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CLEMATIS MONTANA

Op verzoek van enkele kwekers werd in het voorjaar van 1985 het sortiment Clematis montana van
een aantal Nederlandse bedrijven bijeengebracht en opgeplant op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. Dit onderzoek werd uitgevoerd om het sortiment op
naam te brengen en daarna op sier- en gebruikswaarde te keuren. De diverse - vaak op elkaar
gelijkende- cultivars zijn in de loop van tientallen jaren in de kwekerijen sterk door elkaar geraakt.
Een bepaalde cultivar bleek zelfs onder zes verschillende namen voor te komen. Andere cultivars
waren vaak foutief benaamd.
In eerste instantie werd in 1986 de gehele collectie opgezuiverd en zo goed mogelijk gedetermineerd
door Saskia Heuvel (studente aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen), die hieraan veel tijd
heeft besteed. Haar bevindingen werden in een verslag van haar doctoraal onderzoek bijeengebracht.
De belangrijkste van de in haar verslag verwerkte onderzoeksresultaten zijn voor dit keuringsrapport
gebruikt. De beide auteurs van dit rapport, toentertijd werkzaam op het proefstation, hebben haar bij
dit onderzoek begeleid.
In 1989 werd een gedeelte van het zo goed mogelijk op naam gebrachte materiaal voor nader
onderzoek en keuring opgeplant op de onderzoekstuin van het nieuwe proefstation aan het Rijneveld. Gedurende de jaren 1990, 1991 en 1992 werden de planten gekeurd door de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, bijgestaan door enkele Clematiskenners, te weten M.A. Buitenhuis, J. Fopma, C.G. Kuijf, W.M. Nieuwesteeg en M. Zwijnenburg,
allen te Boskoop. Voorts werden belangrijke gegevens voor dit rapport verstrekt door W. Snoeijer te
Gouda.
DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het doel van dit onderzoek was om binnen enkele jaren op naam gebracht materiaal onder kwekers te
kunnen verspreiden, om zodoende te komen tot meer eenheid in het gekweekte sortiment, hetgeen
van essentieel belang is voor de binnen- en buitenlandse handel. Daartoe is na de laatste keuring in
1992 van een aantal positief gewaardeerde cultivars vermeerderd. Dit materiaal zal in 1993 op het
proefstation worden opgekweekt en in het najaar verspreid. Van enkele hoog gewaardeerde nieuwere cultivars is vermeerdering achterwege gelaten. Hiervan is ruimschoots voldoende "soortecht"
materiaal op enkele kwekerijen voorhanden.
NATUURLDKE VERSPREIDING

Het natuurlijke areaal van Clematis montana loopt van de Himalaja oostelijk tot in Midden-China.
Binnen dit grote verspreidingsgebied wordt onderscheid gemaakt in de witbloeiende C. montana uit
de Himalaja en enkele variëteiten uit China, namelijk C. montana var. rubens met roze bloemen
(waartoe vrijwel alle gekweekte rozebloeiende cultivars behoren) en de witte C. montana var.
wilsonii, die afwijkt door de latere bloei. Voorts een witbloeiende C. montana die als een forma (f.
grandijlora) - echter soms ook als een cultivar ('Grandiflora') - wordt beschouwd.

Clematis montana 'Elizabeth'
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Ex-medewerkers Proefstation voor de Boomkwekerij , Boskoop.
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Clematis mantana var. alba - zie Clematis montana

WINTERHARDHEID
De variatie in winterhardheid binnen de soort Clematis mantana is tamelijk groot. De vorstresistentie van planten uit de Himalaja is voor Nederlandse omstandigheden niet voldoende. In
normale winters zijn de diverse typen van de Chinese C. mantana var. rubens en de hieruit
geselecteerde cultivars, voldoende winterhard. Alleen in zeer strenge winters hebben ze van de vorst
te lijden. Ook enkele achtereenvolgende zware nachtvorsten zijn dikwijls funest voor de jonge
bladeren en vooral voor de bloemknoppen, maar de planten herstellen zich wel weer gedurende de
zomer.
ZIEKTEN EN PLAGEN

In het sortiment Clematis mantana komen nagenoeg geen ziekten of plagen voor. Terwijl de
grootbloemige hybriden ernstig door afsterving, bekend als "verwelkingsziekte" (Caniathyrium
clematidis-rectae) kunnen worden aangetast, is dit bij deC. manfana-cultivars nauwelijks het geval.
VERMEERDERING EN OPKWEEK

