Van de overige soorten zijn er slechts enkele van enige betekenis, met name Ribes alpinurn en R.
odoraturn. Belangrijk zijn verder nog de soorten, die aan de basis staan van het bessensortiment uit
de kleinfruitteelt
Ribes sanguineurn is een bladverliezende, 1.5-3 m hoge struik met behaarde en veelal gektierde
jonge scheuten. Alle delen, maar vooral de jonge scheuten, hebben een sterke, aromatische en vrij
onaangename geur. De spiraalsgewijs geplaatste bladeren zijn 5-10 cm lang, circa even breed en
handvormig gelobd. De 3-5 grote lobben zijn stomp en onregelmatig gezaagd. Verder zijn de
bladeren duidelijk gesteeld en van boven kort zacht behaard tot kaal en van onderen gewoonlijk wit
viltig behaard of soms kaal. De gesteelde bloemen zijn tweeslachtig of (gedeeltelijk) mannelijk
steriel en zijn gerangschikt in afstaande tot hangende 15-40-bloemige trossen. De schutblaadjes zijn
5-10 mm lang en ongeveer half zo breed. Gewoonlijk zijn ze donkerder en minder opvallend
gekleurd dan de bloemen. De bloemen hebben een komvormige bloembodem waarbij op de rand de
kelk, kroon en meeldraden zijn ingeplant. De kelk vormt het grootste en opvallendste onderdeel van
de bloem, bestaande uit vijf vrijstaande kelkbladen. Deze kelkbladen zijn 4-7 mm lang, daarmee
even lang of iets langer dan de bloembodem, langwerpig van vorm en vaak opvallend donker
paarsroze tot wit gekleurd. De minder opvallende kroon, in het hart van de bloem, bestaat uit vijf
eveneens vrijstaande bladen. Deze kroonbladen zijn ongeveer half zo lang als de kelkbladen en zijn
gewoonlijk hetzelfde of lichter gekleurd.
Er zijn vijf, met de kroonbladen afwisselende meeldraden. Het vruchtbeginsel is onderstandig,
eenhokkig en heeft twee wandstandige zaadlijsten en een aantal zaadknoppen. Er is één stijl met
1)
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KEURINGSRAPPORTEN 1949 EN 1956
In december 1949 is door H.J. Grootendorst in "De Boomkwekerij", 5 (38) een keuringsrapport van
Ribes sanguineurn gepubliceerd. Het achterliggende onderzoek was vergelijkbaar met het huidige:
grote naamsverwarring was de belangrijkste aanleiding. Het sortiment is toen door de Vereniging
voor Boskoopse Culturen gekeurd. Bij deze keuring bleek R. sanguineurn 'King Edward VII' - met
drie waardesterren - de beste te zijn. Hieraan werd de volgende beschrijving gegeven: "Grote
dieprode bloemen, in grote trossen. Moeilijk van winterstek Dit is de allermooiste in bloei; schijnt
hier en daar minder goed te groeien" .
Vanwege de minder goede groei en de moeilijke vermeerdering door winterstek is toen bij de
waardering overwogen om maar een of twee sterren te geven. Omdat dit gewas in die tijd meestal
door zomerstek werd vermeerderd werd toch de hoogste waardering gegeven.
De toen nieuw benaamde cultivar' Atrorubens Select' werd met twee sterren zeer goed gewaardeerd.
Deze cultivar wordt in het toenmalige keuringsrapport als volgt beschreven: "Flinke bloemen,
donkerrood, sterker groeiend dan 'King Edward VII' en in kleur er dichtbij komend.
De tweede plant, die twee sterren kreeg was de lichtere vorm 'Grandiflorum', die met name opviel
