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RHODODENDRON

VAN GELDEREN
TUI NHYBRIDEN

' Gonzales'

Herkomst onbekend, invloed van R. catawbiense is duidelijk; H. Staal,
Hazerswoude (benaamd en in de handel gebracht door Le Feber & Co BV,
Boskoop omstreeks 1975); bloemen middelgroot, 12-15 per tros, lilapaars
(RHS CC 84C/B), middelvroeg; bladeren glimmend donkergroen.

' Hestia'

' Tortoiseshell Wonder' x ' Goliath' ; Proefstation voor de Boomkwekerij,
Boskoop (werd bekroond, beschreven en uiteindelijk niet uitgegeven); bloemen karmijnrose (HCC 623/1) met bronskleurige macule en bronsgele
keelvlek (in knop rood), trossen zeer groot, 11 - I 6 bijeen, eind mei-begin
juni ; bladeren 12-14 cm lang, donkergroen; groeiwijze breed-opgaand.
Deze grootbloemige tuinhybride is voldoende winterhard en is goed door
stekken te vermeerderen; kruising uit 1960; G.M. 1976 (als Pr. 6079-5); Get.
Verd. 1983.

' Honingen '

R. williamsianum x R. oreodoxa subsp. oreodoxa; D. Hobbie, Linswege,
Duitsland (benaamd door J.R.P. van Hoey Smith, Arboretum "Trompenburg", Rotterdam ; in de handel gebracht door fa C. Esveld, Boskoop in
I 990); bloemen klokvormig, 5-8 per tros, fris lichtrose, zeer talrijk, vroeg
(omstreeks midden tot eind april); bladeren breed-eirond, }5 cm, bladvoet
hartvormig.
Ondanks de invloed van R. williamsianum is dit beslist geen dwergvorm ; de
moederplant in Arboretum "Trompenburg" is 3 m hoog.

'Kirsten Begeer'

R. ' Direktör Hjelm' x R.fortunei (zaailing); D. Hobbie, Linswege, Duitsland
(benaamd en in de handel gebracht door Vuyk van Nes BV, Boskoop in
1987); bloemen trompetvormig, groot, in trossen van 10-15, donker karmijnrood tot rood met groenige stippen, gefranst, mei ; bladeren groot, iets
gedraaid en in V-vorm; hoge, vrij brede struik; Z.M. 1987.

' Kralingen '

R. Wardii-hybr. , ouders niet bekend; D. Hobbie, Linswege, Duitsland (be-

REGISTRATIE RHODODENDRONS EN AZALEA'S IV
( 1982- 1990)

In 1958 werd door de Royal Horticultural Society in Engeland het "International Register of
Rhododendron" gepubliceerd met alle toentertijd bekende cultivars van Rhododendron (incl.
Azalea). Dit registreren - dat nu al jarenlang wordt verzorgd door dr Alan C. Leslie - bestaat uit de
vermelding van de naam, de groep waartoe de cultivar behoort, de winner en/of de introduceerder en
een, meestal, korte beschrijving. De Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen heeft vanaf
het begin haar medewerking hieraan verleend en zet zich ervoor in om de gegevens van cultivars, die
in Nederland zijn ontstaan enlof benaamd, door te geven. In Dendraflora Nr 2, 6 en 18 werden
opgaven gedaan van de (nog) niet geregistreerde nieuwe Nederlandse introducties, die in de jaren
daarvoor tot en met 198 1 waren ontstaan.
In de onderstaande lijst zijn de namen opgenomen van alle nieuwe Nederlandse cultivars, die zijn
ontstaan en!of benaamd tussen 1982 t/m 1990. Ook zijn de namen opgenomen van oudere cultivars,
die tot dusver aan de aandacht waren ontsnapt.
Het is van groot belang, dat de vier tot nu toe gepubliceerde lijsten zo goed mogelijk worden
aangevuld met cultivars, die in de toekomst zullen worden verkregen . Daarom doen diegenen - die
aan een nieuwe Rhododendron of Azalea een naam willen geven - er goed aan, van tevoren contact
op te nemen met de redactiecommissie van Dendroflora, daar een nieuwe naam aan bepaalde regels
dient te voldoen. Wanneer een naam niet aan de regels van de "Internationale Code voor Benaming
van Cultuurplanten" voldoet, wordt deze door de registrerende instantie niet geaccepteerd. Dit kan
leiden tot teleurstellingen bij de winner. Een reden om een naam te weigeren is, als een naam in een
of andere vorm al eens is gebruikt of als namen, die Ietterlijk weliswaar verschillend zijn, maar (in
Engelse oren) gelijk of ongeveer gelijk klinken. Een voorbeeld is: 'Monica' en 'Monika' . De Duitse
'Bad Zwischenahn ' is bijvoorbeeld een naam, die nu al aan drie verschillende klonen is gegeven.
Zodoende werd deze naam in het geheel niet geaccepteerd en geregistreerd.
De in 1989 benaamde en bekroonde ' Ostara' trof eveneens dit lot. Hoewel de naam 'Ostara' nog niet
Ietterlijk was gebruikt - maar wél de woorden 'Ostaro' en ' Osta' - werd de registratie van deze naam
niet geaccepteerd, ondanks dat beide laatste cultivars niet (meer) in de handel verkrijgbaar zijn. Om
deze en andere namen toch te kunnen gebruiken, is jaren geleden een constructie bedacht door de
naam van de winner óf de plaatsnaam van de winner/introduceerder vóór de te registreren naam te
zetten. In dit geval wordt de juiste (geregistreerde) naam van ' Ostara' : 'Boskoop Ostara'. In het
handelsverkeer zal men echter wel de naam ' Ostara' handhaven. Een ander voorbeeld is de verkorte
naam 'Feuerschein', hoewel de Rhododendron werd geregistreerd als 'Hachmann' s Feuerschein' en
in feite is dit de juiste naam.