Clematis mantana en de daartoe behorende cultivars worden in de zomer door stekken vermeerderd.
Het jaar daarop worden de gewortelde stekken opgepot en deze zijn dan in het najaar tot leverbare
planten uitgegroeid.
Vermeerdering door winterstek in tunnels in de kas is ook zeer goed mogelijk. Elke plant dient van
een ton.ldnstokje te worden voorzien en gedurende het groeiseizoen tijdig te worden aangebonden.
GEBRillKSWAARDE

De cultivars van Clematis mantana kunnen als klimplant worden aangeplant tegen pergola's en
muren waartegen steunmatariaal is bevestigd. De groei van deze planten is tamelijk woekerend. Er
dient daarom een flinke ruimte aanwezig te zijn. Direct na de bloei kan de plant evenwel sterk
worden ingesnoeid. Gewoonlijk is de bloei in het volgende jaar weer zeer uitbundig.

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuatian) :

*** uitstekend (excellent)
** = zeer goed (very gaad)
* goed (gaad)
s

0

= voor speciale doeleinden (jar special purpases)

Clematis montana f. grandiflora- China, ingev. 1844 - zie kleurenfoto
Deze hoge en krachtig groeiende vorm heeft grote, zwak getande bladeren, vaak met een of twee
tanden aan de basis van de zijblaadjes. De groeischeuten hebben een donker purperrode kleur. De
circa 8 cm grote, helderwitte bloemen hebben breed-eironde, soms iets overlappende tepalen. De
plant bloeit in de tweede helft van mei.
Deze in Nederland gekweekte Clematis is één van de vormen van de uit China afkomstige C.
mantana f. grandijlara, die in 1844 door J. Veitch & Son in de handel werd gebracht. Er zouden
hiervan volgens de Engelse literatuur thans meer typen (zaailingen) in omloop zijn. In 1984 werd in
Engeland nog een f. grandijlara bekroond met een Award of Garden Merit (AGM). In hoeverre deze
plant afwijkt van het Nederlandse materiaal is niet bekend.
De planten op de meeste Nederlandse kwekerijen behoren naar alle waarschijnlijkheid tot één kloon
en deze lijkt ook beter winterhard dan de kleinbloemige C. mantana (var. alba), die hier en daar nog
in cultuur is. De f. grandijlara werd niet gekeurd.

Clematis montana var. rubens - West- en Midden-China, ingev. 1900
Deze geografische variëteit werd door E.H. Wilson in China ontdekt en door Veitch in 1900
geïntroduceerd. Sindsdien zijn grote aantallen planten onder deze naam verspreid en aangeplant.
Vele exemplaren werden uit zaad opgekweekt waardoor een grote verscheidenheid aan planten
binnen Clematis mantana var. rubens ontstond. Bepaalde, opvallende planten werden geselecteerd,
vegetatief vermeerderd en van een cultivarnaam voorzien. Zie hiervoor de onderstaande cultivars.
Clematis mantana var. rubens uit China en de hieruit geselecteerde cultuurvormen zijn aanmerkelijk
vorstresistenter dan de in de Himalaja voorkomende C. montana.
Opmerking: Clematis montana var. rubens is niet gekeurd, omdat er diverse typen in cultuur
zijn. Deze hebben alle betrekkelijk kleine bloemen en ze worden door de keuringscommissie
daarom niet aanbevolen!
De onderstaande, positief gewaardeerde cultivars hebben doorgaans grotere en/of mooiere en soms
ook beter geurende bloemen. Bovendien is het voor de handel duidelijker en ook gunstiger als de
cultivars zuiver op naam worden gekweekt en verhandeld. De afnemer behoeft dan niet afte wachten
welke vorm van C. mantana var. rubens met roze bloemen er zal worden geleverd.

kan vervallen (can be eliminated)

