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DEUTZIA

Het sortiment Deutzia (Nederlandse naam Bruidsbloem) omvat een aantal zeer rijk bloeiende
struiken, die niet zijn weg te denken uit tuinen en openbaar groen. De witte tot roze bloemen
ontwikkelen zich in het late voorjaar en in de voorzomer en hullen de planten als het ware in een
kleed van bloemen. Op de kwekerijen is het sortiment niet groot en het is relatief gezien vrij " oud".
Veel van de cultivars, die nu nog worden vermeerderd, zijn gewonnen in het midden en einde van de
vorige eeuw of in het begin van deze eeuw.
Om een overzicht te krijgen van het sortiment, aangevuld met recentere introducties, is - op verzoek
van de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen- op het terrein
van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop een groot sortiment Deutzia bijeengebracht,
om dit te controleren op de benaming en om de gebruikswaarde ervan vast te stellen. Ook op de
proeftuinen te Horst en Noordbroek zijn collecties opgeplant om de eventuele invloed van de
verschillen van grondsoort en klimaat waar te nemen.
Voor dit rapport is onder andere gebruik gemaakt van het stageverslag van ir Saskia Heuvel, die- in
1986 voor haar studie aan de Vakgroep Plantentaxonomie van de Landbouwuniversiteit, Wageningen - een uitgebreide literatuurstudie en determinaties aan de te onderzoeken Deutzia-collectie te
Boskoop heeft verricht. Bovendien is voor dit rapport waardevolle informatie verstrekt door: S.
Andrews (Herbarium Kew, Engeland), dr D. Beattie (PennState University, U.S.A.), G. Kolier
(Arnold Arboretum, U.S.A.), H.J. van de Laar (Boskoop, Ned.), C.R. Lancaster (Eastleigh, Engeland) en dr E.Ch. Nelson (Dublin, N.-Ierland).
HET GESLACHT

Het geslachtDeutzia is in 1781 door Thunberg gevestigd met D. scabra als type. Hij noemde het naar
zijn vriend en ondersteuner Jean Deutz ( 1743-1784), een jurist, die verschillende ambten bekleedde
in het bestuur van Amsterdam.
Er worden ongeveer 50 soorten onderscheiden. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van de
Himalaja oostwaarts tot in Korea, Japan en de Philippijnen. Ook in Mexico komt het geslacht voor.
Deutzia werd van oudsher, onder andere samen met de bekende geslachten Hydrangea en Philadelphus, gerangschikt in de familie van de Saxifragaceae. Volgens recentere opvattingen worden
Deutzia en Philadelphus gerangschikt onder een aparte familie, namelijk de Philadelphaceae. Het
geslacht wordt onderverdeeld in secties en subsecties, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar
kenmerken als knopligging van de petalen (kroonbladen) en vorm van de bloeiwijze.

Sectie 1 Deutzia
Knopligging valvaat (kroonbladen tegen elkaar liggend, niet overlappend)
Subsectie 1 Deutzia
Bloeiwijze een zittende pluim met een verlengde hoofdas en korte zijassen met weinig of meer
bloemen. Onder andere Deutzia glauca, D. gracilis, D. ningpoensis, D . scabra (type) en D .
schneideriana.
') Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
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beschadigd. Deze beschadiging is geheel afhankelijk van de standplaats van de plant en komt niet elk
jaar voor. Als dè hoofdbloei verloren gaat, volgt vaak nog wel een geringe nabloei. Het meest
gevoelig voor nachtvorst zijn Deutzia gracilis, D. x lemoinei, D. parviflora enD. x rosea.
Deutzia groeit meestal goed op alle grondsoorten, mits deze niet te arm zijn. Droogte wordt redelijk
verdragen en door de zeer dichte wortelkluit is het goed mogelijk grotere exemplaren te verplanten.
Het snoeien van de struiken kan zich beperken tot het verwijderen van dikke takken of dood hout uit
het hart van de plant. Als er geen prijs wordt gesteld op de vaak overvloedig aanwezige vruchten (in
de winter erg fraai), dan kunnen de bloemtakken worden verwijderd, zodra de planten zijn
uitgebloeid.

Subsectie 2 Cymosae
Bloeiwijze een tuil, cymeus (= in bijschermen). Onder andere Deutzia setchuenensis.
Subsectie 3 Stenosepalae
Bloeiwijze een tuil of korte, bolvormige pluim en veelbloemig. Onder andere Deutzia discolor D.
'
glomeruliflora, D. longifolia enD. purpurascens.
Subsectie 4 Grandiflorae
Bevat geen relevante soorten voor dit rapport.

In het algemeen is Deutzia vrij van ziekten en plagen. Alleen een spintaantasting in de (na)zomer kan
wel eens tot een vroegtijdige (soms pleksgewijze) geelverkleuring of zelfs bladval leiden. De planten
zelf ondervinden hier overigens weinig schade van. Op de bloei van het volgende jaar heeft het
weinig invloed.
Deutzia's worden vermeerderd door zomer of winterstek. In het algemeen worden de opgaande
soorten en cultivars door middel van winterstek vermeerderd (zonder groeistof) en lagere soorten en
cultivars van zomerstek (ibz 1%, in een mengsel van turfmolm en zand 2:1).

Subsectie 5 Coreanae
Bevat geen relevante soorten voor dit rapport.
Sectie 2 Mesodeutzia
Knopligging imbricaat (kroonbladen dakpansgewijs overlappend). Onder andere Deutzia compacta en D . parviflora.
Sectie 3 Neodeutzia
Species uit Mexico; niet relevant voor dit rapport.

KEURINGSRAPPORT

Voorts wordt ~ls determinatiekenmerk in de literatuur veelvuldig gesproken over de sterharen en de
d1e van soort tot soort verschillen. Omdat deze kenmerken onvoldoende betrouwbaar
ZIJn, waardoor er niet met zekerheid is te werken, zijn ze bij de beschrijvingen in dit rapport
weggelaten.
~~eldraden,

Waardering (Valuation):

***
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*
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ALGEMENE KENMERKEN
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Deutzia's zijn zomergroene heesters met ronde (tussen de knopen holle) twijgen en tegenoverstaande, eivormige tot lancetvormige, getande tot gezaagde bladeren. Deze bladeren voelen door de
aan_liggende ste:vormige haren vaak min of meer ruw aan. De bloemen zijn geplaatst in tuilen of
pluunen, soms m trossen, zelden alleenstaand; ze zijn wit, wit met roze of roze van kleur.

ng

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
voor speciale doeleinden (jor special purposes) '
kan vervallen (can be eliminated)
nieuw (new)
niet gekeurd (not judged)

Deutzia x candida 'Deple' - zie Deutzia scabra ' Plena'
Deutzia compacta CRAIB - West-China; ingev. Frankrijk 1905

SOORTEN, HYBRIDEN EN CULTIVARS

Deze soort is in Europa ingevoerd door Maurice de Vilmorin. Het is een dichte, bossige struik
met een hoogte van 1-2 m. De overjarige twijgen hebben een donkerbruine, afschilferende
bast. De bladeren zijn langwerpig tot breed-lancetvormig, tot 7.5 cm lang en 3 cm breed aan
de langloten. De bloeiwijze is een vlakke pluim met een breedte van ongeveer 5 cm. De
bloemen zijn 6-9 mm, wit (aanvankelijk soms met een roze zweem) en hebben ronde
kroonbladen.
Deutzia campacta wordt zelden op kwekerijen aangetroffen. Het is een niet overdadig
bloeiende plant, die goed groeit op beschutte plaatsen. In streken met een mild klimaat
(Zuid-Engeland en delen van Frankrijk) gedijt deze heester beter dan in Nederland. Verwante
soorten zijn D. parviJlara enD. rubens.

Al ~nel na de introductie van de vormenrijke soort Deutzia scabra uit Japan in het begin van de
vonge eeuw kwamen er selecties op de markt, die varieerden in gevuldheid en intensiteit van de roze
kleur van de bloemen. Toen er meer, tot dat moment, onbekende soorten vanuit Japan en China naar
Europa werd~n verzo?~en (onder andere Deutzia gracilis, D. parviflora enD. purpurascens), begon
vooral Lemome ~msmgen te ~aken. yeel introducties van hem zijn succesvolle tuinplanten
gebleken ~n ~e ZIJn tegenwoordig nog m cultuur, zoals Deutzia x elegantissima, D. x hybrida,
D . x lemozne1enD. x ~osea. yan ande:e hybriden van Lemoine circuleren de namen nog wel, maar
?eze bleke~ steeds fouti~f te ZIJn g_ebrmkt, zodat het valt te betwijfelen of er nog soortecht materiaal
momloop IS van Deutzw x cand1da, D. x carnea, D . x kalmiiflora (zie bij bespreking sortiment)
D. x maliflora en D. x myriantha.
'
In h~t vervolg wordt bekend verondersteld dat Lemoine in Nancy (Frankrijk) zijn bedrijf uitoefende.
In d1t rapport zal daarom achter de door hem gewonnen en geïntroduceerde Deutzia' s alleen de naam
Lemoine worden vermeld.

s Deutzia compacta 'Lavender Time' (Hillier & Sons, Winchester, Engeland, 1969)
GROEIWUZE: dichte, bossige, min of meer ronde struik tot 1.5(-2) m; twijgen aanvankelijk
donzig behaard, in het tweede jaar lichtbruin, kaal en afbladderend.
BLADEREN: bovenzijde dofgroen, onderzijde grijsgroen, langwerpig tot breed-lancetvormig
of eirond, 3.5-7.5 cm lang en tot 3 cm breed, bladvoet afgerond, bladtop vanafhetmidden tot
een lange spitse punt uitlopend, rand fijn gezaagd-getand.
BLOEMEN: klein (6-9 mm), in vlakke pluimen, 5(-7) cm breed, kroonbladen rond, lilaroze
(RHS CC, Purple Group 75C-D), bleker verbloeiend, (juni-)juli.

CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDE
J?.oor de verschillen in _hoogte en bloei~ijd v~. de verschillende Deutzia' s zijn ook de gebruiksmogelijkhe~en zeer vers_chi_llend. Voor turnen ZIJn zeer geschikt de soorten of cultivars van Deutzia
grae~hs, D. x lemozne1, D. x rosea en
x elegantissima. Voor groepsbeplantingen in openbaar
groen kom~n vooral d~ soorten of cultivars van Deutzia scabra, D . longifolia, D. x hybrida en
D . x rosea m aanmerking.
De winterhardheid is in het algemeen voldoende, maar de planten kunnen lijden bij late nachtvorsten. De bladeren en bloemen van de vroegbloeiende Deutzia's kunnen dan gemakkelijk worden

f!·

Over de herkomst van deze cultivar bestaat enige verwarring. Aanvankelijk werd gedacht, dat
het hier ging om een zaailing, die begin deze eeuw rechtstreeks uit China afkomstig was en
jaren later werd opgemerkt door Sir Harold Billier in de tuin van Mr Mackworth-Pride.
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Volgens recentere informatie zou het kunnen gaan om een plant uit de collectie van Colonel
Stephensou Clarke, Borde Hill Gardens in Sussex. Van deze plant wordt gezegd, dat het een
exemplaar is, verzameld door F. Kingdon Ward (KW 6329?). In 1969 werd aan een via stek
verkregen nakomeling door de toenmalige hortulanus (curator) van het Hiliier Arboretum,
Roy Lancaster, de naam Deutzia campacta 'Lavender Time' gegeven, hoewel het niet is
uitgesloten, dat het ook een vorm van D. corymbosa kan zijn.
Zowel de vorm als de kleur van de bloemen van deze Deutzia zijn zeer opvallend binnen het
sortiment. Het is in Nederland een plant die beperkt kan worden gebruikt, maar die op de juist
gekozen plek uitgroeit tot een sierlijke, breder dan hoge heester.

BLOEMEN: in talrijke, losse tuilen langs de takken, kroonbladen aan de binnenzijde roze, aan de
buitenzijde donkerder karmijnroze (RHS CC, Red Group 55A-D), verbloeiend tot bijna wit,
mei-juni (circa een week eerder dan D. x elegantissima).

Deutzia crenata - zie Deutzia scabra

Ofschoon 'Rosealind' een week eerder bloeit dan Deutzia x elegantissima is aan deze struik
nooit schade tengevolge van nachtvorst geconstateerd. Wél is gebleken, dat de plant onder
mipder gunstige omstandigheden gevoelig is gebleken voor spint, waardoor de bladeren in de
zomer voortijdig geel kleuren.
'Rosealind' is ontstaan als een sport uit D. x elegantissima met donkerder gekleurde en een
groter aantal bloemen. Gezien het verschil in opbouw van de struik en de bloeitijd moet hier
sprake zijn geweest van een andere kloon dan in de collectie, die thans is onderzocht.

Deutzia crenata fortunei - zie Deutzia scabra 'Robert Fortune'

Deutzia fortunei - zie Deutzia scabra 'Robert Fortune'

Deutzia crenata var. nakaiana - zie Deutzia gracilis 'Nikko'

n* Deutzia glauca 'Dette' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, Nederland, 1992)
zie kleurenfoto

Deutzia crenata 'Nikko' - zie Deutzia gracilis 'Nikko'

GROEIWUZE: opgaande struik tot 2.5 m; takken stevig.
BLADEREN: donkergroen, dik, diepliggende nerven, breed-langwerpig, 8-10 cm lang en 5 cm
breed, rand gezaagd.
BLOEMEN: in smalle pluimen, 10-17 mm, klokvormig, bloembladen wit, kelk donker paarsbruin, mei(-juni).

Deutzia crenata 'Sumrner Snow' -zie Deutzia scabra 'Summer Snow'
Deutzia crenata variegata - zie Deutzia scabra 'Summer Snow'

Deutzia glauca CHENG is een nog weinig verspreide soort, die afkomstig is uit Oost-China
(Anhui en Jiangxi) en aldaar voorkomt op een hoogte van 350-1000 m. Binnen het sortiment
valt de plant op door het stevige blad, de dikke takken en de crèmekleurige bloemen met een
donker paarsbruine kelk. De vruchten die zich in overvloed ontwikkelen zijrvhalfbolvormig
en zeer breed (circa 6-8 mm).
De cultivar 'Dette' is geselecteerd als de mooiste vorm uit een aantal verschillende herkomsten van de soort. De plant zal op het Proefstation voor de Boomkwekerij worden vermeerderd en daarna verspreid.

Deutzia discolor HEMSLEY- Centraal- en West-China; ingev. Engeland 1901
Deze opgaande struik, tot circa 2 m hoog, heeft roodbruine, kale, al snel afschilferende
takken. De bladeren zijn eirond-langwerpig, 3-7(-10) cm lang en papierachtig. De 2-2.5 cm
grote bloemen staan in talrijke, vrij brede pluimen. De kroonbladen zijn wit met soms iets roze
buitenzijde. De bloeitijd is in (mei-)juni.
E.H. Wilsou verzamelde deze plant voor de Engelse firma J.H. Veitch & Sons. Hij beschrijft
de plant als tamelijk variabel in bloemgrootte, dichtheid en afmeting van de bloeiwijze. Veitch
selecteerde hieruit een bijzonder grootbloemige selectie, namelijk 'Major' (D. discolor var.
major; Veitch' Catalogue, 1905), met aan de buitenzijde zwakroze getinte bloemen tot 3 cm in
tot 10 cm brede tuilen.
Zowel de soort als de selectie worden zelden op kwekerijen aangetroffen. Het valt te
betwijfelen of de oorspronkelijke selectie 'Major' nog in cultuur is.
Bij de keuring werd de plant als matig bloeirijk beoordeeld en door de regelmatig voorkomende dode takeinden kan de plant uit het sortiment verdwijnen.

* Deutzia

Deutzia glomeruliflora FRANCHET - West- en Centraal-China; ingev. U.S.A. 1908
Dit is een sierlijke, spreidende struik tot 1.5 m met slanke, overhangende twijgen. Deze zijn
aanvankelijk grauw sterharig, later roodbruin en afschilferend. De donkergroene bladeren zijn
aan de bovenzijde ruw en rimpelig, aan de onderzijde zacht en donzig, smal-eilancetvormig,
2-6( -8) cm lang met een lang toegespitste top. De rand is fijn gezaagd-getand. De 1.5-2 cm
grote bloemen in mei( -juni) zijn (room-)wit en staan in ronde, 4-8-bloemige, compacte
pluimen. De grijze kelk is sterharig.
Deze soort is goed te herkennen aan de grijsdonzige onderzijde van het blad. De winterhardheid in Nederland is redelijk, hoewel de takuiteinden in strenge winters kunnen bevriezen.
Ten gevolge van late nachtvorsten kunnen ook de bloemen in knop en het jonge blad sterk
bevriezen, waardoor de sierwaarde minder is. Voor algemeen gebruik wordt deze soort
daarom niet aanbevolen.

x elegantissima (Lemoine, 1910)

(Deutzia purpurascens x D. sieboldiana)
GROEIWIJZE: sterk vertakte, opgaande struik tot 2 m hoog, slanke, roodbruine twijgen.
BLADEREN: dofgroen, diepliggende nerven, breed eivormig-langwerpig, klein, 5( -8) cm lang,
kort toegespitst, onregelmatig en scherp gezaagd.
BLOEMEN: wijd open, 2(-2.5) cm, in talrijke, langs de twijgen afstaande, losse tuilen, bloembladen aan de binnenzijde wit met roze zweem, aan de buitenzijde roze (RHS CC, Red
Group 55B), mei-juni.
De bloeitijd van deze fraaie struik valt na die van onder andere Deutzia x rosea. Dit betekent,
dat de plant zelden lijdt van late nachtvorsten, die de bloemen van deze Deutzia volledig
kunnen verwoesten. Lemoine heeft rond 1910 enkele selecties uit deze kruising op de markt
gebracht (als vormen van D. disco/ar), maar het is te betwijfelen of die nog in cultuur zijn.