door de forse groei, goede vermeerderbaarheid door winterstek en de grote " helderrode" bloemen.
Van deze drie selecties is toen "soortecht" uitgangsmateriaal verpreid.
De andere uitslagen waren als volgt: één ster(*) kregen' Atrorubens' en 'Carneum' . Met een "o"
werden beoordeeld' Albescens' (hiermee werd bedoeld' Albidum' !), 'Atrosanguineum', 'Atropurpureum', ' Floribundum', 'Lombartsii' en 'Plenum'.
In het in februari 1956 door de Vereniging voor Boskoopse Culturen in stencilvorm (bestemd voor
alle leden) gepubliceerde keuringsrapport werden ' Atrorubens' en 'Grandiflorum' met een "o" en
' Plenum' met een "s" gewaardeerd. De cultivar 'Splendens', die in 1949 niet, maar in 1956 wel
"soortecht" aanwezig was, werd met twee sterren gewaardeerd.
ONDERZOEK HUIDIGE SORTIMENT
In dit onderzoek bleken er, van de in totaal 32 ingezonden planten, slechts zes correct benaamd te
zijn. De grootste verwarring heerst bij de "roodbloeiende" cultivars 'Atrorubens', ' Atrorubens
Select', ' King Edward VII' en minder bij 'Pulborough Scarlet'.
Van de zes planten die als 'King Edward VII' werden ontvangen, voldeed geen enkele aan de
beschrijving. Ook op de vele bezochte kwekerijen bleek men alleen over onecht materiaal van 'King
Edward VII' te beschikken. In veel gevallen wordt voor deze cultivar 'Atrorubens Select' geleverd.
Zie voor meer informatie bij de beschrijving van 'King Edward VII'.
De in 1949 met een "o" beoordeelde selecties zijn tegenwoordig niet meer in cultuur, behalve
'Albidum'. Daarbij moet worden vermeld, dat de plant toen hoogstwaarschijnlijk is gekeurd onder
de naam' Albescens' (' Albidum' werd als synoniem vermeld). In werkelijkheid zijn 'Albidum' en
'Albescens' verschillende klonen.
De in 1949 met twee sterren gewaardeerde 'Grandiflorum' is in Nederland niet meer aangetroffen.
Uitgaande van de beschrijving van 1949 en de originele beschrijving van Hesse, lijkt deze cultivar op
de nu populaire 'Pulborough Scarlet' . Deze laatste cultivar kwam pas in 1938 in Engeland in de
27
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Ribes sanguineurn komt van nature voor in West-Canada en in het westen van de Verenigde Staten,
van Brits Columbië via Californië tot Mexico. Daarvandaan is de soort in 1826 door David Douglas
naar "Engeland gebracht.
Van de andere in Nederland gekweekte soorten met sierwaarde is Ribes rnalvaceurn SM. het meest
verwant aan R. sanguine urn, maar deze onderscheidt zich door de aan de bovenzijde ruw behaarde
bladeren, de kortere kelkbladen, de sterkere beharing van het vruchtbeginsel en de stijl en de
kleverige, behaarde vruchten. Daarnaast kan R. sanguineurn worden verward met R. x gordonianurn
BEATON, de hybride van R. odoraturn WENDL. en R. sanguineurn. Deze hybride verschilt van R.
sanguineurn door de van binnen geel gekleurde, steriele bloemen. Binnen R. sanguineurn wordt vaak
wel de var. glutinosurn (BENTH.) Louo. onderscheiden, gekenmerkt door de kale bladeren en witte tot
licht paarsroze bloemen. Deze variëteit wordt soms ook als aparte soort R. glutinosurn BENTH.
beschouwd. De cultivar 'Albidum' is een selectie uit de var. glutinosurn.