Clematis montana- Himalaja, ingev. 1831
syn. Clematis mantana var. alba HoRT. NEERL.
Deze zeer variabele, krachtig groeiende soort, 6-9(-12) m hoog, heeft drietallig samengestelde
bladeren. De uit één knop ontspringende, 1-6 bijeens taande, 2-6(-9) cm grote, gelig witte tot witte,
met soms iets roze bloemen in mei( -juni) hebben vier, soms vijf tepalen (bloemdekbladen).
In april1973 werden door de tweede auteur van dit rapport in de bergen van Oost-Nepal (Himalaja)
bloeiende exemplaren waargenomen met bloemen met een diameter van slechts 2.5-4 cm. Meegenomen materiaal hiervan bleek al spoedig in Nederland onvoldoende winterhard te zijn.
Ook planten met kleine, witte bloemen, die in 1985 op enkele Nederlandse kwekerijen onder de
naam Clematis mantana var. alba werden verzameld waren al in de eerste winter tussen de andere
verzamelde en uitgeplante exemplaren geheel bevroren. Ditzelfde was het geval met de verwante,
witbloeiende C. chrysacama var. sericea, die op kwekerijen doorgaans beter bekend is onder de
naam C. spaaneri.
Clematis mantana werd in 1831 door Lady Amherst, Montreal, Kent, Engeland geïntroduceerd,
hoewel de Zwitserse botanicus De Candolle de plant al in 1818 had beschreven.
De kleinbloemige, witte C. mantana var. alba van de Nederlandse kwekerijen is een inferieure vorm,
die alleen C. mantana moet heten.

Clematis montana var. wilsonii - Midden-China, ingev. 1907 - zie kleurenfoto
Dit is een van nature in China voorkomende variëteit, die pas in de tweede helft van juni, dus
ongeveer vier weken later, bloeit dan de meeste cultivars van Clematis mantana. De tepalen van de
talrijke, geurende bloemen zijn min of meer in de lengte gevouwen en de toege spitste top iets
teruggeslagen, tamelijk klein (5-6 cm) en helderwit. De lichtgroene bladeren zijn aanvankelijk iets
purperkleurig getint, regelmatig getand-gezaagd, aan de basis zwak gelobd en aan de onder zijde op
de nerven behaard. De plant groeit krachtig, 5-8(-12) m hoog.
Deze geografische variëteit is door E.H. Wilson in 1907 in China verzameld en werd later naar hem
genoemd. J. Veitch & Son bracht de plant omstreeks 1910 in omloop. Deze witbloeiende variëteit
van C. mantana komt in de Chinese provincie Sichuan algemeen voor.
De gegevens in de literatuur over de bloeitijd lopen sterk uiteen. Soms wordt vermeld, dat de plant
pas in juli-augustus bloeit!
Vermoedelijk is de oorspronkelijk geïntroduceerde plant steeds vegetatief vermeerderd, hoewel
recentelijk nog (1980) de in Engeland gewonnen 'Marjorie' uit zaailingen van var. wilsanii werd
geselecteerd.
C. montana var. wilsonii is in Nederland goed winterhard, maar wordt slechts sporadisch gekweekt.
De plant werd niet gekeurd.
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Cu! tuurvariëteiten:

*

Clematis montana 'Eiizabeth' (G. Jackman & Son, Woking, Engeland, 1958)zie kleurenfoto en foto blz. 6
hoog tot zeer hoog, 5 m en hoger.
groot, soms met een of twee tanden, soms zeer grof getand, vaak ook gaafrandig,
dof donkergroen; jonge bladeren bronskleurig.
BLOEMEN: 8-9 cm, zeer lichtroze, in de schaduw bijna wit, heerlijk geurend, vaak een of twee
van de vier tepalen met teruggeslagen rand (in de lengte gevouwen!), waardoor deze smaller
lijken, half mei.

GROEIWUZE:

BLADEREN:

De uit Engeland afkomstige 'Elizabeth' geurt goed. De plant wordt in Nederland maar
sporadisch "soortecht" aangetroffen. Heel vaak wordt onder deze naam 'Pink Perfection'
gekweekt en verhandeld.
G. Jackman & Son introduceerde de cultivar in 1958 en deze was aanvankelijk bekend als
"Scented Form" (=geurende vorm).
Op het Proefstation is van de echte 'Elizabeth' vermeerderd en dit materiaal zal in 1993/94
onder kwekers worden verspreid.

**

Clematis montana 'Fragrant Spring' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop,
1992) - zie kleurenfoto en foto blz. 2
krachtig, zeer hoog.
vrij groot, gootvormig, tamelijk smal, zijblaadjes sterk getand tot zwak gelobd,
aanvankelijk glanzend bronskleurig, later dofgroen; jonge scheuten purperrood.
BLOEMEN: 6-6.5 cm, zuiverroze, zeer talrijk, sterk en heerlijk geurend, half mei.

GROEIWIJZE:

BLADEREN:

Deze is uit de diverse onder de naam Clematis montana var. rubens ingezonden planten
geselecteerd vanwege de voortreffelijke geur en de goede groei. De plant kreeg bij de keuring
een nieuwe cultivarnaam en twee waardesterren. Op het proefstation is deze mooie en
waardevolle C. montana vermeerderd en de plant zal in 1993 onder de naam 'Fragrant Spring'
ter verdere vermeerdering onder kwekers worden verspreid.