* Deutzia

x elegantissima 'Rosealind' (Slieve Donard Nursery, New Castle, Co Down,

N.-Ierland, vóór 1962)
GROEIWIJZE: fijnvertakte, bossige struik tot ca. 1.5 m hoog.
BLADEREN: als die van Deutzia x elegantissima.
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*

Deutzia gracilis SIEB. & Zucc. -Japan; ingev. Nederland 1829 - zie kleurenfoto
GROEIWUZE: kleine struik met opstaande, soms iets gebogen takken, tot 1( -1.5) m; twijgen
spoedig kaal, grauw geelachtig grijs, laat afschilferend.
BLADEREN: boven- en onderzijde groen, spaarzaam behaard, dun, eivormig-langwerpig,
3-6( -8) cm lang, 1-2 cm breed, lang toegespitst, rand fijn gezaagd.
BLOEMEN: in smalle, rechtopstaande pluimen of trossen, 1.5-2 cm, bloembladen zuiverwit,
smal-elliptisch, 8-10 mm lang, kelk groen met korte, breed-driehoekige tanden, half mei.
Deze zeer algemeen gekweekte soort is één van de planten, die door Ph.F. von Siebold vanuit
Japan naar Nederland is verzonden. De planten, die hij had bijeengebracht op Decima waren
afkomstig uit de bergen van zuidelijk Japan. Hetgeen tegenwoordig in cultuur is als Deutzia
gracilis is een kloon die rechtstreeks afstamt van de oorspronkelijke, door Von Siebold
verzonden plant en die door M.J. Baumann - boomkweker te Gent - rond het midden van de
vorige eeuw op de markt is gebracht.
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Het natuurlijke verspreidingsgebied is beperkt tot het lagere gebergte van midden- en
westelijk Japan, waar de plant vrij algemeen wordt waargenomen op vochtige plekken,
bijvoorbeeld langs stroompjes. De soort is hier variabel in bladvorm, de grootte van de
bloeiwijze en bloemen en de mate van beharing op het blad.
De plant in cultuur groeit als tuinplant uit tot een dicht vertakt struikje, dat in het vroege
voorjaar zeer rijk kan bloeien. Late nachtvorsten zijn een gevaar voor de zich ontwikkelende
bloemen.
D. gracilis is ook een veel gebruikte plant, die als bloemisterijprodukt in pot in de kas in bloei
wordt getrokken. Ook D. x lemoinei wordt hiervoor wel gebruikt.
In de literatuur is sprake van enkele bonte vormen van deze soort, te wetenD. gracilis 'Aurea'
(groenachtig gele bladeren), D. gracilis 'Aurea Marginata' (geelgerande bladeren) enD.
gracilis 'Alba Marmorata'(wit gemarmerde bladeren). Hiervan worden alleen 'Aurea' en
'Alba Marmorata' nog in cultuur aangetroffen, die overigens niet worden aanbevolen
vanwege respectievelijk de vaalgele bladkleur en de zeer zwakke groei.

Het zijn alle opgaande struiken tot 1.5(-2) mmetopvallend roodbruine, ruw aanvoelende
takken. 'Mont Rose' is de meest gekweekte en enige aan te bevelen cultivar uit deze groep. De
andere cultivars, 'Contraste' (Lemoine, 1928), 'Joconde' (Lemoine, 1934), 'Magicien' (Lemoine, 1927) en 'Perle Rose' (Lemoine, 1936) verschillen in bloemgrootte, kleurintensiteit
aan de buitenzijde van de bloembladen, in opbouw van de struik en in groeikracht. In het
algemeen zijn ze op kwekerijen niet meer te verkrijgen en kunnen ze ten opzichte van 'Mont
R6se' vervallen.

***

GROEIWUZE: opgaande, dicht vertakte struik; takken lichtbruin, spoedig afschilferend.
BLADEREN: donkergroen, eivormig-langwerpig, 6-8(-10) cm lang,diepliggende nerven, rand
scherp gezaagd.
BLOEMEN: in brede pluimen of tuilen, tot 2.5 cm, lilaroze in knop (RHS CC, Red Group 55C),
geopend bleekroze (RHS CC, Red Group 56C), kroonbladen met lichter getinte ~n gerimpelde rand, teruggeslagen waardoor smaller lijkend (invloed van D. reflexa?), ftlamenten
roze getint aan de top, eind mei-juni.

ng Deutzia gracilis 'Dippon' (Dafo, Denemarken, vóór 1990)
GROEIWUZE: struik met opgaande tot overhangende, dunne takken, tot 1.5 m.
BLADEREN: als die van de soort, 3.5-4.5 cm lang, donkergroen.
BLOEMEN: wit, 1-1.4 cm, in losse, opstaande pluimen, 60-100 bijeen, enkel, kroonbladen
teruggeslagen, juni(-juli).
Deze rijkbloeiende, zeer winterharde selectie uit Deutzia gracilis is verzameld door Scandinavische onderzoekers, de zogenaamde "Nordiske Ekspedition", in Japan in 1976. De plant
werd in Denemarken verspreid onder de naam D. crenata 'Dippon', maar dit is onjuist.
'Dippon' is een mooie nieuwe cultivar, die geschikt is voor aanplant in tuinen en in openbaar
groen.
s Deutzia gracilis 'Nikko' (Japan, vóór 1976)
syn. Deutzia crenata 'Nikko'
Deutzia crenata var. nakaiana HoRT. NON (ENGL.) HARA
GROEIWUZE: zeer laag, bodembedekkend struikje tot 60 cm, met overhangende, de onderste de
grond rakende, twijgen.
BLADEREN: lichtgroen, lancetvormig, 3-5 cm lang, 1-1.5 cm breed, rand fijn gezaagd,
herfstkleur paarsrood-roodbruin.
BLOEMEN: in losse pluimen, wit, kroonbladen 3-6 mm lang, mei( -juni).
Tijdens een verzamelreis in Japan in 1976, van medewerkers van het National Arboretum,
Washington D.C., U.S.A., werd op de kwekerij van Watanabe te Gotemba een lage en
compacte Deutzia aangetroffen onder de naam D. crenata var. nakaiana. Van deze plant werd
materiaal meegenomen en dit werd onder genoemde naam uitgegeven aan botanische tuinen
en kwekerijen in de Verenigde Staten. Later bleek deze naam niet correct te zijn, omdat het
een vorm van D . gracilis is. Aan deze selectie werd in 1987 de naam 'Nikko' gegeven.
'Nikko' kan als bodembedekkende plant dienen, omdat de overhangende takken wortelen op
plaatsen waar ze de grond raken. Zo kan een enkele plant van ongeveer 10 jaar oud een hoogte
van 60 cm hebben bij een breedte van ongeveer 1.5 m.
Deze Deutzia voldoet het beste op beschutte plaatsen. Oudere planten zijn voldoende
winterhard, ofschoon er na strenge winters vrij veel dode takken in de plant kunnen zitten.
Jonge planten zijn gevoeliger en kunnen na een winter geheel zijn weggevallen. Als standplaats komt een lichte plek onder bomen met een humeuze bodem het meest in aanmerking.

Deutzia x hybrida (Lemoine, 1925)
(Deutzia longifolia x ?D. discolor of D . purpurascens of D . x elegantissima)
Dit is een groep hybriden die ontwikkeld is bij Lemoine tussen 1925 en 1936. Zeker is, dat één
van de kruisingsouders Deutzia longifolia is geweest. De andere ouder(s) zijn niet nader te
bepalen.
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Deutzia x hybrida 'Moot Rose' (Lemoine, 1925) - zie kleurenfoto

Deze uit de oorspronkelijke kruising afkomstige cultivar stond model voor de beschrijving
van Deutzia x hybrida. Het is een gezonde, zeer rijk bloeiende struik. Door de bloeitijd eind
mei-begin juni lijdt de plant niet door nachtvorst aan de bloemknoppen.
.
Vanwege de late bloei wordt de prachtige 'Mont Rose' bijzonder aanbevolen. Voorts 1s deze
cultivar door de opbouw van de struik en het gezonde, donkergroene blad zeer aan te bevelen
voor gebruik als solitair of in groepen.

*

Deutzia x hybrida 'Pink Pom-Pom' (Gulf Stream Nursery, Wachapreague" Virg., U.S.A.,
vóór 1964)
syn. Deutzia x hybrida 'Pink Pompon'
Deutzia 'Pink Pompom' (cat. Duncan & Davies 1984-85)
GROEIWUZE: opgaande struik; takken overhangend, roodbruin en af~~hilferend.
.
BLADEREN: donkergroen, (eivormig-)langwerpig, rand scherp en ÜJn getand, nerven 1ets
verdiept.
.
BLOEMEN: circa 2 cm, in korte, ronde pluimen, sterk gevuld, kroonbladen en petal01den kort,
gekroesd of met ingerolde randen, binnenzijde wit tot zeer zachtroze, buitenzijde roze getint
(RHS CC, Red-Purple Group 58C-D), begin juni.
De roze 'Pink Pom-Pom' lijkt veel op een sterk gevuldbloemige vorm van Deutzia longifolia,
maar wijkt er in enkele details vanaf (onder andere geen enkelvoudige haren op de ~oof?
nerven aan de onderzijde van het blad). Hierdoor is het niet uit te sluiten dat het een hybnde 1s.
Aangezien D. x hybrida een kruising is van onzekere afkomst, maar met in elk geval D.
longifolia als een van de ouders, kan 'Pink Pom-Pom' ook hier worde~ onderge?racht. Er
dient nog te worden onderzocht of 'Pink Pom-Pom' identiek is aan de m 1942 mtgegeven
D. x hybrida 'Rosea Plena' van de Slieve Donard Nursery (N.-Ierland). Voor een be.
.
schrijving zie de rubriek "Niet gekeurde Deutzia-cultivars".
Omdat er nog relatief weinig ervaringen zijn opgedaan met deze vrij nieuwe cultivar, 1s de
beoordeling aan de voorzichtige kant gehouden. In de toekomst zal blijken of 'Pink PomPom' een hogere beoordeling dient te hebben.
Er dient nog te worden opgemerkt, dat 'Pink Pompon ' een verbastering is van de originele
naam 'Pink Pom-Pom'.

