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De oudste bewaarde documenten, waarin melding wordt gemaakt van levering van bomen uit
Boskoop dateren uit 1466 en hebben betrekking op een leverantie van vruchtbomen aan de Abdij
van Rijnsburg.
Het verloop van de boomkwekerij en de handel in boomkwekerijprodokten daarna tot in de
Napoleontische tijd is helaas in nevelen gehuld. Wel is bekend dat bij het uitbreken van de Franse
revolutie in 1789 de beste boomkwekerijen in Nederland zich in Boskoop bevonden. Na het
vertrek van de bezettingstroepen in 1813 was hier weinig van overgebleven.
In de late 17de en de 18de eeuw werden vele exoten voornamelijk uit oostelijk en centraal NoordAmerika naar Europa gebracht, vooral naar Engeland en België (de Zuidelijke /Nederlanden).
Nederlandse introducties in de 17de en 18de eeuw uit Japan hebben slechts in enkele gevallen geleid
tot effectieve introductie.
Later, hoofdzakelijk in de 19e eeuw, werden veel nieuwe planten uit westelijk Noord-Amerika en
vooral ook uit het Verre Oosten ingevoerd. De uit Azië geïmporteerde planten kwamen in eerste
instantie voornamelijk in het toentertijd almachtige Engeland terecht. Bekende Britse boomkwekerijen zonden plantenzoekers naar China en Japan. Zo reisde voor de bekende firma J .H. Veitch
& Sons onder meer Charles Maries (1851-1902) naar China en Japan. Hij had een fijne neus voor
sierplanten en introduceerde zaden van veel houtige gewassen in Engeland.
Ook P.F. von Siebold (1791-1866), arts bij de Vereenigde Oostindische Compagnie, botanicus en
amateur-boomkweker importeerde verschillende planten, hoofdzakelijk uit Japan. Aanvankelijk
werden de door hem ingevoerde gewassen vanuit zijn kwekerij bij Leiden voornamelijk naar het
buitenland gezonden. De Nederlandse liefhebbers vonden ze te duur. De boomkwekers hadden
dus weinig kans op verkoop in het binnenland en export was er nog weinig. Het is overigens wel
aardig te vermelden dat Prins Frederik in 1846 van Von Siebold 12 Paeonia Moutan (thans P.
sujjruticosa) kocht voor een bedrag van f 4.000,-, dit ter aanmoediging van diens activiteiten.
Toch waren er ook in Nederland- met name in Boskoop- initiatiefrijke kwekers, die vele van de
nieuw ingevoerde planten in hun sortiment opnamen. De Vos en Ottolander zijn bijvoorbeeld zeer
bekend. Hun namen komen in de huidige boomkwekerswereld niet meer voor. Dit laatste geldt
trouwens ook voor namen als Van der Goot, Knepper, Olie, Overeynder en Walraad. Wel zijn er
heden ten dage in het Boskoopse telefoonboek nog namen die in het verleden belangrijk waren en
ook nu nog zijn, als Boer, Van den Broek, Klijn, Koster, Van Nes en Nieuwer[, al zijn sommigen
van hen geen boomkweker meer.
Het is bekend dat de huidige structuur van de boomkwekerij in Boskoop niet veel ouder is dan 150
jaar. Maar om aan de weet te komen wat er in het midden van de vorige eeuw in de Boskoopse
kwekerijen nu eigenlijk te verkrijgen was, zijn de oude boomkwekerscatalogi vrijwel de enige
bron.
Een belangrijke collectie prijscouranten van binnen- en buitenlandse kwekers bevindt zich in het
Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO) te Wageningen. Deze
verzameling stamt oorspronkelijk uit de bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Later werd ze
overgebracht naar het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT) eveneens te
Wageningen en daar aangevuld met de tot dan door dit instituut zelf bijeengebrachte collectie. In
dit instituut werd ook de catalogisering van de collectie ter hand genomen. Weer later werd de
verzameling overgebracht naar het RIVRO, waar deze sinds kort in een doelmatige ruimte is
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ondergebracht en waar onder supervisie van ons vroegere redactielid Ir. F. Schneider aan de
verdere uitbreiding, ordening en catalogisering zal worden gewerkt.