---

handel en was in 1949 nog niet bekend in Nederland. De cultivar 'Grandiflorum' is tegenwoordig
wellicht geheel door 'Pulborough Scarlet' verdrongen.
Eén kloon uit het onderzoek bleek al op de Darthuizer Boomkwekerijen BV te Leersum in 1990 de
nieuwe naam 'Pink Rain' te hebben gekregen. Deze selectie werd ook op het Proefstation onder
verschillende namen ingezonden, maar kwam met geen van de bestaande cultivars overeen.

o Ribes sanguineurn 'Albeseens' (vóór 1894)
sterk vertakte, matig krachtige struik, tot 2 m hoog.
lichtgroen, van onderen viltig behaard.
BLOEIWUZE: hangend (later afstaand), matig lang, 7-9 cm, 18-27-bloemig; schutblaadjes
.groenroze.
BLOEMEN: vrij groot, 13-15 mm in diameter; kelkbladen wit met paarsroze strepen, groot en
relatief breed, 6.5-7 x 3.5-4 mm; meeldraden korter tot even lang als de kroon, fertiel;
bloembodem relatief smal, circa 6 x 2.5 mm; bloemsteeltjes 4-6 mm; bloeitijd middelvroeg.

GROEIWUZE:
BLADEREN:

KLEURBESCHRDVING

Opvallend is dat de bloemkleuren van de cultivars in de diverse literatuur en kwekerscatalogi zeer
verschillend worden beschreven. Hierdoor is het zeer moeilijk om cultivars aan de hand van
beschrijvingen te identificeren. Dit is ook een belangrijke oorzaak van de ontstane naamsverwarring.
Om tot een standaardisering van kleurbeschrijving te komen zijn in het huidige onderzoek kleurbeschrijvingen gemaakt aan de hand van de RHS Colour Chart. Daarbij komen alle bloemkleuren (op
wit na) overeen met de kleuren in de "Red-Purple Group", namelijk licht tot donker paarsroze.
Kleuraanduidingen met rood (bijv. donkerrood, helderrood enz.), zoals in veel literatuur en in
catalogi zijn vermeld, zijn feitelijk niet juist. Toch zal bij de cultivars in dit rapport deze praktische
kleuraanduiding worden gegeven met daarnaast de op de RHS Colour Chart gemeten kleuren. Zie
voor deze praktische kleuraanduiding (zg. cataloguskleur) in de toelichting onder de beschrijvingen
(gespatieerd) alsmede in het "Overzicht gekeurde cultivars".
Voorts wordt nog opgemerkt, dat planten vlak vóór de bloei (in knop) donkerder van kleur zijn, dan
in volle bloei korte tijd later.

De ruim 100 jaar oude ' Albescens' is te herkennen aan de vrij grote, w i t roze bloemen. Ook
de relatief smalle bloembodem is opvallend.

*

krachtig opgaande struik, tot 2.5 m hoog.
lichtgroen, onderzijde vrijwel kaal.
BLOEIWUZE: hangend, vrij lang, 7-12 cm, 17 -24-bloemig; schutblaadjes groenroze.
BLOEMEN: groot, 14-16 mm in diameter; kelkbladen licht paarsroze (RHS CC 54C in knop,
55C!D open), lang en relatief smal, 6-7 x 3-3.5 mm, vaak iets teruggeslagen; meeldraden
korter dan de kroon, meestal fertiel; bloembodem lang en relatief breed, circa 7 x 4.5 mm;
bloemsteeltjes 5-6 mm; bloeitijd vroeg.

GROEIWUZE:
BLADEREN:

' Albidum' is te herkennen aan de grote, ze e r 1 i c h t r o z e bloemen (lichter dan bijv.
'Carneum' en 'Splendens' ), de relatiefbrede bloembodem en de vrijwel kale bladeren. Bij de
keuringen in 1949 en 1956 is deze cultivar (toen onder de verkeerde naám ' Albescens')
negatief gewaardeerd. De bleke bloemkleur wordt door velen niet erg aantrekkelijk gevonden.
De struik groeit overigens uitstekend en bloeit zeer rijk. Daarom werd de plant in 1991
positief gewaardeerd .
Deze cultivar is een selectie uit de var. glutinosurn.

GEBRUIKSWAARDE

Ribes sanguineurn is vooral bekend vanwege de prachtige bloei in het voorjaar. Vooral door de
"roodbloeiende" cultivars ontstaan, bijvoorbeeld in combinatie met Forsythia, schitterende accenten in tuinen en in gemeentelijke beplantingen. Behalve in het voorjaar zijn de struiken - zij het
minder - aantrekkelijk vanwege de bessen in de nazomer en de gele herfstkleur.
R. sanguineurn groeit zowel in de volle zon als in de (half)schaduw en in principe in elke goed
gedraineerde, niet te zure bodem. De struiken zijn geschikt voor grote en kleine tuinen en voor
openbaar groen. Het gebruik als solitairstruik, in groepen, als onderbeplanting of in losse hagen
behoort tot de mogelijkheden. In dichte, kort geknipte hagen wordt de bloei enigszins teruggedrongen, omdat het bloemhout gedeeltelijk wordt verwijderd.
Voor eenjaarlijkse rijke bloei moeten de struiken wel regelmatig worden gesnoeid. Dit kan het beste
vlak na de bloei worden gedaan, waarbij de takken - die ouder zijn dan drie jaar- dienen te worden
verwijderd. Deze takken moeten daarbij dicht bij de grond worden afgeknipt.

o Ribes sanguineurn 'Atrorubens' (Horticultural Society, Kensington, Engeland, 1837)
sterk vertakte, matig krachtige struik, tot 2 m hoog.
groen, bij het uitlopen enigszins roodbruin, onderzijde dicht viltig behaard.
BLOEIWUZE: afstaand tot schuin-opgaand, opvallend kort en gedrongen, 4-7 cm, 16-25bloemig, met aan het eind veelal een typisch hopbelachtig deel, bestaande uit zich niet
openende bloemknoppen; schutblaadjes bruinpaars in knop (RHS CC 59A).
BLOEMEN: klein, 9-11 mm in diameter; de kelkbladen donker paarsroze (RHS CC 53B/C in
knop, 61D open, verbloeiend naar 61A), klein en relatief smal, circa 4-5.5 x 2-3 mm, niet
zelden 6 in plaats van 5 stuks; meeldraden veel korter dan de kroon, steriel; bloembodem
kort, circa 4.5 x 2.5 mm; bloemsteeltjes 4-6 mm; bloeitijd middelvroeg.