Afkortingen: Get. Ie KI.
Get. Verd.
G.M.
Z.M.
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Getuigschrift Ie Klas (verleend door de keuringscommissie van de
Kon. Ver. voor Boskoopse Culturen).
Getuigschrift van Verdienste (verleend door dezelfde commissie).
Gouden Medaille (op een van de Flora Nova-tentoonstellingen te
Boskoop.
Zilveren Medaille (op een van de Flora Nova-tentoonstellingen te
Boskoop).

naamd door J.R.P. van Hoey Smith, Arboretum " Trompenburg", Rotterdam
in I 990; wordt in de handel gebracht door fa C. Es veld, Boskoop); bloemen
klokvormig, in trossen van 6- 10 bijeen, helder lichtgeel met klein rood
vlekje, mei; bladeren eirond met zwak hartvormige bladvoet, donkergroen.
De moederplant in Rotterdam werd omstreeks 1970 als on benaamde zaailing
verkregen en is nu ongeveer 2 m hoog.
' Red Jack'

R. forrestii x ('Wilgens Ruby' x ' MayDay'); Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop (benaamd en in de handel gebracht in 1987); bloemen in
grote, dichte trossen, zuiver rood met paarszwart honingmerk (RHS CC
46A/B, 53B); bladeren breed elliptisch, donkergroen met sporen van indumentum; grote, breed opgaande struik; Get. Verd. 1987, G.M. 1987.

' Trompenburg'

R. Wardii-hybr., ouders niet bekend; D. Hobbie, Linswege, Duitsland (benaamd door J.R.P. van Hoey Smith, Arboretum " Trompen burg", Rotterdam
in 1990; in de handel te brengen door fa C. Esveld, Boskoop); bloemen
klokvormig, in trossen van 6- 12 bijeen, helder geel met rood vlekje, tamelijk
vroeg (eind april-midden mei) ; bladeren vrij breed-eivormig met zwak
hartvormige bladvoet
De moederplant in Rotterdam werd omstreeks 1970 als on benaamde zaailing
verkregen en is nu bijna 2 m hoog en breed. De plant bloeit gedurende een
zeer lange periode.
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mei; bladeren tamelijk groot, dof donkergroen, aan de onderzijde iets bruin
getint; compacte struik, ongeveer 150 cm hoog.
De bloemen van 'Wiero' gelijken veel op die van 'Vintage Rosé' , maar deze
laatste cultivar blijft lager.

COMPACTE EN DWERGVORMIGE HYBRIDEN

' Appassionata'

R. yakushimanum x ('Baden-Baden' x ' Kluis Triumph' ); Proefstation voor
de Boomkwekerij, Boskoop (benaamd en in de handel gebracht in 1990);
bloemen in dichte trossen, roserood, naar lichtrose verbloeiend, omstreeks
half mei; bladeren vrij klein, dof donkergroen met sporen van indumentum;
compacte struik tot circa 125 cm; kruising uit 1969; G.M. 1987.

' Don Giovanni'

R. yakushimanum x ' Mars' ; Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop
(benaamd en in de handel gebracht in 1990); bloemen lichtrose, verbloeiend
naar bijna wit, in knop roserood, laat (eind mei-begin juni); bladeren helder
groen, jonge gewas zilverwit behaard, volwassen blad met sporen van
indumentum; compacte, bolvormige struik tot ongeveer 125 cm hoog;
kruising uit 1968.

'Elihem'

' Elizabeth' x R. haematodes; H. Staal, Hazerswoude (in de handel gebracht
door J.W. Wezelenburg, Hazerswoude omstreeks 1980); bloemen helder
rood, trompetvormig; bladeren vrij klein, lancetvormig, behaard aan de
bovenzijde, licht iudurnenturn aan de onderzijde; lage, compacte plant.