Deutzia x kalmiiflora (Lemoine, 1900)
(Deutzia purpurascens x D. parviflora)
Door Deutzia purpurascens te bestuiven met pollen (stuifmeel) van D. parvijlara werden
door Lemoine enkele hybriden gewonnen, die volgens hem beter waren dan de beide
oudersoorten. Hieruit selecteerde hij een plant, die hij om de gelijkenis van de bloemen en de
bloei wijze met die van een Kalmia, D . x kalmiiflora noemde. In 1900 bracht hij deze plant in
de handel. De planten, die tegenwoordig onder deze naam worden verhandeld, bezitten geen
enkel kenmerk van de vaderplant D. parviflora. In de literatuur is beschreven, dat de ligging
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van de kroonbladen in knop soms gedeeltelijk imbricaat (dakpansgewijs overdekkend, als bij
D. parviflora) zou zijn, naast valvaat (niet overdekkend, als bij D. purpurascens). Dit kenmerk
is bij bestudering van het sortiment niet waargenomen. Het kan zijn dat óf de plant, die in
cultuur is niet de oorspronkelijke D. x kalmilflora is, óf dat dit gegeven niet op serieuze
waarnemingen berustte, maar op een vermoeden, aangezien het hier om een kruising gaat van
twee soorten uit verschillende secties: Sectie Deutzia (niet overdekkende knopligging) en
Sectie Mesodeutzia (dakpansgewijze knopligging). Ook andere kenmerken van de soort D .
parviJlara zijn niet te vinden bij D. x kalmiiflora, zodat (ervan uitgaande dat dit de oorspronkelijke D. x kalmilflora is) vermoedelijk de bestuiving met D . parviJlara niet is geslaagd en we te maken hebben met niets meer dan eenD. purpurascens.
Zie voorts onder Deutzia purpurascens 'Kalmiiflora'!

*

Deutzia x magnitica (LEMOINE) REHDER
(Deutzia scabra 'Candidissima' x D. vilmariniae)
syn. Deutzia crenata magnifica

·uit bovenstaande kruising zijn door Lemoine vele vormen geselecteerd; die hij tussen 1_910
en.1927 op de markt heeft gebracht, aanvankelijk on?er namen als Deut.zz.a crenata "':agnifica
enD. crenata erecta. Rehder heeft voor de nakomelingen van deze krmsmg de hybndes~ort
naam D. x magnifica ingevoerd op basis van de plant, die Lemoine D. crenata magnifï.ca

~

Deutzia x lemoinei (Lemoine, 1891) - zie kleurenfoto
(Deutzia parviJlara x D . gracilis)

GROEIWUZE: opgaande, bossige struik tot circa 1 m; twijgen en takken lichtbruin, bast
afschilferend.
BLADEREN: rimpelig, elliptisch-lancetvormig, 3-6(-10) cm lang, top lang toegespitst, rand fijn
getand-gezaagd.
BLOEMEN: 1.5-2 cm, in tuilen of brede, piramidale pluimen, wit, knopligging deels valvaat,
deels imbricaat, begin mei.
Deutzia x lemainei is de eerste door gerichte kruisingen verkregen hybride van het geslacht
Deutzia. In 1891 gebruikte Lemoine stuifmeel van D . gracilis om er de bloemen van D.
parviJlara mee te bestuiven. De hieruit ontstane hybriden onderscheiden zich van D . gracilis
door de rechtere en steviger takken en van D. parviJlara door de geringere hoogte. De
bloeiwijze houdt het midden tussen de pluim vanD. gracilis en de tuil vanD. parviflara. In de
herfst van 1895 is deze plant door Lemoine in de handel gebracht.
Vanwege de zeer vroege bloeitijd worden de bloemen (of bloemknoppen) door late nachtvorsten vaak zwaar beschadigd. De winterhardheid van de plant zelf is overigens goed.
D. x lemoinei werd voorheen veel in bloei getrokken in de kas, als potplant voor gebruik in de
huiskamer.

Deutzia longifolia FRANCHET - West- en Centraal-China; ingev. Engeland 1902
Dit is een breed-opgaande, tot 2 m hoge struik. De plant is ontdekt door de Franse pater Jean
P.A. David (1826-1900) in Sichuan en beschreven door Franchet in 1885. De soort is
enigszins variabel in grootte van de bloemen en de kleurintensiteit aan de buitenzijde van de
kroonbladen.
E.H. Wilson introduceerde een vorm met intens getinte bloemen (naamloos) voor de Engelse
firma J.H. Veitch & Sons in 1902. In 1905 werd deze introductie Deutzia veitchii genoemd.
Later bleek het een vorm van D. longifolia te zijn. De soort wordt zelden in cultuur
aangetroffen. Bekender is de introductie van Wilson die thansD.longifalia 'Veitchii' heet (zie
aldaar).
o Deutzia longifolia 'Veitchii' (Veitch, Engeland, 1905)
GROEIWIJZE: krachtige, brede struik, 1-2 m hoog, breder dan hoog; jonge takken donker
roodbruin, afschilferend.
BLADEREN: donkergroen, vrij dik met verdiept liggende nerven, 4-11 cm lang, tot 4 cm breed,
onderzijde grauwwit door dichte bezetting met sterharen.
BLOEMEN: 3-3.5 cm, in korte, bolvormige pluimen, kroonbladen aan de buitenzijde lilakleurig
purperroze (RHS CC, Red-Purple Group 63B-58D), binnenzijde wit, begin juni.
Na de introductie in het begin van deze eeuw waren de reacties op deze plant in Engeland en
Frankrijk zeer positief. Bij de keuring in Nederland is daarentegen gebleken, dat ten gevolge
van (nacht-)vorstschade de plant in sommige jaren matig bloeit. Ook takuiteinden kunnen
hierdoor doodgaan. Ten opzichte van de betrouwbaar uitbundig bloeiende D . x hybrida
' Mont Rose' kan- naar het oordeel van de keuringscommissie - D . longifolia 'Veitchii' uit het
sortiment verdwijnen.
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Deutzia x magnifica 'Erecta'
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noemde. De overige namen uit deze groep werden omgevormd tot cultivarnamen. Later is
voorgesteld om ook aan D . x magnifica een cultivarnaam te geven. Aanvankelijk is hiervoor
door dr B.K. Boom in "Nederlandse Dendrologie" de naam 'Magnifica' (4e druk, 1959 t/m
8e druk en later de naam 'Nancy' (9e druk, 1975), naar de stad van Lemoine in Frankrijk,
mgevoerd. Ook de laatst voorgestelde naam heeft in de praktijk nog weinig of geen navolging
gekregen.
Van de zeer vele selecties uit deze kruising worden heden ten dage meestal alleenD . x magnifica (zonder nadere aanduiding) en zeer zelden de cultivar 'Erecta' op kwekerijen aangetroffen.
Zie voorts onder D. x magnifica 'Nancy'!

?e

Deutzia x magnifica 'Defica' - zie Deutzia x magnitica 'Nancy'

**

Deutzia

x

magnitica 'Erecta' (Lemoine, 1912) - foto blz. 15

Deutzia ningpoensis REmDER - Oost-China (Zhejiang, Ningpo Mountains); ingev. 1937
Dit is een sierlijk vertakte, tot 3 m hoge heester. De bladeren zijn groot (tot 7 cm lang en tot 3
cm breed) en bijna gaafrandig. De onderzijde van het blad is witviltig. De plant bloeit met zeer
bloemrijke, piramidale pluimen tot 12 cm lang en tot 6 cm breed. De individuele bloemen zijn
maar klein (tot 1.5 cm) evenals de vruchten (3-4.5 mm). De bloeitijd is laat (eind juni).
Deutzia ningpoensis is in 1911 beschreven door Alfred Rehder, op basis van herbariummateriaal, dat was verzameld door E. Faber in de Ningpo Mountains, Zhejiang, Oost-China. De
plant is pas in 1937 geïntroduceerd. Deze Deutzia heeft bijzonder kleine bloemen en staan in
zeer bloemrijke pluimen.
Op kwekerijen wordt de plant (nog) zelden aangetroffen, ofschoon al bij de keuring in 1957
aan deze plant twee sterren werden toegekend.
Een andere kleinbloemige Deutzia is D . chunii. Deze onderscheidt zich van D. ningpoensis
door het smallere, wilgachtige blad en de meer overhangende groeiwijze. Sommige auteurs
rangschikken deze plant onder D . ningpoensis.

syn. Deutzia crenata erecta
GROEIWUZE: opgaande, weinig vertakte struik tot 2.5 m.
BLADEREN: als die van Deutzia x magnifica.
BLOEMEN: 2.5 cm, enkel, in lange, piramidale, rondom bezette, rechtopstaande pluimen,
bloembladen melkwit, begin juni.
Deze weinig bekende cultivar bloeit zeer rijk. Een voordeel ten opzichte van Deutzia x magniJ!ca 'Nancy' i_~, dat de bloemtakken niet of nauwelijks overhangen, omdat de bloeiwijzen
mmder zwaar ZlJn (enkelbloemig!). De struik blijft hierdoor beter in model. De bloeitijd is
ongeveer een week na die van D. x magnifica 'Nancy'.
Deutzia x magnifica (Sélection "Florida") - zie Deutzia x magnitica 'Nancy'

**

Deutzia x magnitica 'Nancy' (nieuwe status, 1975) - zie kleurenfoto
syn. Deutzia
Deutzia
Deutzia
Deutzia

x
x
x
x

magnifica
magnifica
magnifica
magnifica

(Lemoine, 1910)
'Magnifica' (1959)
'Defica'
(Sélection "Florida")