GROEIWUZE:
BLADEREN:

VERMEERDERING

Ribes sanguineurn kan worden vermeerderd door zomerstek Uuni-juli) en winterstek Uanuarifebruari). Hoewel nauwelijks meer gebruikelijk, is ook afleggen een geschikte methode van
vermeerdering. De vermeerdering door winterstek is tegenwoordig in Nederland het meest gebruikelijk en dit leidt bij de sterke groeiers tot uitstekende resultaten. Bij zwak groeiende cultivars
wordt met deze laatste methode een hoog uitvalspercentage verkregen. Hierbij is vermeerdering
door zomerstek aan te bevelen. Bij zowel zomer- als winterstek wordt aangeraden een kleine
verwonding aan te brengen door een bastschilfer weg te nemen en de stekken met groeistof te
behandelen.

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation):
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= uitstekend (excellent)
= zeer goed (very good)
* = goed (good)
s = voor speciale doeleinden (jor special purposes)
o = kan vervallen (can be elirninated)

Ribes sanguineurn 'Albidurn' (Schotland, circa 1840)

De cultivar ' Atrorubens' kenmerkt zich door de kleine bloeiwijzen met hopbelachtig uiteinde,
de kleine, r o z e r o d e bloemen en de volledig steriele meeldraden. Bovendien komen er in
deze cultivar veel bloemen voor, die zes kelkbladen hebben in plaats van vijf. De cultivar is
ontstaan in de tuin van de Horticultural Society in Kensington in 1837. Het is vermoedelijk
een afstammeling van de introductie van Douglas uit 1826. Voor deze en andere daarop
gelijkende vormen is vroeger de naam Ribes sanguineurn ' Atrosanguineum' gebruikt. Deze
naam is niet verbonden met één bepaalde kloon. Bij de keuring in 1949 is deze selectie met
één ster gewaardeerd; in 1956 met een "o" .

***

Ribes sanguineurn 'Atrorubens Select' (Proefst. voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1949) zie kleurenfoto
brede, redelijk krachtige struik, tot 2.25 m hoog.
groen, bij het uitlopen min of meer roodbruin, onderzijde viltig behaard.
BLOEIWUZE: iets hangend, later afstaand tot schuin-opgaand, 9-12 cm lang, 30-37 -bloemig (=
zeer veel); schutblaadjes in knopstadium bruinpaars.

GROEIWUZE:
BLADEREN:
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vrij klein, 11-13 rnm in diameter; kelkbladen paarsroze (RHS CC 53C in knop,
63B/C open, verbloeiend naar 63A/B), kort, 4.5-5 x 3 rnm; meeldraden even lang of langer
dan de kroon, fertiel; bloembodem relatief matig breed, circa 5 x 2.5 rnm; bloemsteeltjes 3-5
rnm, vaak bezet met 1 of 2 kleine blaadjes aan het eind; bloeitijd middelvroeg tot laat.

groot, 13-15 rnm in diameter; kelkbladen donker paarsroze (RHS CC 53A/B in
knop, 63B open), groot, 6-7 x 3-4 rnm; meeldraden korter dan de kroon, gedeeltelijk steriel;
bloembodem lang en relatief smal, circa 6.5 x 2.5 rnm; bloemsteeltjes 6-10 rnm; bloeitijd
middel vroeg.

**

BLOEMEN:

BLOEMEN:

Dit is een r o z e r o d e, zeer rijkbloeiende cultivar; van alle behandelde cultivars met het
grootste aantal bloemen per tros. Verder zijn kenmerkend de lange en iets hangende tot
afstaande trossen, de vrij grote bloemen, de lange en smalle bloembodem en de vrij lange
bloemsteeltjes.
'Atrorubens Select' werd bij sortimentsonderzoek aan Ribes sanguineurn op de Proeftuin in
Boskoop in 1949 ingezonden als R. sanguineurn 'Atrorubens', maar deze bleek niet identiek
te zijn met de echte 'Atrorubens'. De nieuwe vorm is toen via het Proefstation verspreid onder
de naam ' Atrorubens Select' . Deze cultivar lijkt veel op 'King Edward VII' en wordt
tegenwoordig veel onder deze naam verhandeld. 'Atrorubens Select' verschilt van ' King
Edward VII' door de betere groei en de betere vermeerdering door winterstek. Aan 'Atrorubens Select' is bij de keuring in 1949 en 1956 twee sterren toegekend.
Er moet toch worden opgemerkt dat deze - nu met drie waardesterren bekroonde - fraaie
cultivar enigszins ziektegevoelig is, in vergelijking tot de met twee sterren beoordeelde
'Pulborough Scarlet'.