Dr. H.N. Kooiman (in het verleden Bibliothecaris van de Landbouwhogeschool) en Dr. H.J.
Yenerna (later Hoogleraar en Directeur van de Botanische Tuinen te Wageningen) schreven
indertijd in het 12de Jaarboek van de NDV (1937) een artikeltje over: "De catalogi van Von
Siebold en de introductie van planten uit Japan". Zij wijzen in hun artikel al op het belang van de
kwekerscatalogi: ''Inderdaad is de beteekenis ervan veel grooter, dan men zou vermoeden, en in de
veelal simpele opsomming der aangeboden soorten en variëteiten bevatten zij vaak waardevolle
gegevens omtrent het ontstaan en de introductie dezer vormen."
In aansluiting hierop sporen de schrijvers van dit artikel kwekers aan, om bij het verschijnen van
hun prijscouranten e.d. een exemplaar aan het RIVRO te zenden. Collecties van oudere datum
zijn daar ook bijzonder welkom.
Uitgangspunt voor dit artikel was, om eens na te gaan, welke soorten, variëteiten en cultivars van
enkele geslachten ongeveer 125 jaar geleden al aanwezig waren en dit zonder de plat getreden
paden van Rhododendron en Azalea weer op te gaan. De keus is hierbij gevallen op de geslachten
Buxus, Hydrangea, !lex, Magnolia, Paeonia en Viburnum .
Uit het al genoemde kaartsysteem werd eerst een alfabetische lijst gemaakt van alle boomkwekerscatalogi uit Boskoop en omgeving. Voor ons doel werden daarna alle prijscouranten van vóór
1900 geselecteerd, opgezocht en geraadpleegd. Ze waren van de volgende bedrijven: C. Klijn (nu
C. Klijn & Co), M. Koster & Zonen, H. den Ouden & Zoon, Ottolander & Hooftman (via Jan van
Gelderen, nu Le Feber & Co) en Wed. K. de Vos (later firma C. de Vos en vervolgens K.
Wezelenburg & Zn). Deze bedrijven bestaan nu nog, al zijn ze door fusies of anderszins voor een
deel niet meer in dezelfde familie gebleven.
Naast de al genoemde raadpleegden we eveneens de catalogi van de verschillende bedrijven
Ottolander, die in het midden van de vorige eeuw in Boskoop waren gevestigd: Corns. Ottolander
& Zoon, H . Ottolander & Zonen, J.W. Ottolander, K.J .W . Ottolander en P.A. Ottolander &
Zonen.
Ook werden de benodigde gegevens genoteerd uit de prijscouranten van de thans verdwenen
bedrijven: W.C. Boer, C.J. van den Broek & Co., S.D. van der Goot, D.A. Koster (enkele jaren
geleden gefuseerd met K. Rosbergen & Zoon B.V.), Hadr. van Nes (firma K. van Nes & Zonen),
C.W. Nieuwerf & Co en C.G. Olie.
De oudste bij het RIVRO aanwezige "Boskoopse" boomkwekerscatalogus dateert van 1842 en is
uitgegeven door de Wed. K. de Vos. De zoon was de befaamde Cornelis de Vos te Hazerswoude.
Laburnurn x watereri 'Vossii' herinnert ons nog aan deze briljante man. De naam 'Vossii' wordt
overigens fout gespeld. Het had eigenlijk 'Vosii' moeten zijn. C. de Vos publiceerde twee boeken
met beschrijvingen van vele heesters en coniferen (1867 en 1885) en hij droeg in belangrijke mate
bij aan de publikatie van "Flora en Pomona". Het bedrijf De Vos werd later voortgezet door K.
Wezelenburg & Zn.
Behalve die prijscourant van 1842 raadpleegden wij catalogi uit de jaren 1843, 1845,1850, 1854,
1855, 1865, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879 en nog verschillende uit de tachtiger en negentiger
jaren.