***

Clematis montana 'Freda' (J. Fisk, Westleton, Suffolk, Engeland, 1985) - zie kleurenfoto
breed en bossig, tot ruim 5 m hoog.
matig groot, onregelmatig grof getand-gezaagd, vooral aan de basis van de
zijlobben met een of twee tanden, soms iets gelobd, purperrood, later dof bronsgroen tot dof
donkergroen, onderzijde grijzig groen en glanzend; jonge bladeren en scheuten diep
purperrood, zwak behaard; bladsteel bruinrood.
BLOEMEN: 5-6 cm, lichtroze met rozerode rand (kleurindruk: dieproze ), zeer talrijk, begin
mei-half mei.

GROEIWUZE:

BLADEREN:

Deze bijzonder mooie en aanbevelenswaardige, nieuwe aanwinst werd als zaailing gevonden
door Freda Deacon te Woodbridge en door Fisk vermeerderd en verspreid. De plant werd
door F. Fopma BV te Boskoop in Nederland geïntroduceerd.
De kleine, maar talrijke bloemen hebben een zeer fraaie kleur. 'Freda' is de donkerste van alle
Clematis montana-cultivars! Het purperrode blad is bovendien erg aantrekkelijk. De groei is
goed.
De cultivar 'Freda' zou- naar Engelse gegevens - een zaailing zijn van 'Pink Perfection'. De
plant werd in 1989 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Zie hiervoor Dendraflora
Nr 26 (1989), blz.74.
·

s Clematis montana 'Marjorie' (J. Fisk, Westleton, Suffolk, Engeland, 1980) zie kleurenfoto
GROErwuzE:
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krachtig, tot ruim 5 m hoog.

Clematis montana 'New Dawn'

l1

onregelmatig grof getand-gelobd met diepliggende nervatuur, min of meer bolvormig (convex), dofgroen; jonge bladeren lichtgroen tot iets purperkleurig, zwak glanzend, onderzijde glanzend lichtgroen; groeischeuten groen tot lichtpurper, later purperrood.
BLOEMEN: 4.5-6 cm, halfgevuld, meestal met vier tepalen (soms minder) en met 15-20
petaloide (bloembladachtige) meeldraden, groenig geelwit met roze zweem, aan de randen
min of meer paarsroze, binnenzijde licht geelgroen tot bijna wit, zwak tot matig sterk
paarsroze geaderd (kleurindruk: magentaroze, indien goed op kleur), eind mei-begin juni.
BLADEREN:

*

Clematis montana 'Pink Perfection' (Engeland, vóór 1961) - zie kleurenfoto
GROEIWUZE: krachtig, hoog tot zeer hoog.
BLADEREN: tamelijk regelmatig, grof getand,

zijblaadjes sterk getand tot zwak gelobd, iets
gootvormig gevouwen, dof donkergroen; jonge bladeren diep bronskleurig, glanzend; jonge
. twijgen purperrood.
BLOEMEN: 6.5-7.5 cm, lichtroze met witachtig roze randje, zwak geurend, tepalen vlak,
breed-eirond, min of meer overlappend, talrijk, half mei.

Dit is meer een liefhebbersplant, die als zaailing werd geselecteerd uit de laatbloeiende
Clematis montana var. wilsonii door Marjorie Free te Westleton (Suffolk). De plant is in 1980
doorFiskin de handel gebracht en deze werd door F. Fopma BV te Boskoop in Nederland
geïntroduceerd.
'Marjorie' bloeit rijk, maar voor een optimale bloemkleur dient de plant op een beschutte
plaats in de volle zon te worden geplant. Door de halfgevulde bloemen en de late bloei is
'Marjorie' een bijzonderheid in het sortiment. De plant is vooral gewild door liefhebbers.