' Idomeneo'

R. yakushimanum x 'Mars'; Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop
(benaamd en in de handel gebracht in 1990); bloemen in vrij dichte trossen,
helder rose, verbloeiend naar lichtrose, mei; bladeren helder groen met
sporen van indumentum; lage, compacte, bolronde plant; Z.M. 1987.

'Inez'

R. yakushimanum x onbekende zaailing, vermoedelijk R. dichroanthum; Van
Herzeele, Sleidinge, België (benaamd en in de handel gebracht door fa C.
Esveld, Boskoop in 1985); bloemen in kleine, vaste trossen, trompetvormig,
zalmkleurig oranje, verblekend naar zalmgeel, mei ; kelkbladen iets vergroeid met de kroon, met dezelfde kleur; bladeren klein, vrij sterk behaard
met een iudurnenturn aan de onderzijde; compact laag struikje tot ongeveer
50 cm hoog.
'Inez' gelijkt veel op ' Bambi' en ' Dusty Miller' , maar blijft iets kleiner; Z.M.
1987.

'Orange Lady'

R. yakushimanum x onbekend; U.S.A., winner niet bekend (benaamd en in
de handel gebracht door Radder-Van der Stam BV, Boskoop in 1987);
bloemen in dichte trosjes, zalmkleurig oranje, verblekend naar geelzalmkleurig, mei; bladeren klein, iets gedraaid, donkergroen, onderzijde met
een bruin indumentum; compact dwergstruikje; Z.M. 1987.

'Parsifal'

R. makinoi x R. haematodes; Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop
(benaamd en in de handel gebracht in 1990); bloemen trompetvormig,
roserood, niet verblekend, eind april-half mei; bladeren lancetvormig, zilverwit behaard en met een licht indumentum; compacte, dicht bebladerde struik
tot ongeveer 1 m; kruising uit 1968; Z.M. 1987.

'Turandot'

' Wiero'
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KLEINBLOEMIGE HYBRIDEN

'Boskoop Ostara'

R. mucronulatum-selectie; geselecteerd uit een partij, geëtiketteerd als R.
mucronulatum, afkomstig uit de Japanse tuin van de Floriade 1982 (benaamd
en in de handel gebracht door fa C. Esveld en K.W. Verboom, Boskoop in
1989); bloemen donkerrose, trompetvormig, in kleine trossen, februarimaart; bladeren klein, iets gerimpeld, donkergroen; struik tot ongeveer 2 m
hoog.
Deze half bladverliezende struik dient als jonge plant vrij veel te worden
gesnoeid om deze goed te vormen; Get. Verd. 1989 (als 'Ostara').

'Coriolan'

R. ambiguurn x R. cinnabarinum (Concatenans-groep ); Proefstation voor de
Boomkwekerij, Boskoop (benaamd en in de handel gebracht in 1990);
bloemen helder geel, trompetvormig, vrij klein, talrijk, mei; bladeren klein
(3-4 cm), donkergroen met bruingele onderzijde, bezet met schubjes (lepidoot); min of meer open, opgaande struik tot circa 2 m.
Jonge exemplaren dienen te worden gesnoeid om goed gevormde planten te
verkrijgen; kruising uit 1969; Z.M. 1987.

'Mondschein'

R. ambiguurn x R. cinnabarinum (Concatenans-groep); Proefstation voor de
Boomkwekerij, Boskoop (benaamd en in de handel gebracht in 1990);
bloemen donkergeel, trompetvormig, vrij klein, op jonge planten niet zo
talrijk, mei; bladeren klein.
Deze nieuwe cultivar is in alle opzichten verder gelijk aan de voorgaande.

'Raisa'

R. hippophaeoides x R. compactum; H. Greer, Eugene, USA (benaamd en in
de handel gebracht door fa C. Es veld, Boskoop in 1988); bloemen klein, circa
2 cm, lilapaars met een iets zilverige gloed, april-mei; bladeren klein (1 -1.5
cm lang, 0.5 cm breed), dicht bij elkaar; klein, laag en compact struikje tot
ongeveer 40 cm hoog.

AZALEA
JAPA NSE AZALEA'S

' Odilia'

R. yakushimanum x 'Mars' ; Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop
(benaamd en in de handel gebracht in 1990); bloemen roserood, verblekend
naar rose, in vrij dichte trossen bijeen, mei; bladeren donkergroen met soms
sporen van indumentum; compacte, laagblijvende struik tot ongeveer I m;
kruising uit 1968.

Sport uit 'Silvester'; Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop (in de
handel gebracht omstreeks I 988); bloemen helder roserood (RHS CC 53D),
klein, eind april-begin mei; bladeren donkergroen, klein; groeiwijze breed en
dicht met opgaande takken.
Deze cultivar is een door straling van 'Silvester' verkregen, donkerder
mutant. De plant kan al medio december in bloei worden getrokken; Get.
Verd. 1985.