Al gauw bleek dat de nomenclatuur bij de boomkwekers ook in het verleden al tot problemen
leidde. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: In de inleiding op de catalogus van Wed. K. de Vos
uit 1842 is vermeld: "Daar er in de geslachten Crataegus, Mespilus, Pyrus en Sarbus nog veel
onbestemds heerscht, gelieve men die soorten, welke men op het eene geslacht niet mogt vinden,
op het andere te zoeken.''
Toen op 8 januari 1861 de "Vereeniging tot Regeling en Verbetering der vruchtsoorten te
Boskoop" (heden de Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen) werd opgericht, was de
naamsverwarring van de planten een van de voornaamste drijfveren van de initiatiefnemers. ·
In 1864 wilde J .B. Walters te Groningen een plaatwerk van sierbomen en -heesters uitgeven, maar
men wees dit af omdat Boskoop toen nog niet voldoende hiervan af wist.
In 1885 besloot men op het terrein van de toenmalige Proeftuin 15 verschillende magnolia's op te
planten, daar er grote verwarring heerste in de benaming van dit geslacht.
Er is dus op het gebied van de naamgeving bij sierheesters en coniferen het nodige te doen geweest.
Dit leidde in 1895 tot het begin van de keuringen. Maar ook later komen we de nomenclatuurpro-
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blematiek nog tegen. Dr. B.K. Boom, de bekende dendroloog en vroeger ook redactielid van
Dendroflora, wijdt in een artikel over "De sortimentstuin in Boskoop" in het 9de Jaarboek van de
NDV (1933) een aparte paragraaf aan "Het ontstaan van foutieve benamingen, speciaal te
Boskoop".
Er werd en wordt (ook in Dendroflora) bij voortduring aan dit vraagstuk aandacht besteed. In
1985 is hêt nog nodig dat een "Naamlijst van houtige gewassen" wordt gepubliceerd. Onze
hoofdredacteur H .J . van de Laar stelde deze lijst samen en ze werd door het Proefstation te
Boskoop op grote schaal verspreid.
Nog even terug naar het verleden. In 1898 verscheen de " Voorraadsaanwijzer" van het Boskoopsch Handelscomité. Dit is een prille voorloper van de huidige beurs-enquête. Hieraan namen
vrij veel boomkwekers deel, voornamelijk die van de grotere produktiebedrijven en exportboomkwekerijen.
Ook hier weer een reeks van heden nog bekende namen, zoals Boer, Brand, Bulk, Geers, Van
Gelderen, Van Gemeren, Grootendorst, Hardijzer, Hooftman, Hoogendoorn, Oosterwijk, Pannebakker en Van Tol om er maar enkele te noemen. Echter ook veel namen, die we heden vergeefs
in de Boskaapse boomkwekerij zoeken, hoewel het vroeger bekende bedrijven waren, zoals Van
Groos, Van Hoff, Van Noordt, De Loos en Van Luttervelt. Deze lijst kan nog naar believen
worden uitgebreid.
Het aantal bedrijven, waarop in die tijd een werkelijk groot sortiment was te vinden is gering. Uit
de Voorraadsaanwijzer is na enig gereken wel enig inzicht te verkrijgen op welke boomkwekerijen
rond de eeuwwisseling het grootste sortiment werd gevoerd. Het zijn: F. & D. van Gelderen (de
grootvader en oudoom van een van de auteurs van dit artikel), J. van der Kraats Pz., F.J.
Grootendorst, Otto1ander & Hooftman, J. van Luttervelt, C.B. van Nes & Zoonen en C.
Vermeulen Gz.
Bij deze terugblik in de oude Boskoopse prijscouranten konden de schrijvers een gevoel van diep
respect niet onderdrukken. Dank zij de initiatieven en activiteiten van de " vaderen" viert dit jaar
Boskaaps Koninklijke haar 125-jarig bestaan. Moge het Boskaapse nageslacht na een volgende
125 jaar met evenveel waardering in de oude Dendroflora's en de huidige catalogi bladeren!