GROEIWUzE: opgaande struik tot 3 m; stevige, lichtbruine, afschilferende takken.
BL~_DEREN: helde_~groen, eivormig-lancetvormig, 4-6(-14) cm lang, rand fijn gezaagd met
ftJne, naar opziJ of naar voren gerichte tanden, onderzijde grauwgroen.
BLOEMEN: in dichte, rondom gevulde, 4-8 cm lange pluimen, gevuld, kroonbladen en petaloiden helderwit, eind mei.
Deutzia x magnifica 'Nancy ' is de in kwekerijen alom bekende D. x magnifica, die in 1910
door Lemoine werd geïntroduceerd. De plant groeit sterk en rechtop. Door het grote gewicht
van d~. ~loeiwijzen bu_i~en de bloemtakken soms ver over (soms tot op de grond). In
vergeliJking met de krmsmgsouder D. scabra is D. x magnifica 'Nancy' een vrij open plant.
Voor aanplant in groepen is deze daarom minder geschikt. Als solitairstruik voldoet
D. x magnifica 'Nancy' beter, zij het, dat regelmatig het oude hout moet worden verwijderd.
De struiken leven waarschijnlijk vrij kort; (zeer) oude exemplaren worden zelden aangetroffen.
De eveneens gevuldbloemige, door Lemoine geïntroduceerde Deutzia x magnifica 'Formosa' (1912), zou sterk gelijken opD. x magnifica 'Nancy '. Planten, die uit de Verenigde Staten
werden ontvangen onder de naam 'Formosa' bleken hier niet van te onderscheiden.
D. x magnifica 'Defica' (Dafo, Denemarken) en de uit Frankrijk afkomstige D. x magnifica
(Sélection "Florida") zijn geselecteerde klonen, die niet afwijken van de bekende en veel
gekweekte D . x magnifica 'Nancy'. Het Laboratoire de Physiologie Végétale d'AngersCNRS gebruikt de aanduiding Sélection "Florida" voor materiaal, dat is vermeerderd via
weefselkweek en dat daardoor beter zou groeien. Ook van D. scabra 'Candidissima' enD.
scabra 'Plena ' is materiaal verspreid voorzien van de aanduiding Sélection "Florida".
Zie voor de verklaring van de cultivarnaam 'Nancy' onder Deutzia x magnifica.
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Deutzia parviflora BUNGE - Noord-China (Mandsjoerije), Amoergebied en Korea; ingev.
U.S.A. 1883
Deutzia parviJlara is een bossige, tamelijk recht opgaande, dicht vertakte struik tot 1(-1 .5) m.
De jonge takken zijn donkerbruin en afschilferend in het tweede jaar. De bladeren zijn
donkergroen, eivormig-lancetvormig, 3-6( -10) cm lang en 1.5-4.5 cm breed, de rand scherp
gezaagd met vaak uitstaande tanden. Het ontluikende blad nabij de groeitop is kenmerkend
bruinachtig grijsgroen. De komvormige bloemen staan in iets ronde tuilen, 1-1.5 cm met
rondachtige, crèmekleurige kroonbladen (in knopligging irnbricaat). De bloeitijd is (begin)
mei. De bloemen of knoppen worden regelmatig door nachtvorst beschadigdt De winterhardheid van de plant zelf is overigens goed.
De plant, die onder de naam D . parviJlara in cultuur voorkomt, behoort meestal tot var.
amurensis (ingevoerd 1862). Deze variëteit onderscheidt zich, volgens de literatuur, op enkele
details van de soort (sterharen zonder centrale straal, bleekgele honingschijf in plaats van
oranje en een vlakkere bloem). Het is de vraag of deze kenmerken niet binnen de variatie van
de soort vallen, waarmee de var. amurensis (soms ook beschouwd als aparte soort) kan
vervallen.
D. parviJlara is door Lemoine gebruikt als kruisingsouder met D . gracilis (waaruit D. x lemoinei is voortgekomen); met D. purpurascens (D. x kalmiiflora , volgens literatuurgegevens!) en met D . setchuenensis var. corymbiflora. Deze laatste kruising werd in 1902
genoemd door Lemoine als kruising nr 30 en in de catalogus van Lemoine 1904 beschreven
als D. x myriantha.
Deutzia parviJlara var. amurensis - zie onder Deutzia parviflora
Deutzia pulchra punctata - zie Deutzia scabra 'Punctata'

ng Deutzia purpurascens REHDER - West-China, Yunnan; ingev. Frankrijk 1888
syn. Deutzia discolor var. purpurascens
Deutzia calycosa
In het wild verzameld herbariummateriaal, dat is bijeengebracht door verschillende verzamelaars, komt uit het grensgebied van Noordoost-Birma (Forrest 26863) en West-Yunnan.
De Franse pater Jean M. Delavay (1834-1895) verstuurde, als eerste, in 1888 zaden vanuit
Yunnan naar het Muséum d'Histoire Naturelle te Parijs. Van daaruit kwam materiaal van
Deutzia purpurascens terecht bij De Vilmorin en bij Lemoine die er mee begon te kruisen.
Aanvankelijk beschouwde Franchet dit materiaal als een variëteit van D. discolor en beschreef
Henry de plant in Le Jardin in 1894 als D. discolor var. purpurascens. Pas in 1911 werd deze
variëteit door Rehder als een aparte soort beschouwd. Eenjaar later beschreefRehder op basis
van herbariummateriaal - verzameld door dezelfde Delavay in Yunnan - een nieuwe soort D .
calycosa. De overeenkomsten tussen de beschrijving van het herbariummateriaal van Rehder
en Henry's beschrijving van de zaailingen, van zaad verzameld door Delavay, zijn dermate
groot, dat er geen sprake kan zijn van twee soorten maar van één. Aangezien de soortnaam
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D. purpuraseens HENRY prioriteit heeft boven D. ealyeasa REHDER, wordt deze laatste tot
synoniem. De soort zelf is in de kwekerijen mogelijk geheel verdrongen door D. purpuraseens 'Kalmiiflora' (D. x kalmiijlara).
~ecente i~troducties (onder de naam D. ealyeasa) uit Yunnan door de Sino-British Expeditwn to Chma 1980, blijken zeer variabel uit zaad. Hieruit zijn enkele selecties gehaald door
Roy Lancaster - één van de expeditieleden - voor verdere vegetatieve vermeerdering en
verspreiding.

BLADEREN: als die van Deutzia x rasea, maar 's zomers levendiger groen, in het najaar
donker roodbruin verkleurend.
BLOEMEN: circa 2.5 cm, in pluimen, schaal-klokvormig, kroonbladen breed, zuiverwit,
bloemsteeltje en kelk paarsbruin, midden mei.
De cultivar 'Campanulata' wordt aanbevolen om de goede groei en de rijke bloei. De
zuiverwitte bloemen komen zeer goed uit tegen de roodbruine takken en de purperbruine
bloemsteeltjes en kelken. Omdat de bloemen van deze rijkbloeiende plant door nachtvorst
kunnen worden beschadigd, is de plant niet hoger gewaardeerd. Voor een beschutte plek of
een iets gunstiger klimaat dan het Nederlandse is het een zeer aan te bevelen heester.

* Deutzia purpurascens 'Kalmiiflora' (nieuwe status, 1991) - zie kleurenfoto
syn. ?Deutzia x kalmiijlara (Lemoine, 1900)
GROEIWUZE: sterk vertakte, sierlijke struik tot 1(-1.5) m, enigszins golvende, overhangende
takken, aanvankelijk donker roodbruin, in het tweede jaar afschilferend.
BLADEREN: donkergroen, in het najaar purperbruin verkleurend, eivormig-langwerpig, 2-6
cm lang, top toegespitst, rand fijn gezaagd.
BLOEMEN: in brede pluimen tot tuilen, kroonbladen aan de buitenzijde in knop donkerroze
(RHS CC, Red-Purple Group 63A), geopend lichter roze (RHS CC 63 B-D), binnenzijde wit
met een roze zweem, circa 2 cm, begin mei.
Opm.: de gevleugelde en grote, getande meeldraden vormen een "buis" in het hart van de
bloem.

* Deutzia

'Carminea' wordt aanbevolen om de intenser roze kleur van de bloemen dan die van
Deutzia x rasea. De lichte binnenzijde van de geopende bloemen contrasteert met de donker
gekleurde buitenzijde en met de bloemen in knop. Het blad is gedurende de zomer fraai
donkergroen en kleurt in de herfst roodbruin. Net als bij de andere cultivars van D. x rosea is
ook 'Carminea' in Nederland gevoelig voor late nachtvorsten.
Deutzia scabra THUNBERG - Japan, Korea en Oost-China; ingev. Engeland 1822
/

syn. Deutzia erenata
Dit is een rechtopgaande, dichte struik, 2.5 tot 3 m hoog. De bast van de takken schilfert laat af
en is grijsbruin van kleur. Het min of meer gootvormige blad is zowel aan de onder- als
bovenzijde groen en voelt ruw aan. De tanden aan de bladrand zijn als het ware óp het blad
geplaatst en zijn schuin naar boven en naar de bladtop gericht. De 1.5-2 cm grote bloemen
staan in smalle, piramidale pluimen die niet gelijkmatig rondom (meestal aan één kant meer
open) met bloemen zijn bezet. De kroonbladen zijn langwerpig en spits, wit met soms aan de
buitenzijde iets roze.
In het wild wordt D. seabra voornamelijk aangetroffen in de gematigde streken van Japan.
Het is daar bij de bevolking een populaire plant, die veel wordt aangeplant als heg rond akkers.
Het zeer harde hout wordt er gebruikt om mozaïek in te leggen en om er keggen of peggen
(spijkers van hout) van te maken.
Deutzia seabra is de oudste en meest bekende soort in cultuur. Aanvankelijk zijn het
opgaande struiken, die vanuit de basis vertakken. Op latere leeftijd zakken ze langzaam uit en
kunnen dan net zo breed als hoog worden. De soort is in 1822 in Engeland geïntroduceerd. De
(vermoedelijk) oudste cultivar 'Plena' (D. seabra flare plena) werd in 1861 door Robert
Fortune meegenomen uit Japan en is sinds 1863 in de handel. Sindsdien zijn vele selecties op
de markt gekomen (zie hieronder). Lemoine gebruikte voorD. x magnifiea één van deze
cultivars, namelijk D. seabra 'Candidissima'.
De bloeitijd van D. seabra begint ongeveer één week na de hoofdbloei van D. x magnifiea
'Nancy'. In de hoofdbloeitijd van de gevuldbloemige cultivars zit, overlappend, ongeveer de
volgorde: eerst 'Plena', dan 'Pride of Rochester', vervolgens 'Candidissima' en als laatste
'Codsall Pink'. Deze planten bloeien over een aaneengesloten periode van eind mei tot
midden of eind juni.

o Deutzia x rosea (Lemoine, 1898)
(Deutzia graeilis x D. purpuraseens)
GROEIWUZE: bossige dwergstruik tot 1(-1 .5) m; takken overhangend, aanvankelijk roodbruin,
later afschilferend.
BLADEREN: donkergroen, eivormig-langwerpig, 5-7(-9) cm lang, nerven iets verzonken, rand
scherp gezaagd.
BLOEMEN: circa 2 cm, in brede tuilen of korte pluimen, aanvankelijk klokvormig, later wijd
uit, kroonbladen aan de buitenzijde roze (RHS CC, Red-Purple Group 63C-D), binnenzijde
wit, midden mei.