***

Clematis montana 'Mayleen' (J. Fisk, Westleton, Suffolk, Engeland, 1984)- zie kleurenfoto
krachtig, breed en bossig, tot ruim 5 m hoog.
grof tot zwak, onregelmatig getand-gezaagd, gootvormig, zijblaadjes soms zeer
zwak gelobd, dof donkergroen met paarse gloed, onderzijde grijzig groen en glanzend;
jonge bladeren en groeischeuten donker purperrood tot purper- zwart, glanzend, zwak
behaard.
BLOEMEN: 6.5-7.5 cm, zilverig lichtroze, zwak geurend, tepalen met iets teruggeslagen rand,
zowel boven- als onderzijde vaak met een iets donkerder roze streep over het midden, hal
mei.
GROETWUZE:
BLADEREN:

De uit Engeland geïmporteerde 'Mayleen' is een zeer waardevolle, goed groeiende nieuwe
cultivar, die door F. Fopma BV te Boskoop in Nederland werd geïntroduceerd.
De matig grote bloemen hebben een mooie roze kleur en de plant bloeit al op jeugdige leeftijd.
Op oudere leeftijd bloeit 'Mayleen' zeer uitbundig en het donkere blad heeft ook een zekere
sierwaarde.
Aan deze met drie waardesterren bekroonde Clematis werd in 1989 een Getuigschrift van
Aanbeveling toegekend. Zie hiervoor Dendraflora Nr 26 (1989), blz.75.

***

Clematis montana 'New Dawn' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1992) zie kleurenfoto omslag en foto blz. 11
hoog tot zeer hoog.
tamelijk regelmatig grof getand-gezaagd, zijblaadjes sterk getand tot zwak gelobd,
gootvormig gevouwen, dofgroen; jonge bladeren glanzend purperbruin; groeischeuten
purper- kleurig bruinrood.
BLOEMEN: 6-6.5 cm, donkerroze, tepalen aanvankelijk iets omgeslagen, aan de voet breder en
duidelijk overlappend, zeer talrijk, half mei.
GROETWUZE:
BLADEREN:

Dit is één van de rozebloeiende planten, die onder de naam Clematis montana 'Superba' (of
ook als 'Rubens Superba') voor de controle op de juiste benaming werd ingezonden. De naam
'Superba' (inclusief 'Rubens Superba') is voor deze rozebloeiende plant onjuist; de echte
'Superba' van Jackman heeft witte bloemen en is in Nederland niet (meer) in cultuur!
De ingezonden plant groeit uitstekend en bloeit uitbundig met kleine, donkerroze, "vierkantige" bloemen. Deze lijken enigszins vierkant door de overlappende en aan de top iets
omgeslagen tepalen. De bloemkleur van 'New Dawn' is gelijk aan die van 'Tetrarose', die
weliswaar grotere bloemen heeft, maar na jarenlange minder goede ervaring met de vermeerdering en de opkweek van 'Tetrarose', heeft de keuringscommissie gemeend deze met
een "o" te beoordelen en één van de planten van de Nederlandse kwekerijen, die als
"Superba" wordt gekweekt, drie sterren toe te kennen en de plant van een nieuwe cultivarnaam te voorzien. Via het Proefstation zal in 1993 deze mooie en zeer waardevolle Clematis
montana onder de nieuwe naam 'New Dawn' worden verspreid.
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Clematis montana 'Tetrarose'
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De cultivar 'Pink Perfection' is een mooie en rijkbloeiende, veel gekweekte Clematis. Deze
vorm komt vaak onder allerlei onjuiste namen voor. De plant is vooral bekend als 'Elizabeth',
maar deze laatste heeft een geheel andere bloemvorm, is iets lichter van kleur en geurt sterk
(zie aldaar). 'Pink Perfection' is gezien de bloem- en bladkleur overtroffen door de nieuwe
'Mayleen'.
Het is niet bekend, wie 'Pink Perfection' heeft benaamd en in de handel gebracht, maar deze
komt vast en zeker van Engelse bodem. De oudste opgave werd gevonden in de catalogus van
Treasures ofTenbury Ltd, Tenbury Wells, Worcestershire, Engeland, augustus 1961 en in de
catalogus (Planters Handbook), 1961-62 van G. Jackman & Son Ltd., Waking, Surrey,
Engeland.

Clematis montana 'Rubens Superba' - zie Clematis montana 'New Dawn'

Clematis montana 'Broughton Star' (Vince & Sylvia Denny, Broughton, Lancashire, Engeland,
vóór 1990)
De bladrand van deze cultivar is iets fijner gezaagd dan van de meeste Clematis montana-cultivars.
De magentaroze bloemen hebben petaloide meeldraden en zijn daardoor enigszins gevuld.
De nieuwe 'Broughton Star' is sinds kort in Nederland in cultuur. Het zou een verbetering zijn van de
laatbloéiende 'Marjorie'. In "The Plantfinder", 7th ed. (1993) wordt de naam C. montana 'Boughton Beauty' genoemd. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hiermee dezelfde cultivar bedoeld.