Bij het samenstellen van het nu volgend overzicht van enkele sortimenten werd van de volgende
catalogi gebruik gemaakt (chronologische volgorde):
Wed. K. de Vos, Hazerswoude, 1842
H. Ottolander & Zonen, Boskoop, 1843, 1845
P .A. Ottolander & Zonen, Boskoop, 1850
Corns. Ottolander & Zoon, Boskoop, 1854-1855
J.W. Ottolander, Boskoop, 1855
C.W. Nieuwerf & Co, Boskoop (met een vestiging in Engeland), 1865
Hadr. van Nes, firma K. van Nes & Zonen, Boskoop, 1874-1875, 1875-1876
M. Koster & Zonen, Boskoop, 1877, 1898-1899
D.A. Koster, Boskoop, 1878
K.J.W. Ottolander, Boskoop, 1878
Ottolander & Hooftman, Boskoop, 1879, 1880, 1882-1883, 1890-1891
W.C. Boer, Boskoop, 1890, 1895
C.J. van den Broek & Co., Boskoop, 1892, 1893, 1894, 1895
H. den Ouden & Zoon, Boskoop, 1896-1897, 1897-1898, 1900
C.G. Olie, Boskoop, 1898-1899
K. Wezelenburg, firma C. de Vos, Hazerswoude, 1899
S.D. van der Goot, Boskoop, 1900
C. Klijn, Boskoop, 1900-1901
Er dient te worden opgemerkt, dat de plantennamen in de tekst letterlijk zijn overgenomen zoals
deze in de diverse prijscouranten staan afgedrukt.
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Buxus sempervirens - Ook heden nog zeer algemeen in cultuur. Destijds bij vrijwel iedere
boomkweker als B. arborescens aangeboden. De nu veel gekweekte randpalm of bospalm is
vrijwel zeker ook een kloon van B. sempervirens var. arborescens.
Buxus sempervirens 'Angustifolia' - Vrij sterk groeiende struik met tamelijk lang, smal blad.
Deze Buxus is nog slechts sporadisch in cultuur, maar ze is in oude tuinen nog te vinden. De plant
was in de vorige eeuw voorzien van diverse namen, zoals Buxus longifolia, B. arborescens
longifolia (bij Ottolander & Hooftman) of als B. f ortunei longifolia (bij C.J. v.d. Broek), die
echter lichtelijk verschillen door mindere winterhardheid. Was voorts ook aanwezig bij H .
Ottolander en C.G. Olie.
Buxus sempervirens var. arborescens - Deze variëteit groeit dikwijls boomachtig uit. De plant is
inheems in de Jura en is geschikt voor vormen en figuren. Er zijn verschillende klonen, die
tegenwoordig niet meer als zodanig in cultuur zijn. Wellicht behoren sommige afwijkende
"bospalm"-variaties hiertoe. C. de Vos noemt deze ook wel B. arborescens pyramidalis. Aangeboden door H . Ottolander, C.W. Nieuwer[, H. van Nes, M. Koster, D.A. Koster, Ottolander &
Hooftman en C.G. Olie.
Buxus sempervirens 'Argenteovariegata' - Dit is de bekende kleinbladige, witbonte bospalm, die
nog steeds op bescheiden schaal wordt gekweekt. De plant heeft veelal geheel verouderde namen,
zoals B. sempervirens foliis argenteis variegatis. Deze was destijds heel algemeen in cultuur en
kwam in elke prijscourant voor.
/

1842.

Buxus sempervirens 'Aureopendula' - Een crème-bonte treurvorm, die nu geheel uit de kwekerijen is verdwenen. Deze cultivar was ook vroeger zeldzaam en werd aangeboden als B. pendu/a
aurea of als B. pendu/a variegata. De plant was te koop bij Corns. Ottolander en J. W . Ottolander.
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Buxus sempervirens 'Giauca'- Een grof groeiende struik met blauwig bewaasde, iets bolle, vrij
grote bladeren. Deze is sporadisch in de kwekerijen te vinden, maar is soms in oude collecties zoals
in Wageningen en Kalmthout nog aanwezig. Het is een tamelijk opvallende vorm. Destijds werd
de plant aangeboden door Ottolander & Hooftman en C.J. v.d. Broek.