*

Deutzia x rosea 'Campanulata' (Lemoine, 1899)
GROEIWUZE: iets meer opgaand dan die van Deutzia x rosea; takken donker roodbruin.
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rosea 'Carminea' (Lemoine, 1900)

GROEIWUZE: tamelijk opgaand, dicht vertakt, tot 1 m hoog.
BLADEREN: donkergroen, als Deutzia x rasea.
BLOEMEN: circa 2 cm, in iets gerekte pluimen, kroonbladen aan de binnenzijde wit met een
roze zweem (RHS CC, Red Group 56D), aan de buitenzijde levendig purperroze (RHS CC,
Red Group 54A-63B), midden mei.

Bij de bestudering van het sortiment is gebleken, dat Deutzia x kalmiijlara - die door
Lemoine in 1900 werd verspreid - heden ten dage niet meer in cultuur is óf misschien zelfs
nooit heeft bestaan. Zie voor uitgebreidere gegevens hierover onder D. x kalmiijlara.
De plant, die tegenwoordig onder de naam D. x kalmiijlara wordt gekweekt en verhandeld is
niets anders dan een kloon uit D . purpuraseens, vandaar dat hier de nieuwe naam D.
purpurascens 'Kalmiiflora' wordt voorgesteld.
Door het kruisen van de soorten D. parvijlara enD. purpurascens zou bij Lemoine D. x kalmiijlara zijn ontstaan, maar geen van de kenmerken van D. parvijlara is bij de tegenwoordig
gekweekte plant op enigerlei wijze waar te nemen.
D. purpuraseens 'Kalmiiflora' onderscheidt zich van D. x rosea enD. x rosea 'Carminea'
door de minder opgaande groei, de intensere kleur van de buitenzijde van de kroonbladen en
de grote tanden aan de filamenten.

Voor de kruisingen, die Lemoine eind vorige eeuw maakte met bovenstaande soorten,
gebruikte hij de ene keer Deutzia graeilïs, de andere keer D. purpurascens als moederplant. In
het eerste geval leverde dit (naast D. x rosea (1898)) de cultivars 'Campanulata' (1899),
'Carminea' (1900), 'Eximia' (1901), 'Multiflora' (1903/1904) en 'Venusta' (1898) op. In het
tweede geval 'Floribunda' ( 1901) en 'Grandiflora' (1899), die meer gelijken op D . purpuraseens dan op D. gracilis. Tegenwoordig worden alleen nog D. x rasea zelf en de cultivars
'Campanulata' en 'Carminea' regelmatig aangetroffen.
Bij de keuring is D. x rosea niet positief beoordeeld ten opzichte van 'Carminea' door de
fletse kleur van de bloemen.

x

*

Deutzia scabra 'Candidissima' (K.O. Froebel, Zürich, Zwitserland, 1868)
syn. Deutzia erenata eandidissima plena
Deutzia seabra albaplena
GROEIWUZE: zeer dicht vertakte, opgaande struik.
BLADEREN: als die van de soort.
BLOEMEN: tot 2.5 cm, in losse, smal-piramidale pluimen, gevuld, kroonbladen smal, wit, juni.
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Deze cult~~a! is goed te herkennen aan de pas geopende bloemen, die lijken op pluimpjes en
aan de gnJzige knoppen, kelken en bloemsteeltjes.

**

Deutzia scabra 'Codsall Pink' (Baker's Nursery, Codsall, nr Wolverhampton, Engeland
1936) - zie kleurenfoto
GROEIWDzE: opgaande struik; takken roodbruin.
BLADEREN: als die van de soort, maar later uitlopend.
BLOEMEN: .2.5-3 cm, in s?1al-r.iramidale pluimen, gevuld, kroonbladen en buitenste petaloiden
roze getmt aan de bmtenziJde (RHS CC, Red-Purple Group 63B-D), midden-eind juni.
Als .de andere cultivars van Deutzia scabra al zijn uitgebloeid of nog in volle bloei staan dan
de rozerode knoppen van 'Codsall Pink' zich te openen. Ook het blad ontwikkelt
zich veel later en is minder talrijk, waardoor het een vrij open struik blijft.
b~gmnen

***

Deutzia scabra 'Plena' (Japan, vóór 1861) - zie omslagfoto
syn. Deutzia crenata flore pleno
Deutzia crenata purpurata pleno
Deutzia x candida 'Deple' (Dafo, Denemarken)
GROEIWIJZE: zeer dichte, opgaande, later iets overhangende struik.
BLADEREN: als die van de soort.
BLOEMEN: tot 3 cm, in dichte, smal-piramidale pluimen, sterk gevuld, kroonbladen aan de
buitenzijde met duidelijke paarsroze streep (RHS CC, Red Group 54B-D) (petaloiden niet
of zeer zwak getint), eind mei-begin juni.
~eze, vermoedelijk oudste, Deutzia-cultivar is algemeen in cultuur (zij het dat de plant soms
IS ver:vard met andere v.or~en vanDeutz~a scabra of~elfs metD . x magnifica). In knop is de
~eurmdruk van de strmk hchtroze; later m volle bloei verandert de kleurindruk naar wit. Het
IS een ?ezonde struik, die lang kan leven en die in groepen aangeplant een zeer dichte
bepl~nhng v~rmt. Aanvankelijk is de plant vrij smal-opgaand, maar door de sterke vertakking
vanmt de b.asis en het overhangen van de takken wordt het geleidelijk aan een zeer brede, bijna
ronde strmk.

**

Deutzia scabra 'Pride of Rochester' (Ellwanger & Barry Nursery, Rochester, NY, U.S.A.
1890) - zie kleurenfoto
GROEIWIJZE: breed-opgaande struik, dicht vertakt.
BLADEREN: als die van de soort.
BLOEMEN: tot 3 cm, in smalle pluimen, gevuld, kroonbladen wit (soms zeer zwakroze
gestreept aan de buitenzijde), petaloiden zuiverwit, begin juni.
De bekende 'Pride of Rochester' kan worden gezien als de witte Deutzia scabra 'Plena'. In
?roei~a~h~ en, bloei~ij~~id doen deze cultivars niet voor elkaar onder. Ten opzichte van
CandidiSSima bloeit Pnde of Rochester' een week eerder.

o Deutzia scabra 'Punctata' (herkomst onbekend, vóór 1894)
syn. Deutzia crenata foliis albo-punctatis
Deutzia scabra albipunctata
Deutzia pulchra punctata
GROEIWDZE: matig krachtige, sterk vertakte struik.
BLADEREN: witbont gevlekt en gespikkeld, smal en lang gepunt met golvende rand.
BLOEMEN: als die van de soort, enkel, zuiverwit, juni.
Deze bontbladige, oude cultivar heeft geen bijzondere sierwaarde. Het bonte blad slaat
gemakkelijk terug naar groen aan de sterkere groeischeuten. Ook op stek van bonte takken
kunnen zich geheel groenbladige scheuten ontwikkelen.
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*

Deutzia scabra 'Robert Fortune' (nieuwe naam, 1991)
syn. Deutzia fortunei (?Japan, vóór 1866)
Deutzia crenata fortunei
GROEIWDZE: als die van de soort.
BLADEREN: als die van de soort, opvallend donkergroen.
BLOEMEN: in slanke pluimen, kroonbladen wit, enigszins teruggeslagen, juni.
Materiaal dat van Arboretum Kórnik, Polen, werd ontvangen onder de naam Deutziafortunei
onderscheidt zich van D. scabra door het donkergroene blad. D. fortunei werd in 1866
beschreven door Carrière in Revue Horticole als een aparte soort. Lemoine rangschikte deze
plant onder D. crenata (de tegenwoordige D. scabra).
Naar het oordeel van de keuringscommissie is deze Deutzia aan te bevelen vanwege het mooie
blad, de rijke bloei en de dichte groeiwijze. Als cultivarnaam is gekozen voor 'Robert
Fortune', naar de "planthunter", die veel nieuwe gewassen uit Azië naar Europa heeft
verzonden. Deze zeer oude cultivar zal onder de hierboven genoemde nieuwe naam (nieuwe
combinatie) via het Proefstation te Boskoop worden verspreid.