Clematis montana 'Lilacina' (Lemoine, Nancy, Frankrijk, 1910)
Dit is een oude, krachtig groeiende cultivar met blauwachtig lila bloemen.
De plant zou zijn ontstaan uit een kruising van Clematis montana f. grandiflora x C. montana var.
rubens.
'Lilacina' is in Nederland niet (meer) in cultuur. De naam wordt na circa 1935 ook niet meer in de
catalogi van Victor Lemoine genoemd.

Clematis montana 'Superba' - zie Clematis montana 'New Dawn' (boven) en C. montana
'Superba' (onder)

o Clematis montana 'Tetrarose' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1960) zie foto blz. 13
breed en bossig, tot 4 à 5 m hoog.
groot, dik en stevig, onregelmatig grof gezaagd, zijblaadjes vooral aan de basiszijde sterk gelobd, dofgroen, aan de voet met purperrode nerven; jonge bladeren glanzend
purperrood.
BLOEMEN: 7-8 cm, donkerroze, tepalen 4, soms 5, breed-eirond, aan de top vaak uitgerand,
min of meer komvormig, enigszins overlappend, dik en stevig, meestal niet talrijk, half
mei(-juni).
GROEIWUZE:
BLADEREN:

Deze cultivar werd in 1960 geïntroduceerd door het Proefstation voor de Boomkwekerij te
Boskoop. De plant werd gewonnen door behandeling van zaailingen van de diploïde Clematis
montana var. rubens met colchicine, waardoor het aantal chromosomen verdubbelde en een
tetraploide vorm werd verkregen. De bladeren van 'Tetrarose' zijn groter en "vleziger". Ook
zijn de bloemen groter en donkerroze van kleur, maar de groei is matig sterk, de vermeerdering niet gemakkelijk en de bloei van jonge exemplaren is vaak teleurstellend.
Bovendien kunnen jonge planten in de kwekerij tamelijk sterk invriezen.
De keuringscommissie is na lang beraad tot de conclusie gekomen om 'Tetrarose' niet meer
aan te bevelen en in plaats daarvan 'New Dawn' te zien als een prima verbetering. De
bloemen van 'New Dawn' zijn weliswaar kleiner, maar de kleur is identiek en de groei is
uitstekend. Bovendien bloeit ' New Dawn' zeer uitbundig en is deze ook gemakkelijk te
vermeerderen en te kweken.
Gedurende het onderzoek bleek dat 'Tetrarose' op een aantal kwekerijen in Nederland ook
niet meer "soortecht" in cultuur was.

Clematis montana 'Margaret Jones' (Thorncroft Clematis Nursery, Engeland, vóór 1989)
Deze cultivar heeft gevulde bloemen en wordt voor het eerst genoemd in "The Planûinder" , 3rd ed.
(1989), en later onder de niet acceptabele naam 'Mrs Margaret Jones' .
De plant werd als een toevallige zaailing van C. montana var. rubens gevonden in de tuin van Mrs
Arme Smyth, Hoveton, Norfolk, Engeland. Voor zover bekend is deze Clematis nog nauwelijks in
cultuur, ook niet in Engeland.
/

Clematis montana 'Odorata' (Engeland, 1986)
Jim Fisk schrijft in zijn catalogus (1986): "An old variety recently re-introduced. Masses of white
flowers with a dashof pink. Very sweetly scented, hence its name. Flowers 1-2 inches in diameter".
Magnus Johnson uit Zweden daarentegen schrijft: "Pink, strong scented" . Het kan zijn datFiskin de
war is met C. odorata HoRT., één van de synoniemen van C. montana.

Clematis montana 'Perfecta' (Lemoine, Nancy, Frankrijk, 1910)
Krachtig groeiende plant met 8(-10) cm grote, porceleinachtig witte, lilarose getinte bloemen.
Evenals 'Lilacina' zou deze bij Lemoine zijn ontstaan uit een kruising van Clematis montana f.
grandiflora x C. montana var. rubens. De plant komt in de huidige prijscouranten niet meer voor en
is vermoedelijk ook niet meer in cultuur.

Clematis montana 'Peveril' (Peveril Clematis Nursery, Christow, Exeter, Devon, Engeland, 1979)
Tamelijk krachtig groeiende plant. De randen van de bladeren zijn meer afgerond getand-gezaagd
dan die van de meeste Clematis montana-cultivars. De zuiverwitte, niet geurende bloemen hebben
lange meeldraden en staan op zeer lange stelen boven de bladeren. De tepalen zijn niet overlappend;
het is daarom een nogal "open" bloem. De bloei is zeer laat, namelijk in juli en in noordelijker
streken tot in augustus.
De vrij nieuwe 'Peveril' is in China verzameld en werd in 1979 geïntroduceerd.