Er waren geen problemen met de namen, hoewel C. de Vos over B. sempervirens glaucescens
spreekt.

D. A. KOS'rER,

BOO:lv.l:EN, STRUIKEN,

I

Buxus sempervirens 'Eiegans' - Dit is een langzaam groeiende bonte vorm, met vaak iets
misvormde bladeren. Deze cultivar is nog steeds aanwezig, vermengd met 'Argenteovariegata'; er
zijn soms meer typen te onderscheiden. Deze Buxus werd vroeger door C.J. van den Broek en
C.G. Olie aangeboden als B. e!egantissima of als B. sempervirens elegantissima.
Volgens Krüssmann is de vorm 'Elegantissima' witbont en identiek met 'Elegans' . C. de Vos
schreef echter: "Deze is goudbont en groeit een weinig slenterig, het mes moet haar in orde
houden."

Buxus sempervirens 'Handsworthiensis' - Stijf opgaande struik met bolvormig grauwgroen,
soms geelgroen blad, dat enigszins in twee rijen is gerangschikt. De plant is doorgaans beschreven
als B. handsworthii. Ze is nu zeldzaam geworden, maar in oude tuinen soms nog te vinden. Af en
toe is deze cultivar in de handel nog verkrijgbaar. Werd vroeger aangeboden door M. Koster, C.J.
v.d. Broek en C.G. Olie.
Buxus sempervirens 'Latifolia' - Een langzaam groeiende opgaande vorm, met vrij klein,
frisgroen eivormig blad. De plant is nog steeds op bescheiden schaal in de kwekerijen aanwezig.
Vroeger in elk geval bij Ottolander & Hooftman. C. de Vos schrijft echter dat deze vorm veel
gelijkt op, of zelfs identiek met 'Handsworthiensis' zou zijn. Hetgeen thans als 'Latifolia' in
cultuur is, lijkt hier per se niet op.
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Buxus sempervirens 'Latifolia Maculata' - Het is niet helemaal zeker wat men vroeger bedoelde
met de veel gebruikte namen B. sempervirens aureomaculata, B. aurea en B. sempervirens joliis
aureis variegatis. Ook wel B. sempervirens 'Rotundifolia Aureomarginata' genoemd. Het gewas is
dikwijls geheel geel; de oudere bladeren geel gevlekt. C. de Vos bevestigt dit eveneens. De plant was
in cultuur bij H. van Nes en C.O. Olie als B. aurea, bij J.W. Ottolander als B. aur. var. en verder
bij Ottolander & Hooftman als B. arborescens aurea.
Buxus sempervirens 'Marginata'- Een kleine, bossige struik met geelgroen-bont gekleurde rand,
weinig geschakeerd tegenover het blauwig groen van de bladschijf. 'Marginata' is in oude collecties
steeds te vinden en soms wel in cultuur als 'Argenteovariegata'. Deze laatste is mooier. De plant is
destijds ook verspreid als B. sempervirens aureomarginata en als B. sempervirens joliis aureis
marginatis. Deze cultivar was aanwezig bij J. W. Ottolander, Ottolander & Hooftman, W.C. Boer
en e.o. Olie.
Buxus sempervirens 'Myrtifolia' - Deze dwergvorm is nog steeds sporadisch verkrijgbaar. De
plant was ook honderd jaar geleden al zeldzaam. Het struikje heeft zeer kleine blaadjes en is matig
winterhard. Dit gewas werd aangeboden door H . Ottolander (1843), Corns. Ottolander en J.W.
Ottolander.
Buxus sempervirens 'Myrtifolia Variegata' - Dit is een bonte vorm van de voorgaande, die nu
geheel uit de kwekerijen is verdwenen. Deze was vroeger verkrijgbaar bij J .W. Ottolander en bij
Ottolander & Hooftman onder de lange naam B. arborescens microphylla joliis argenteis.