o Deutzia scabra 'Summer Snow' (Japan, vóór 1979)
syn. Deutzia crenata 'Summer Snow'
Deutzia crenata variegata
?Deutzia scabra 'Marmorata'
GROEIWDZE: opgaande, dicht vertakte struik.
BLADEREN: witbont (geelachtig groen met een onregelmatig wit tot grij,;;groen vlekkenpatroon).
BLOEMEN: als die van de soort, enkel, zuiverwit, juni.
'Summer Snow' is de geldig gepubliceerde naam voor een bonte Deutzia scabra, die in Japan
op enkele kwekerijen is verspreid onder de Japanse naam "Fuiri Utsugi" (= bonteDeutzia) of
ook wel als D. crenata variegata. De plant zou zijn ontstaan bij Garden Wakoh, TakarazukaCity, Hyogo Pref., Japan, maar het wordt niet uitgesloten dat het hier om een zeer oude
bontbladige vorm gaat. In de literatuur is namelijk al vroeg sprake van een cultivar 'Marmorata' (D. crenatafoliis variegatis, D. scabra aureo-variegata) met geelwit en twee of driekleurig groen blad. Mogelijk is het dezelfde bonte vorm.
Op een zonnige plaats verbranden de meest bonte bladeren van 'Summer Snow' vrij snel. In
het voorjaar is het jonge schot zeer bont. In de zomer worden de bladeren groener en hebben
dan een minder opvallende bonte tekening.
ng Deutzia scabra 'Watereri' (Engeland, 1877)
syn. Deutzia crenata punicea
GROEIWDZE: als die van de soort.
BLADEREN: als die van de soort.
BLOEMEN: 2.5-3 cm, in slanke pluimen, enkel, kroonbladen wit, aan de buitenzijde karmijnkleurig rozerood (RHS CC, Red Group 54D-56A) gestreept, juni.
Dit is een grootbloemige selectie uit de soort met enkele bloemen. De bloemknoppen zijn roze
door de gekleurde buitenzijde van de kroonbladen. Bij het openen ontstaat een tweekleurig
effect van de bloemen.
Aanvankelijk werd 'Watereri' geïntroduceerd als een hybride met Deutzia gracilis, maar het
werd al snel duidelijk, dat daarvan geen sprake kon zijn. Aan de variatie binnen de soort D.
scabra is te zien dat de - meer of minder sterke - roze kleur van de buitenzijde van de petalen
frequent voorkomt. Planten van verschillende herkomst in de collectie voor het onderzoek, die
onderling ook verschilden, kwamen grotendeels overeen met de beschrijving van 'Watereri'
uit de literatuur. Hierdoor was het moeilijk om aan te geven, welke enkelbloemige - aan de
buitenzijde van de kroonbladen - roze getinte D. scabra de échte 'Watereri' is. Deze bepaling
kon nog niet met zekerheid worden gedaan.
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s Deutzia schneideriana REIIDER var. laxiflora REHDER - Centraal-China, 1901
Deze soort lijkt op het eerste gezicht sterk op Deutzia scabra. Het onderscheid is dat D.
schneideriana var. laxiflora lager is, een grauwwitte onderzijde van het blad heeft, voorts
lossere en bredere bloeiwijzen en dat deze ook later bloeit.
Door de sierlijker pluimen en de latere bloeitijd heeft de keuringscommissie aanbevolen deze
Deutzia in het sortiment te behouden. Mogelijk is de plant geschikt voor openbare beplantingen.
Deutzia setchuenensis FRANCHET var. corymbiflora REHDER - China
In Nederland is deze zeer laatbloeiende Deutzia niet winterhard. Er wordt toch regelmatig
naar gevraagd en soms worden er planten aangeboden, die in de kas in bloei zijn getrokken.
Op een gunstige groeiplaats groeit deze plant uit tot een sierlijk overhangende, matig hoge
struik, die tot in augustus kan bloeien. De bloeiwijze is een veelbloemige tuil tot 10 cm breed
met dunne bloemsteeltjes. De bloemen zijn zuiverwit en stervormig. De gehele plant maakt
een beetje een grijzige indruk, omdat alle delen rijk met sterharen zijn bezet.

Deutzia veitchii - zie onder Deutzia longifolia

OVERZICHT GEKEURDE DEUTZIA'S
(positief gewaardeerde soorten en cultivars)
Waardering
s
*
*
n*
*
s
***
*
*
**
**
*
*
*
*
**
***
**
*
s

Soorten en cultivars

Bloemkleur

campacta 'Lavender Time'
x elegantissima
x elegant. 'Rosealind'
glauca 'Dette'
gracilis
gracilis 'Nikko'
x hybrida 'Mont Rose'
x hybrida 'Pink Pom-Pom'
x lemoinei
x magnifica 'Erecta'
x magnifica 'Nancy'
purpurascens 'Kalmiiflora'
x rosea 'Campanulata'
x rosea 'Carminea'
scabra 'Candidissima'
scabra 'Codsall Pink'
scabra 'Plena'
scabra 'Pr. of Rochester'
scabra 'Robert Fortune'
schneid. var. laxiijlara

lilaroze
lichtroze
roze
wit
wit
wit
lichtroze
roze/wit, gevuld
crèmewit
wit
wit, gevuld
rozerood
wit
purperroze
wit, gevuld
roze/wit, gevuld
wit/iets roze, gev.
zuiverwit, gevuld
wit
wit

1)

Hoogte
1.5 m
2m
1.5 m
2.5 m
1m
0.6 m
2m
2m
1.5 m
2.5 m
3m
1m
1m
lm
3m
3m
3m
3m
3m
2.5 m

Gebruik 1)
T s
TPSG
TPSG
TPS
T s
T s
TPSG
TPSG
T s
TPS
TPS
TPSG
TPSG
TPSG
TPSG
TPSG
TPSG
TPSG
TPSG
TPSG

geschikt voor tuinen
geschikt voor parken en ander openbaar groen
s == te gebruiken als solitair
G == te gebruiken in groepen

Gebruik: T
p

D. x candida
D. x carnea
D. chunii
D. corymbosa
D. crenata candidissima plena
D. crengta erecta
D. crenata flore pleno
D. crenata foliis albo-punctata
D. crenata foliis variegatis
D. crenata fortunei
D. crenata magnifica
D. crenata punicea
D. crenata purpurata pleno
D . discolor var. major ('Major')
D. discolor var. purpurascens
D. fortunei
D. glauca
D. gracilis 'Alba Marmorata'
D. gracilis ' Aurea'
D . gracilis 'Aureomarginata'
D. x magnifica 'Defica'
D. x magnifica 'Formosa'
D. x magnifica 'Magnifica'
D. x magnifica (Sél. "Florida")
D. maliflora
D. myriantha
D. parvijlara var. amurensis
D . reflexa
D. rubens
D. scabra albipunctata
D. scabra alboplena
D. scabra aureo-variegata
D. scabra 'Marmorata'
D. sieboldiana
D. veitchii
D. vilmoriniae

NIET GEKEURDE DEUTZIA-CULTIVARS
Van de onderstaande soorten en cultivars van Deutzia was geen materiaal beschikbaar op het
moment van beoordelen. In veel gevallen gaat het om namen uit de ~iteratu_ur, waar:an geer: planten
meer op kwekerijen te verkrijgen zijn. Wellicht zijn er in collecties en m botamsche tumen nog
exemplaren van een aantal soorten en culti:ars. aa11:geplant.
.
.
In de diverse botanische tuinen en collecties m bmnen- en bu1tenl~~ bleek de. be1_1ammg van
Deutzia's ook zeer verward. Daarom moet er aan de naam op het etiket btJ een Deutzw met al te veel
waarde worden gehecht.
Deutzia x candelabrom 'Erecta' (Lemoine, 1908)
Een op Deutzia gracilis gelijkende plant, maar meer opgaand en met donke~der groene ~laderen e~
bredere pluimen. De hybride D . x candelabrum (niet D. x candelabra!) ts ontstaan mt D. gract-

lis
De volgende - eveneens in het keuringsrapport voorkomende - namen en synoniemen zijn hieronder
alfabetisch geplaatst met verwijzing naar de correcte benaming óf onder welke Deutzia de plant is
genoemd:
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- zie Inleiding
- zie Inleiding
- zie onder D. ningpoensis
zie onder D. compacta 'Lavender Time'
- zie D. scabra 'Candidissima'
- zie D. x magnifïca 'Erecta'
- zie D. scabra 'Plena'
- zie D. scabra 'Punctata'
- zie onder D. scabra 'Summer Snow'
- zie D. scabra 'Robert Fortune'
- zie D. x magnifïca
zie D. scabra 'Watereri'
- zie D. scabra 'Plena'
- zie onder D. discolor
- zie D. purpurascens
zie D. scabra 'Robert Fortune'
- zie onder D. glauca 'Dette'
- zie onder D. gracilis
- zie onder D. gracilis
- zie onder D. gracilis
- zie D. x magnifïca 'Nancy'
- zie onder D. x magnifïca 'Nancy'
- zie D. x magnifïca 'Nancy'
- zie D. x magnifïca 'Nancy'
- zie Inleiding
- zie Inleiding
- zie onder D. parviflora
- zie onder D. x hybrida 'Mont Rose'
- zie onder D. compacta
- zie D. scabra 'Punctata'
- zieD. scabra 'Candidissima'
- zie D. scabra 'Summer Snow'
- zie D. scabra 'Summer Snow'
- zieD. x elegantissima
- zie onder D. longifolia
- zie D. x magnifïca

x

D. sieboldiana.

Deutzia x candelabrom 'Fastuosa' (Lemoine, 1908)
Als bovenstaande, maar met langere pluimen.
23