NIET GEKEURDE CULTIVARS

Clematis montana 'Alexander' (J. Fisk, Westleton, Suffolk, Engeland, 1961)
Krachtig groeiende plant met grote, lichtgroene bladeren. Jonge scheuten bronskleurig groen, vrij
duidelijk gegroefd, zwak tot matig behaard. De bloemen zijn roomwit, later zuiverwit, 6-8 cm in
doorsnede en geurend; tepalen vlak, aan de basis vaak overlappend.
'Alexander' is als onbenaamde plant door kolonel R.D. Alexander uit Noord-India meegenomen en
werd later naar hem genoemd. Het duurt 5 à 6 jaar voordat de plant volop bloeit, hetgeen als een
nadeel wordt ervaren.
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Clematis montana 'Picton's Variety' (J. Fisk, Westleton, Suffolk, Engeland, 1956)
Matig krachtig groeiende plant. De jonge bladeren zijn bronsgroen, later donkergroen verkleurend.
De donker satijnroze, circa 7 cm grote, zwak geurende bloemen in mei(-juni) hebben 4, soms 5 of 6
tepalen. Deze zijn enigszins variabel in breedte.
De uit Engeland afkomstige 'Picton's Variety' groeit minder fors en dicht, maar de bloemen hebben
een zeer mooie kleur, vrijwel gelijk aan die van ' New Dawn' en 'Tetrarose'. De cultivar 'Picton's
Variety' is in Nederland op slechts zeer bescheiden schaal in cultuur.
Deze Clematis is gewonnen door Percy Picton, maar de plant werd door Jim Fisk geïntroduceer~.
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Clematis montana 'Pleniflora' (vóór 1984)
Dit is een plant met enigszins ruwe, meestal lichtgroene, sterk getande, aanvankelijk zwak
bronskleurige bladeren met een roodachtig randje. Deze zijn spits, maar ook gedeeltelijk afgerond.
De groeischeuten zijn donker purperrood. De tamelijk kleine, witte bloemen zijn enkel; later in de
zomer ontstaan aan de basis van het nieuwe gewas halfgevulde tot gevulde bloemen, dat wil zeggen
bloemen die vier tepalen bezitten met in het hart een aantal petaloide (vergroeide) meeldraden.
De naam 'Pl~nifl_ora' wordt genoemd in de catalogus van de Zweedse Clematis-specialist Magnus
Johnson. Het ts met bekend hoe oud deze cultivar is. Als de plant ontstaan is na 1 januari 1959, dan is
deze naam in Latijnse vorm niet geldig! De cultivar 'Pleniflora' is in Nederland uiterst zeldzaam. De
plant zou zijn ontstaan uit de laatbloeiende C. montana var. wilsonii.

OVERZICHT POSITIEF GEWAARDEERDE CULTIVARS
waardering
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Clematis montana 'Snowflake' (Engeland, vóór 1991)
Deze witbloeiende cultivar wordt genoemd in de Clematis Index (1991). Met de in "The Plantfinder" genoemde 'Snow' wordt - naar men zegt - een andere cultivar bedoeld.

Clematis montana 'Superba' (G. Jackman, Woking, Surrey, Engeland, vóór 1915)
Krachtig groeiende plant met 5-8 cm grote, zuiverwitte bloemen.
Deze cultivar zou zijn ontstaan door hybridisatie van Clematis montana var. rubens x C. 'Mrs
George Jackman', een grootbloemige witte cultivar uit de Patens-groep.
In Nederland worden enkele rozebloeiende C. montana-cultivars onder de naam 'Superba' gekweekt. Dit is niet juist! Eén daarvan bleek gedurende het onderzoek zeer waardevol te zijn en heeft te.r ondersc.heidin~ van de andere- in dit keuringsrapport de nieuwe naam ' New Dawn' gekregen.
Zte voor mtgebretdere gegevens onder ' New Dawn' bij de gekeurde cultivars.

Clematis montana 'Undulata' (Lemoine, Nancy, Frankrijk, 1910)
De t~ijke, witte bloemen met violetroze nuance in mei hebben teruggeslagen tepalen. Iets
dergeliJks hebben onder meer ook 'Mayleen' en 'New Dawn' . Deze krachtig groeiende cultivar zou
zijn ontstaan uit de kruising C. montana f. grandijlara x C. montana var. rubens.
De cultivar 'Undulata' is in Nederland niet in cultuur. Volgens Krüssmann zou de plant door M.
Krause zijn gewonnen en verspreid.