Hydrangea arborescens ssp. radiata - Ook deze _komt niet "!eer voo: in de kwe~erijen van
tegenwoordig. De plant is evenwel nog aanwezig m de Botarusche Tm.~ te Wagenmge~ . H~t
verschil met ssp. arborescens ligt hoofdzakelijk in de behaarde bladond~rZlJde en de aanwez1ghe1d
van steriele randbloemen. De ssp. radiatawerd aangeboden als H. mvea of H. glauca door H .
Ottolander.
Hydrangea macrophylla - De hortensia-cultuur stond in de vorige eeuw in Boskoop n~g in de
kinderschoenen. Er werden toen nog maar enkele vormen genoemd en de naamsverwarnng was
. .
groot.
... .
Ook c. de Vos komt er niet uit en schrijft: "Ik heb bij dit geslacht de soorten en vanete1ten met m
de ware orde opgenomen, maar de namen alphabetisch laten volgen zoals zij in den handel
voorkomen."
.
.
We vinden de namen Hydrangea hortensis, H. mutabilis, H. opuloides, Hortensia chmensts en
Hortensia japonica. Vrij zeker wordt met Hortensia japonica al Hydrangea serrata bedoeld. De
meeste van deze namen vinden we bij J .W. Ottolander, K.J .W . Ottolander, W .C. Boer enK.
Wezelenburg.
De weinige cultivars volgen nu:
Hydrangea macrophylla 'Otaksa' - De plant die heden ~og in cul~uur is heeft steriele, bolvormige
.
.
bloeiwijzen, komt oorspronkelijk uit China en is ook m Jal?an m. cult~ur.
Deze cultivar werd in 1860 vanuit Japan ingevoerd. Een zeer mtvoeng bencht over de geschiederus
van de introductie kan de belangstellende lezer vinden in deel2 van Bean's "Trees & Shrubs, hardy
in the British Isles" .

Buxus sempervirens 'Pyramidalis' - Een goed groeiende vorm, zeer geschikt voor piramiden,
vormen en figuren. Onder deze naam wordt deze kloon zelden of nooit aangeboden. Recentelijk
werden wel enkele 'Pyramidalis' -planten uit Zwitserland geïmporteerd; het zal nu moeten blijken,
of de vlag de lading dekt. Ottolander & Hooftman boden deze vorm aan als B. arborescens
pyramidalis en deze was ook te vinden bij C.J. v.d. Broek.
Buxus sempervirens 'Rotundifolia' - Overbekende, vrij snel groeiende struik, tot 6 m hoog. De
bladeren zijn vrij groot, glimmend donkergroen en opvallend bolvormig. Deze cultivar wordt ook
nu nog vrij vaak gekweekt en deze voldoet goed in grote tuinen in de halfschaduw. Ook vroeger
waren er geen problemen met de naam. Destijds was dit gewas nog vrij nieuw, het werd pas in 1898
voor de eerste keer aangeboden door C.O. Olie.
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' - Een bekende, langzaam groeiende randpalm waarmee de
tuinen in Versailles zijn beplant. Ondanks de goede eigenschappen wordt 'Suffruticosa' nog maar
weinig gekweekt. De cultuurtijd is lang en men is niet bereid hiervoor te betalen. Veruit de meeste
nieuwe baroktuinen worden nu met de Boskoopse bospalm beplant, zo ook voor een deel de
gerestaureerde tuin van paleis "Het Loo". Een ander deel is met de echte 'Suffruticosa' uit
Versailles beplant. Deze cultivar groeit zwakker en is ook minder winterhard. 'Suffruticosa' was
ook vroeger niet algemeen. De plant werd alleen aangeboden door H. Ottolander. Het is niet na te
gaan, wat werd bedoeld met de veelal aangeboden "randpalm" .
C. de Vos noemt ook nog B. sempervirens minor, maar schrijft tenslotte: "Er zijn nog enkele
weinig varieerenden in den handel, het grootste verschil bestaat in de namen." Het aangeboden
sortiment uit de vorige eeuw beziende kunnen we dit volledig beamen, zij het, dat het niet bij
"enkele" blijft. We vinden B. minor overigens ook bij C.J. van den Broek.