Deze cultivar kenmerkt zich door de tamelijk korte, veelbloemige trosjes en de vrij kleine,
r.o ze bloemen, waarvan de kleur inligt tussen de rozerode cultivars zoals 'Atrorubens Select'
en de lichtroze cultivars zoals 'Carneum'. De vrij korte bloeiwijze heeft ten opzichte van
andere cultivars een sterker bicolor-effect. Het is ook de enige cultivar waarvan de meeldraden
vaak boven de kroon uitsteken.
Deze vorm is door twee kwekers ingezonden onder twee verschillende namen, namelijk Ribes
sanguineurn ' King Edward VII' en R. sanguineurn 'Atrorubens'. Beide namen zijn voor deze
cultivar onjuist. Het gaat om een tot nu toe niet beschreven vorm van R. sanguineurn, bij deze
hier beschreven; door Darthuizer Boomkwekerijen BV in 1990 benaamd als R. sanguineurn
'Pink Rain', welke naam in dit rapport is overgenomen.
o Ribes sanguineurn 'Plenum' (D. Dick, St Mary's Isle, Engeland, vóór 1839)
vrij zwakke struik, tot 1.5 m hoog.
groen; sterk aanwezig tijdens de bloei.
kort, circa 4 cm, hangend, later afstaand, veelal onder het blad verscholen;
schutblaadjes in knopstadium donker paarsbruin (RHS CC 184A).
BLOEMEN: paarsroze, gevuld; bloeitijd laat, circa één week na alle andere cultivars, april-half
mei.
De donkerroze ' Plenum' is geselecteerd uit een zaaisel van Ribes sanguine urn, kort vóór
1839 door David Dick, tuinbaas van de Earl of Selkirk te St Mary's Isle. Zowel in 1949 als in
1956 werd de sierwaarde van deze cultivar niet groot geacht door de Boskoopse keuringscommissie, omdat de bloemen vaak onder het blad schuil gaan. Bovendien is de groei
zwak en de vermeerdering door winterstek slecht.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEIWIJZE:

Ribes sanguineurn 'Carneum' (Duitsland, circa 1870) -zie kleurenfoto

brede, krachtige struik, tot 2.5 m hoog.
groen, bij het uitlopen iets roodbruin, onderzijde matig viltig behaard.
BLOEIWIJZE: hangend (later schuin-opgaand), tamelijk lang, 7-11 cm, 15-22-bloemig; schutblaadjes paarsbruin (RHS CC 184B), weinig opvallend in knopstadium.
BLOEMEN: matig groot, 12-14 rnm in diameter; kelkbladen licht paarsroze (RHS CC 63B in
knop, 63C open), relatief matig breed, circa 6-6.5 x 3-4 rnm; meeldraden even lang of korter
dan de kroon, fertiel; bloembodem relatief matig breed, circa 6.5 x 3 rnm; bloemsteeltjes 3-6
rnm; bloeitijd vroeg en lang.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Deze cultivarbehoort samen met ' Splendens' tot de mooiste 1i c h tro ze bloeiende cultivars.
In vergelijking met 'Splendens' hangen de bloemtrossen iets minder sterk en zijn evenals de

**

bloemen iets kleiner. De bloei is ook aanmerkelijk vroeger. Deze cultivar werd bij de keuring
in 1949 en 1956 gewaardeerd met één ster.

GROEIWIJZE: zeer krachtige, sterk opgaande struik, tot 3 m hoog.
BLADEREN: groen, bij het uitlopen iets roodbruin, onderzijde matig

viltig behaard.
hangend, later afstaand tot schuin-opgaand, 9-13 cm lang, 19-26-bloemig; schutblaadjes paarsbruin (RHS CC 184A/B).
BLOEMEN: zeer groot, 15-17 rnm in diameter; kelkbladen donker paarsroze (RHS CC 53B, in
knop 58A/B), groot en relatief breed, 6.5-7 x 4.5-5 rnm; meeldraden ongeveer even lang als
de kroon, fertiel; bloembodem lang, circa 8 x 4 rnm; bloemsteeltjes lang, 8-11 rnm; bloeitijd
middelvroeg.
' Pulborough Scarlet' is een van de meest geliefde cultivars van Ribes sanguineum. De plant
kenmerkt zich door de zeer grote en r o z e r o d e bloemen. Ook de grote en sterk hangende
trossen en de relatief brede kelkbladen vallen op. Nadelen van deze cultivar zijn de robuuste
groei en dat de struik al tijdens de bloei vrij sterk in blad loopt. Weliswaar is de plant sterker en
gezonder dan de hoger gewaardeerde 'Atrorubens Select' .
Deze vorm is in 1933 ontstaan als toevalszaailing bij Pulborough Nursery. De plant werd in
1938 in de handel gebracht en in 195 1152: 62 voor het eerst in de catalogus van J. Cheal &
Sons opgenomen.