Clematis montana 'Veitch's Form' (J. Veitch & Son, Engeland, circa 1910)
Dit is een in Nederland onbekende cultivar. De naam wordt genoemd in "The Plantfinder", 2nd ed.
(1988). Verder is er ons niets over bekend.

Clematis montana 'Vera' (vóór 1984)
De bladeren van deze krachtig groeiende plant zijn groot en onregelmatig grof getand-gezaagd tot
gelobd aan de basis, dofgroen; jonge bladeren glanzend purperrood; groeischeuten purperrood. De
sterk geurende bloemen zijn tamelijk groot en mooi roze, doch minder donker dan die van ' New
Dawn' , 'Picton' s Variety' en 'Tetrarose' .
Het is niet bekend wie de cultivar 'Vera' heeft gewonnen, maar de naam komt voor in de catalogus
van Treasures ofTenbury Ltd, Tenbury Wells, Worcestershire, Engeland (1984); in de catalogus van
Magnus Johnson, Zweden (1984-1985) en ook in de eerste editie van de Engelse "The Plantfinder"
(1987).
Deze nieuwe cultivar is op bescheiden schaal in Nederland in cultuur.

Clematis montana 'Warwickshire Rose' (vóór 1992)
Deze cultivar wordt voor het eerst genoemd in " The Plantfinder", 7th ed. (April 1993). Er is ons
verder niets over bekend.
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cultivars

bloemkleur

bloemgrootte

bloeitijd

'Elizabeth'
' Fragrant Spring'
' Freda'
'Marjorie'
'Mayleen'
'New Dawn'
'Pink Perfection'

zeer lichtroze
zuiverroze
dieproze
magentaroze
zilverig lichtroze
donkerroze
lichtroze

8-9 cm
6-6.5 cm
5-6 cm
4.5-6 cm
6.5-7.5 cm
6-6.5 cm
6.5-7.5 cm

half mei
half mei
begin mei
begin juni
half mei
half mei
half mei

SUMMARY
In 1985, a wide selection (70 taxa) of Clematis montana and its cultivars in cultivarion in Dutch
nurseries we re planred out in thetrial grounds ofthe Boskoop Research Station. From this colZeetion
29 taxa were transplanred in 1989 toa new location. Between 1990 and 1992, these were assessed
for their omamental merit including their growth, freedom of flowering, fragrance and f rost
resistance by the judging committee of the Royal Boskoop Horticultural Society.
The purpose of this trial was to select the best cultivars of Clematis montana/presently in the
Netherlands. Material of the best cultivars is being propagated and will be distributed among
nurserymen in the Netherlands in 1993.

* C. montana 'Elizabeth ' - vigorous growth, over 5 m; flowers very large (8-9 cm), pale pink
fading to almost white in the shade. Quite often one or two of the tepals are f olded
(lengthwise) and reflexed, good fragrance.

**

C. montana 'Fragrant Spring ' - vigorous growth;flowers rather small (6-6.5 cm), pure pink,
abundant, strong fragrance. A new, distinct and improved selection of C. montana var.
rubens.

***

C. montana 'Freda ' - vigorous growth; flowersfreely bom, small5-6 cm), pink with dark pink
(to red) margin; leaves purple to coppery tinted.

s C. montana 'Marjorie' - vigorous growth; flowers small (4.5-6 cm), semi-double, greenishwhite to pinkish, the margins of the repals and venation rosy-purple.

***

C. montana 'Mayleen ' - vigorous growth; flowers fairly large (6.5-7.5 cm), silvery-pink,
f ragrant; young leaves purple.

***

C. montana 'New Dawn' - vigorous growth; flowers rather small (6-6.5 cm), very abundant,
dark pink, tepals overlapping and somewhat recurved, not f ragrant. A new selection of C.
montana var. rubens.

* C. montana 'Pink Peifection' - vigorous growth; flowers f airly large (6.5-7.5 cm), abundant,
pale pink with whitish margin, moderately fragrant, tepals broad-ovate and slightly overlapping.
o C. montana 'Tetrarose' - moderately vigorous; flowers large (7-8 cm), dark pink, tepals often
notched, slightly overlapping, leathery, not frag rant. 'New Dawn' is an improved, freer
flowering cultivar with smaller flowers of the same colour.
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Clematis montana (rozebloeiende cultivar)
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