HYDRANOEA
Hydrangea arborescens ssp. arborescens - De wilde soort wordt al vele jaren niet meer gekweekt.
C. de Vos schreef in 1885 al: "Het gewas is niet schoon, daarom verdient deze soort geen
aanbeveling." De cultivars 'Orandiflora' en 'Annabelle' worden tegenwoordig op bescheiden
schaal vermeerderd. Beide cultivars waren in de vorige eeuw nog niet bekend. H. arborescens was
te verkrijgen bij Wed. K. de Vos en H. Ottolander. Deze laatste firma bood ook H. vulgaris en H.
cordata aan. Beide zijn nu opgenomen in de synonymie van H. arborescens ssp. arborescens.
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De naam wordt ook gespeld als 'Otaxa'. Werd voor het eerst in 1874 aangeboden door H. van
Nes, M. Koster, K.J.W. Ottolander, H. den Ouden, C.G. Olie, K. Wezelenburg en C. Klijn.
C. de Vos deelt 'Otaksa' in bij H. serrata (H. japonica) en noemt ook de naam H. macrocephala.
Al met al is het vrij verwarrend.
Wat H. hortensisOtaxa monstruosa was, kon niet worden achterhaald. De cultivar 'Otaksa' werd
aangeboden door H. den Ouden.
H.ydrangea macrophylla 'Thomas Hogg' - Een zeer oude, destijds algemeen gekweekte, zuiver
witbloeiende hortensia. Deze is nu vrijwel geheel verdwenen en wordt niet meer vermeld in de
nieuwere dendrologische werken. Er staat nog een exemplaar in de Savill Gardensin Engeland. De
plant was te koop bij M. Koster, Ottolander & Hooftman, W.C. Boer, H. den Ouden, C.G. Olie,
K. Wezelenburg en C. Klijn.
C. de V?s f!lerkt op: "De vorme~ van Hydrangea hortensis behoeven allen eenige bedekking
omdat ZIJ met goed tegen onze wmters bestand zijn.''
Hydrangea macrophylla 'Tricolor' - Deze is ook heden ten dage nog hier en daar in cultuur. De
donkergroene bladeren hebben lichtgroene en witgele vlekken, waardoor ze driekleurig lijken. De
bloemen lijken op die van de bekende 'Mariesii'. 'Tricolor was destijds vrij algemeen in cultuur en
deze werd aarigeboden als H. hortensis tricolor en als H. hortensis joliis variegatis of H. mutabilis
fol. var. door W.C. Boer, H. van Nes enK.- Wezelenburg.
Hydrangea paniculata - De wilde soort was destijds, net als nu, veel minder in cultuur dan de zeer
algemene 'Grandiflora'. C. W. Nieuwer[, Ottolander & Hooftman enK. Wezelenburg boden deze
soort aan.
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' - Deze is in vrijwel iedere prijscourant te vinden. Er is ook
geen enkel probleem met de naam.
Hydrangea quercifolia - De eikbladige Hydrangea is ook heden een veel gevraagd artikel.
Merkwaardigerwijze wordt H. quercifolia door Wed. K. de Vos in 1842 en door H. Ottolander in
1843_~ aa~_geb,~den. Verder ontbreekt deze soo~ overal, maar C. de Vos lost dit raadsel weer op
als hiJ schnJft: Hoewel deze soort nogal een fraai gewas vormt, kan men haar toch missen omdat
zij niet volkomen hard is."
'
Hydrangea serrata - De nomenclatuur van Hydrangea is ook heden niet zo gemakkelijk. Uit de
veelheid van namen werd duidelijk, dat een aantal vormen, die in de vorige eeuw werden
gekweekt, hier thuishoren:
Hydrangea serrata 'Pubescens' - Werd algemeen aangeboden als H. pubeseens of als H.
japonica pubescens, maar is thans uit de cultuur verdwenen. C. de Vos: "De bladeren zijn groot,
20 cm lang en 10 cm breed. De bloem is niet bijzonder schoon, maar het gewas is prachtig."