' Silvia's Joy'

R. yakushimanum x onbekende zaailing; benaamd door J. van der Werf te
Boskoop, meegebracht uit Groot-Brittannië als onbenaamde plant (in de
handel gebracht door fa C. Es veld, Boskoop onder de voorlopige naam 'Van
der Werf' omstreeks 1978); bloemen zilverrose-rose (RHS CC 67C), verblekend naar lichtrose, trechtervormig, vrij groot, in grote trossen bijeen,

'Moederkensdag' x onbekend; 0. van der Velden, Boskoop (benaamd en in
de handel gebracht door C. Hoogendoorn, Boskoop in I 987); bloemen groot,
zuiver oranjerood met een paarse macule, enkel, mei; brede, lage en compacte plant.
'Silvia's Joy' is voldoende winterhard; Z.M. I 987.

' Stefan'

Sport uit ' Silvester'; Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop (in de
handel gebracht omstreeks 1988); bloemen zuiver zalmrose tot oranjerose
(RHS CC 43C), klein ; groeiwijze breed en dicht met opgaande takken.

SY

'Stefan' is evenals 'Odilia' een door bestraling van 'Silvester' verkregen
mutant met een duidelijk afwijkende bloemkleur. De plant kan al medio
december in bloei worden getrokken; Get. Verd. 1985.
KNAPHILL-EXBURY AZALEA'S

' Anneke'

Hybride, ouders niet bekend; M.C. Pratt, Pulborough, Engeland (in 1983
benaamd en in 1990 in de handel gebracht door W. de Jong & Zonen BV,
Boskoop); bloemen zuiver lichtgeel met zwakke, oranje macule, 6-7 cm
doorsnede, 12-14(-18) per tros, eind mei; bladeren donkergroen, in de herfst
donker purperrood; groeiwijze tot ruim 1.5 m hoog met krachtige, breedopgaande takken.
Dezecultivar is goed te forceren.' Anneke' was de besteAzalea van de "Flora
Nova '87" te Boskoop; Get. Verd. 1989; G.M. 1987.

MOLLIS-AZALEA'S

'Frans Hals'

Herkomst onbekend; K. Wezelenburg & Zn, Hazerswoude (benaamd en in
de handel gebracht omstreeks 1935); bloemen donkerrose, mei.
Deze oude cultivar wordt nog steeds gekweekt.

'Magie Gold'

Selectie uit zaailingen; A.C.H. Metselaar, Boskoop (benaamd en in de handel
gebracht door T. Metselaar, Boskoop in 1987); bloemen middelgroot, donker
goudgeel (RHS CC 21C), in de zon enigszins verblekend, tweede helft mei.
Deze nieuwe cultivar is gemakkelijk te stekken, is vrijwel ongevoelig voor
Azaleaspint en werd in 1988 bekroond met de speciale Herman J. Grootendorst-prijs; Get. Verd. 1988.

De volgende zeven cultivars, alle zaailingen van Rhododendron yedoense (Azalea yedoensis),
werden ongeveer 25 jaar geleden geselecteerd door de Zwitserse boomkweker H. Frei te Wildensbuch. Deze werden jarenlang verspreid als Frei I t/m VII, weliswaar slechts in kleine aantallen. Al
deze cultivars zijn vrijwel bladverliezend, groeien vrij snel en vormen tamelijk open, losse planten,
die zeer winterhard zijn. Ze bloeien in april. Jonge planten moeten goed worden gesnoeid.
In overleg met boomkweker Frei werden deze 7 klonen benaamd naar Zwitserse bergen en passen.
Ze worden onder deze namen door de fa C. Esveld, Boskoop op meer uitgebreide schaal in
West-Europa verspreid.
'Bernina' (Frei VII)
'Furka' (Frei VI)
'Gotthard' (Frei II)
'Jura' (Frei V)
'Matterhorn' (Frei III)
'Rigi' (Frei I)
'Simplon' (Frei IV)

wit
lila
lilapaars
grijslila
violet
paars
paars, glanzend

CORRECTIES

Correcties op lijst III, Dendroflora Nr. 18 (1981), blz. 75-78.
Verwijzend naar de passage in de inleiding tot lijst IV moeten er enkele wijzigingen in lijst III
worden aangebracht.
'Boskoop Concorde' De naam ' Concorde' is achteraf niet geaccepteerd wegens de al eerder
gebruikte naam 'Concord'. Besloten is, deze cultivar te registreren als
'Boskoop Concorde' en in de handel eventueel de naam 'Concorde' te
handhaven.
'John Peter Albert'
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De naam 'John P. Albert' dient te worden gewijzigd in 'John Peter Albert' ,
daar initialen in cultivarnamen niet meer zijn toegestaan.