o Ribes sanguineurn 'Lombartsii' (P. Lombarts, Zundert, Nederland, 1915)

BLOEIWIJZE:

krachtig opgaande struik, tot 2,5 m hoog.
groen, onderzijde viltig behaard.
BLOEIWIJZE: hangend, matig lang, 6-10 cm, 20-22-bloemig; schutblaadjes vuilroze.
BLOEMEN: groot, 13-15 rnm in diameter; kelkbladen licht paarsroze (RHS CC 55A in knop,
55C open), relatief matig breed, 6-6.5 x 3-3.5 rnm; meeldraden veel korter dan de kroon,
steriel; bloembodem relatief breed, circa 5 x 3 rnm; bloemsteeltjes 3-4 rnm; bloeitijd
middelvroeg tot laat, relatief lang.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

De cultivar 'Lombartsii' kenmerkt zich door de 1i c h t roze, vrij grote bloemen, de late bloei
en de volledig steriele meeldraden. Dit laatste kenmerk is goed te gebruiken om deze te
onderscheiden van 'Carneum'.
Deze vorm werd kort voor 1915 door boomkweker Pierre Lombarts te Zundert gevonden in
een partij Ribes sanguineurn afkomstig uit Frankrijk. ' Lombartsii' kreeg bij de keuring in
1949 en 1956 een "o".

*

Ribes sanguineurn 'Pink Rain' (nieuwe naam) - zie kleurenfoto en foto blz. 83

matig krachtige, sterk vertakte struik, tot 2 m hoog.
groen, bij het uitlopen iets roodbruin, onderzijde matig viltig behaard.
BLOEIWIJZE: iets hangend tot afstaand, later schuin-opgaand, vrij kort en gedrongen, 6-8 cm,
20-30-bloemig (= veel!); schutblaadjes bruinpaars, weinig opvallend.
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Ribes sanguineurn 'Pulborough Scarlet' (J. Cheal & Sons, Pulborough Nursery, Crawley,
Sussex, Engeland, 1938) -zie omslagfoto

*

Ribes sanguineurn 'Splendens' (Th. Smith, Newry, Ierland, ca. 1900) - zie kleurenfoto

sterk opgaande, krachtige struik, tot 2.5 m hoog.
groen, onderzijde iets viltig behaard; tijdens de bloei al volop aanwezig.
BLOEIWIJZE: sterk hangend, 9-13 cm lang, 21 -27-bloemig; schutblaadjes in knop paarsbruin
(RHS CC 184B).
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GROEIWUZE:

GROEIWIJZE:

BLADEREN:

BLADEREN:

groot, 13-15 mm in diameter; kelkbladen licht paarsroze (RHS CC 53D-54A in
knop, 62B open), relatief breed, 5-6 x 3.5-4 mm; meeldraden ongeveer even lang als de
kroon, fertiel; bloembodem lang, circa 7 x 3.5 mm; bloemsteeltjes 5-7 mm, vaak met l of 2
vrij grote blaadjes vlak onder de bloembodem (met blote oog duidelijk zichtbaar); bloeitijd
laat en langdurig.

BLOEMEN:

De cultivar 'Splendens' valtopdoor de lange, sterkhangende trossen en de grote, I i c h tro ze
gekleurde bloemen. De plant bloeit laat en gedurende een lange periode. Daarnaast heeft deze
cultivar vaak vrij grote bloemsteelblaadjes vlak onder de bloembodem.
s Ribes sanguineurn 'Tydeman's White' (herkomst onbekend)
vrij zwakke struik, tot 1.5 m hoog.
lichtgroen, onderzijde iets viltig behaard.
BLOEIWDZE: afstaand, kort, 4-8 cm lang, 15-24-bloernig.
BLOEMEN: vrij klein, 12-15 mm in diameter (indien afstaand); kelkbladen wit, in knop en soms
daarna iets roze getint, kort en relatief smal, 5-6.5 mm x 2-2.5 mm, gewoonlijk sterk
teruggeslagen; meeldraden korter dan de kroon, deels steriel; bloemboden kort en relatief
zeer breed, 3-4 x 3 mm; bloemsteeltjes zeer kort, 2-3 mm; bloeitijd rniddelvroeg.
GROEIWDZE:
BLADEREN:

'Tydeman's White' kenmerkt zich door de korte trossen en witte tot witroze bloemen met
zeer smalle, teruggeslagen kelkbladen. Verder is de korte en relatief brede bloembodem een
typisch kenmerk. Een nadeel van deze selectie is de zwakke groei en slechte vermeerdering
door winterstek

' Atrorubens Se-lect' de allermooiste helderrode, die gemakkelijk van winterstek te kweken is".
In 1956 werd 'Grandiflorum' met een "o" gewaardeerd, met de opmerking dat de in 1949
toegekende twee sterren een te hoge waardering bleek te zijn.
Afgaande op de beschrijving van 1949 en die van Hesse, lijkt de plant veel op ' Pulborough Scarlet' .
Het is mogelijk dat de grote populariteit van deze laatste cultivar ten koste is gegaan van ' Grandiflorum'·. Gezien de uitstekende kwaliteiten van ' Pulborough Scarlet', behoeft 'Grandiflorum' ook
geen herintroductie.

Ribes sanguineurn 'King Edward VII' (Cannell & Sons, Swanley, Engeland, 1904)
Deze cultivar is bekend als één van de mooiste selecties van Ribes sanguineurn. In de keuringsrapporten van 1949 en 1956 kreeg 'King Edward VII' drie waardesterren toebedeeld.
Een aan de hand van literatuurgegevens samengestelde beschrijving van ' King Edward VIT' luidt als
volgt: Vrij zwak groeiende, lage struik (tot 1.8 m), met donker paarsroze (r o z e r o d e) bloemen in
lange veelbloemige trossen. De zeer jonge bladeren zijn roodbruin van kleur. De plant is slecht door
winterstek te vermeerderen.
In het huidige onderzoek bleek, dat ' King Edward VII' hoogstwaarschijnlijk in Nederland nergens
meer "soortecht" wordt gekweekt. Door Nederlandse kwekers wordt onder de naam ' King Edward
VII' in veel gevallen 'Atrorubens Select' geleverd. Deze laatste lijkt erg veel op ' King Edward VIT',
maar groeit sterker en is beter van winterstek te vermeerderen. Vooral de laatste jaren zijn kwekers
steeds meer overgegaan op vermeerdering van winterstek in plaats van afleggen of zomerstek,
waardoor in de loop van de jaren ' King Edward VII' is vervangen door ' Atrorubens Select'.
Vanwege naamsbekendheid is de naam 'King Edward VII' gehandhaafd. De praktijk geeft in feite
zelf aan dat 'Atrorubens Select' een duidelijke verbetering is ten opzichte van ,(de echte) ' King
Edward VIT' . Deze laatste zou heden ten dagen bij een vergelijkende keuring hoog scoren voor de
sierwaarde, maar om de vermeerdering negatief worden beoordeeld.

NIET GEKEURDE CULTIVARS
Ribes sanguineurn 'Barrie Coate' (U.S.A., vóór 1990)
Dit is een struik met opgaande takken, tot 1.75 m hoog. De donkerroze bloemen in maart-april
staan in hangende trossen bijeen.
Deze nieuwe Amerikaanse cultivar is geschikt voor aanplant op hete en droge plaatsen. De plant
werd geselecteerd uit Ribes sanguineurn var. glutinosurn. In 1990 werd 'Barrie Coate' door
Darthuizer Boomkwekerijen BV te Leersum geïmporteerd en aldaar in cultuur genomen.
Ribes sanguineurn 'Brocklebankii' (Dickson's Nursery, Chester, Engeland, 1914)
Een lage struik met typisch gele bladeren en l i c h t r o z e bloemen.
Deze ~ultivar wor~t in E~geland gekweekt vanwege de gele bladeren, die helderder geel zijn als de
plant m de late wmter flink wordt teruggesnoeid.
'Brocklebankii' werd in 1914 in de handel gebracht door Diekson's Nursery te Chester, maar deze
werd g~selecte~r? door hoofdtuinman Thoma~ _Winkworth te Haughton Hall, Tarporley, Cheshire,
enkele Jaren_voor 1914 en genoemd naar ZIJn werkgever R. Brocklebank. De plant wordt in
Nederland met meer gekweekt; de gele bladeren zijn gevoelig voor felle zon. Het is alleen een
interessante plant voor liefhebbers.