Deutzia x carnea 'Densiflora' (Lemoine, 1908)
Kleine opgaande heester met tamelijk grote, in knop iets roze bloemen met lancetvormige kroonbladen. Het is een hybride, ontstaan uit Deutzia sieboldiana x D. x rosea 'Grandiflora'.
Deutzia x carnea 'Lactea' (Lemoine, 1907)
Als bovenstaande, maar met melkwitte bloemen.
Deutzia x carnea 'Stellata' (Lemoine, jaar onbekend)
Bloemen witachtig roze of karmijnroze met smalle, uitgespreide bloembladen.
Deutzia x elegantissima 'Arcuata' (Lemoine, 1908)
Bloemen helderwit, in kleine, 8-10-bloemige tuiltjes, talrijk geplaatst langs overhangende twijgen,
knoppen lichtroze, kroonbladen rondachtig, vlak. Deze hybride is ontstaan uit Deutzia purpuraseens x D. sieboldiana.
Deutzia x elegantissima 'Conspicua' (Lemoine, onbekend)
Twijgen lang overhangend; tuilen rondachtig, knoppen roze, bloemen glanzend wit.
Deutzia x elegantissima 'Fasciculata' (Lemoine, 1911)
Vele tuiltjes langs de sierlijk overhangende twijgen; knoppen roze, bloemen vlak, wit met iets roze.
Deutzia x hillieri (Hillier, Winchester, Engeland, 1926)
Bloemen in dichte tuilen, 20-30 stuks per bloeiwijze, stervormig, in knop purper getint, bij het
openen roze en tot wit verbloeiend, juni-juli.
Het is een kruising van Deutzia longifolia 'Veitchii' x D. setchuenensis var. corymbiflora.
Deutzia x hybrida 'Contraste' (Lemoine, 1928)
Opgaande struik tot 1.5 mmetoverhangende twijgen; bloemen groot (tot 3 cm), kroonbladen met
donker purperroze streep op de rugzijde en sterk gerimpelde rand. Dit is een uit Deutzia longifolia
ontstane hybride.
Deutzia x hybrida 'Joconde' (Lemoine, 1934)
Bladeren lang toegespitst, fijn gezaagd; bloemen bleeklila, binnen bijna wit, bloembladen omgekeerd-eivormig met smalle, purperen streep op de rugzijde.
Deutzia x hybrida 'Magicien' (Lemoine, 1927)
Bladeren elliptisch, lang toegespitst; bloemen als bij 'Contraste', maar met donkerder streep op de
rugzijde, binnenzijde bijna wit.
Deutzia x hybrida 'Perte Rose' (Lemoine, 1936)
Bloemen effen mauveroze, kleiner dan bij de andere cultivars uit deze groep, maar talrijker. Deze
cultivar lijkt het meest op Deutzia longifolia.
Deutzia x hybrida 'Monzia' (Pink-a-Boo ®)(Monrovia Nursery Company, Azusa, Cal., U.S.A.,
1990)
Rijkbloeiende, matig hoge tot hoge struik; bloemen stervormig, in overhangende, dichte pluimen,
enkel, in knop lilaroze, kroonbladen aan de buitenzijde lilaroze met een smal wit, gekroesd randje,
aan de binnenzijde voor ongeveer de bovenste helft lilaroze getint en eveneens met een wit randje,
filamenten( -tanden) aan de top (zwak)roze.
Deutzia x hybrida 'Rosea Plena' (Slieve Donard Nursery, New Castle, Co Down, N.-Ierland,
1942)
Bloemen roze, volledig gevuld, lang aanblijvend.
Ontstaan uit een kruising tussen een gevuldbloemige Deutzia scabra enD. longifolia 'Veitchii'.
De beschrijving van deze plant en de verdere gegevens komen sterk overeen met die van D. x hybrida 'Pink Pom-Pom' (zie aldaar). 'Pink Pom-Pom' zou een nieuwe naam kunnen zijn voor de
oudere 'Rosea Plena' van Slieve Donard.
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Deutzia x magnifica ' Nancy'
Deutzia purpurascens 'Kalmiiflora'

Deutzia graci lis

Deutzia x Iemoinei 'Avalanche' (Lemoine, 1904)
Deze zou van Dèutzia x lemoinei verschillen door de meer overhangende twijgen en de iets grotere
bloemen in kleine, dichte tuilen.
Vermoedelijk is dit een terugkruising van D . x lemoinei met D . gracilis.
Deutzia x Iemoinei 'Boule de Neige' (Lemoine, 1899)
Dit is eveneens een selectie van Lemoine en ligt dichter bij de kruisingsouder Deutzia parviflora dan
bij D . gracilis. De dichte bloeiwijzen zijn vooral geplaatst aan de toppen van de takken.
Deutzia x Iemoinei 'Compacta' (Lemoine, 1897)
Deze zwak groeiende selectie heeft kleinere bloemen in kleinere bloeiwijzen. De plant is door
Lemoine zelf aanbevolen voor de teelt als plant in pot.
Deutzia Iongifolia 'Eiegans' (1906)
Twijgen slank, overgebogen; bloemen in losse bloeiwijzen, aan de buitenzijde purperroze.
Deutzia Iongifolia 'Purpurea' (herkomst en jaar onbekend)
Bloemen aan de buitenzijde purperroze. Deze cultivar is mogelijk gelijk aan 'Veitchii' .
Deutzia x magnitïca 'Azaleiflora' (Lemoine, 1920)
Bloemen enkel, wit, rechtopstaand en wijdgeopend (azalea-achtig), zeer vroeg in juni.
Deutzia x magnitïca 'Eburnea' (Lemoine, 1912)
Bloemen in losse pluimen, trossen of tuilen, enkel en klokvormig. Een hybride van Deutzia scabra
'Candidissima' enD. vilmoriniae.

Deutzia scabra 'Pride of Rochester'

Deutzia x lemoinei

Deutzia x magnitïca 'Eminens' (Lemoine, 1927)
Hoge, opgaande struik met grote piramidale bloeiwijzen, bloemen enkel, glanzend wit, geheel open
met iets teruggeslagen petalen.
Deutzia x magnitïca 'Formosa' (Lemoine, 1912)
Bloemen gevuld, zeer groot, in grote piramidale pluimen, bloembladen binnenwaarts gekeerd en iets
geplooid.
Deutzia x magnitïca 'lnsignis' (Lemoine, vóór 1919)
Bloemen gevuld, wit, bloemsteeltje en kelk bruin.
Deutzia x magnitïca 'Latiflora' (Lemoine, 1910)
Rechtopstaande pluimen of tuilen, circa 10 cm lang, veelbloemig, bloemen enkel, zuiverwit, zeer
groot (tot 4 cm).
Deutzia x magnitïca 'Longipetala' (Lemoine, onbekend)
Groeiwijze rechtop; bladeren tamelijk klein (kleiner en smallier dan de overige selecties uit deze
kruising), pluimen dicht, bloemen enkel, zuiverwit, bloembladen lang en zeer smal met een
geplooide rand.
Deutzia x magnifica 'Macrothyrsa' (Lemoine, 1918)
Hoge struik; grote pluimen langs de gehele tak, bloemen zuiverwit, groot.
Deutzia x magnifica 'Mirabilis' (Lemoine, vóór 1919)
Grote, rechtopstaande pluimen, bloemen enkel, melkwit.
Deutzia x magnitïca 'Staphyleoides' (Lemoine, vóór 1919)
Bloemen enkel, wit, groot, bloembladen lang, teruggebogen (gelijkend op bloemen van Staphylea en
vandaar de cultivarnaam).
Deutzia x magnitïca 'Superba' (Lemoine, 1912)
Pluimen rechtopstaand, veelbloemig, bloemen groot, enkel, klokvormig, zeer talrijk.
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Deutzia x magnitica 'Suspensa' (Lemoine, jaar onbekend)
Pluimen talrijk, overhangend, dicht, bloemen enkel, zuiverwit, zeer talrijk.
Deutzia x maliflora 'Boute Rose' (Lemoine, 1904)
Laag struikje; bloemen klein, bloembladen aan de rugzijde lichtroze getint, filamenten matig sterk
getand. Een hybride van Deutzia x lemoinei met D. purpurascens.
Deutzia x maliflora 'Fleur de Pommier' (Lemoine, 1904)
Opgaande, middelgrote struik, langzaam groeiend; bloemen in dichte tuilen, bloembladen met
purperroze rugzijde en iets gewimperde rand, filamenten met grote, omhoog staande tanden.
Deutzia x rosea 'Eximia' (Lemoine, 1901)
Habitus als van Deutzia gracilis; bladeren donkergroen; pluimen rechtopstaand, knoppen karmijmoze, bloemen wijd geopend, binnenzijde wit, buitenzijde lichtroze, filamenten kort, sterk getand.
Deutzia x rosea 'Fioribunda' (Lemoine, 1901)
Dicht, opgaand struikje; pluimen smal, meer rechtop, min of meer rond, zeer talrijk, kelk purper,
bloemknoppen lichtroze, bloemen wijd open, 2 cm, binnenzijde wit, buitenzijde licht karmijmoze,
filamenten sterk getand.
Deutzia x rosea 'Grandiflora' (Lemoine, 1899)
Krachtig groeiend struikje, rechtop met lang overhangende twijgen; pluimen los, knoppen donkerroze, bloemen 3 cm, binnenzijde wit, buitenzijde licht karmijmoze, filamenten breed, getand.
Deutzia x rosea 'Multiflora' (Lemoine, 1903)
Zeer dichte struik; tuilen rijkbloemig, kelk purper, bloemen wit, kroonbladen rond, filamenten
getand.
Deutzia x rosea 'Reuthe's Pink' (Crown Point Nursery, Ightham, m Sevenoaks, Kent, Engeland,
vóór 1978)
Dichte, opgaande tot overhangende struik, tot circa 1.5 m; bloemen in dichte tuilen of pluimen,
kroonbladen aan de buitenzijde donkerroze.
Deutzia x rosea 'Venusta' (Lemoine, 1898)
Als 'Campanulata', maar met groene kelk en groene bloemsteeltjes.
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