II
I

Ribes sanguineurn 'Grandiflorum' (H.A. Hesse, Weener, Ems, Duitsland, circa 1906)
Deze selectie is in Nederland waarschijnlijk niet meer in cultuur. Beha!ve in Krüssmann' s Handbuch
der Laubgehölze- die de selectie omschrijft als "Blüten reinrot in grossen Trauben" -wordt in geen
enkel modern naslagwerk nog melding gemaakt van 'Grandiflorum'. Volgens Hillier's Manual of
Trees and Shrubs is 'Grandiflorum' een synoniem van 'Carneum', met als bloemkleur "deep
flesh-pink". Hesse, de oorspronkelijke winner, spreekt daarentegen over bloedrode bloemen.
'Grandiflorum is dus naar alle waarschijnlijkheid geen synoniem van 'Carneum'.
Bij de keuring in 1949 kreeg 'Grandiflorum' een waardering van twee sterren en is toen bovendien
verspreid onder boomkwekers. Daarbij is deze cultivar als volgt beschreven: "Een zeer fors
groeiende struik met flinke helderrode bloemen. Naast 'King Edward VIT' en de donkerrode
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Ribes sanguineurn 'Koja' (Proefopplant Hornum, Denemarken, 1975)
Deze cultivar werd in 1975 bij een proefopplant in Denemarken geselecteerd. De Denen liepen tegen
hetzelfde probleem aan als de kwekers in Nederland. Ook in Denemarken waren diverse vormen
onder de naam 'King Edward VII' in de handel, maar geen enkele was de echte. Ze hebben toen de
mooiste vorm geselecteerd en de nieuwe naam ' Koja' gegeven. Is in Nederland' Atrorubens Select'
de vervanger van 'King Edward VII' , in Denemarken is dit dus ' Koja'.
Op Darthuizer Boomkwekerijen BV te Leersum is de plant in cultuur en deze is in het Darthuizer
Vademecum (3e druk, 1987) als volgt beschreven: " Struik tot 1.5 m hoog; bloemen dieprood, in
lange trossen, zeer talrijk, april-mei" . Nader onderzoek zal nog moeten uitwijzen waarin ' Koja'
verschilt van 'Atrorubens Select' . Mogelijk dat het zelfs om dezelfde kloon gaat.

Ribes sanguineurn 'Red Pimpernel' (Darthuizer Boomkwekerijen, Leersum, 1984)
Een nieuwe cultivar, die in Darthuizer Vademecum (3e druk, 1987) als volgt is beschreven: "Dicht
vertakte, matig hoge, bossige struik; bloemen r o z e r o o d, april-mei, talrijk en over een lange
periode" .

Ribes sanguineurn 'White lcicle' (Bot. Garden University British Columbia, Vancouver, Canada,
1988)
Dit is een nieuwe Canadese cultivar, die in Nederland nog nauwelijks wordt aangeboden.
Het is een opgaande struik, tot 3 m hoog en circa 2 m breed. De bladeren zijn lichtgroen. De bloemen
zijn z u i v e r w i t en gerangschikt in hangende, 10-13 cm lange trossen. De bloeitijd is vroeg,
ongeveer twee weken vóór de andere cultivars.
'White Icicle' is een selectie uit Ribes sanguineurn var. glutinosurn, die zowel van zomer- als
winterstek goed is te vermeerderen.
Deze cultivar lijkt zeer de moeite waard. Op grond van de zuiverwitte bloemen, goede groei en zeer
vroege bloei is dit vrijwel zeker een verbetering van R. sanguineurn ' Albescens' en 'Tydeman's
White' .
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OVERZICHT GEKEURDE CULTIVARS
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'Albescens'
'Albidum'
'Atrorubens'
' Atrorub. Select'
'Carneum'
'Lombartsii'
'Pink Rain'
'Plenum'
' Pulborough Sc.'
'Splendens'
'Ty dernarr' s White'

matig
sterk
matig
sterk
sterk
sterk
matig
zwak
z.sterk
sterk
zwak

7-9 cm
7-12 cm
4-7 cm
9-12 cm
7-11 cm
6-10 cm
6-8 cm
ca.4 cm
9-13 cm
9-13 cm
4-8 cm

witroze
zeer lichtroze
rozerood
rozerood
lichtroze
lichtroze
roze (bicolor)
donkerroze
rozerood
lichtroze
wit -roze)

midden-vroeg
vroeg
midden-vroeg
midden-vroeg
vroeg
m. vroeg-laat
m. vroeg-laat
zeer laat
midden-vroeg
laat
midden-vroeg
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