'Pubescens' was te koop bij K. Wezelenburg.
Hydrangea serrata 'Siebold' - Deze, door H. van Nes H. sieboldii genoemd, is een door Von
Siebold ingevoerde Japanse vorm, die nu niet meer in cultuur is.

Tenslotte dienen nog te worden genoemd:
Hydrangea canescens (H. carnescens) - Dit is een tussenvorm van H. arborescens ssp. arborescens en H. arborescens ssp. radiala. De plant is niet meer in cultuur. Toentertijd was deze aanwezig
bij J. W. Ottolander.
Hydrangea cyanoclada - Een cultivar van H. macrophylla of H. serrata, door C. de Vos
genoemd en als species behandeld. De struik heeft bijna zwarte takken en is vermoedelijk identiek
met H. macrophylla 'Nigra' of H. macrophylla 'Mandshurica'. 'Nigra' is onlangs weer in
Boskoop ingevoerd. De bloemen zijn klein en niet zo aantrekkelijk. Deze Hydrangea was te vinden
bij M. Koster, C.G. Olie, K. Wezelenburg en C. Klijn.
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Hydrangea stellata var. fimbriata - Een Hydran~ea die ~.oor M. Koster werd aangeboden.
Helaas was het niet mogelijk na te gaan welke plant hier kan ZIJn bedoeld. H. stellata wordt slechts
eenmaal als naam zonder beschrijving of aanduiding genoemd in het boek van Haworth-Booth. In
Rehder's Bibliography staat H. ste//ata vermeld als synoniem van H. serrata f. prolifera.

ILEX

c. de Vos: "Ontegenzeggelijk vormen de Hulsten een der schoonste en rijkste geslachten. Een

enkel bont Hulstje, in het midden van het eenvoudig werkmanstuintje, voldoe_t even goed ~an het
oog, als de prachtigste groepen van groene of bonte versch~ide~heden. ~ulst IS een ~a~,r steraad.
Hij is dan als boom, wat de Aucuba als groote en de ~-ktmmta als kleme__heester IS.
Ten bewijze hiervan vinden we in de geraadpleegde priJScouranten e~n biJZOnder groot aantal
soorten en (cultuur-)variëteiten, op basis waarvan het volgende overztcht werd samengesteld.
Overigens was er in 1878 al een Boskoops hulstboekje met 101 "soorten" die alle tentoongesteld
waren!
Uex x altaderensis 'Belgica' -Ook nu wordt deze hulst nog vaak gekweekt ~n. verhand~ld als !lex
perado. De echte !lex perado is in het geheel niet winterhard. Deze s?ort ts ~nheems m NoordAfrika en Madeira. Hoe deze naamsverwarring heeft kunnen ontstaan ts ons met bekend. De twee
lijken helemaal niet op elkaar. 'Belgica' was verkrijgbaar o.a. bij Wed. K. de Vos, M. Koster en
C.G. Olie, uiteraard als I. perado.
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Dex aquifolium 'Angustifolia' (Ananashulst) - Deze variabele cultivar werd en wordt onder
allerlei namen aangeboden. De bladeren zijn vrij klein en vlak, met niet prikkende stekels. De
vorm met de kleinste bladeren wordt meestal 'Myrtifolia' genoemd. Helaas is deze zo instabiel, dat
alleen met wegsnijden van afwijkende takken deze vorm "soortecht" kan worden gehouden.
Enkele andere namen voor dezelfde cultivar zijn 'Bromeliaefolia' (als zodanig te koop bij Corns.
Ottolander, M. Koster en Ottolander & Hooftman) en 'Pernettyaefolia'. Als !lex angustifolia was
deze o.a. in cultuur bij Corns. Ottolander, J .W . Ottolander, H . van Nes, M. Koster, D.A. Koster
en C.G. Olie. Als !lex mirtifolia is' Angustifolia' vermeld bij H. van Nes en H . den Ouden. Ook
gevlekte en bonte vormen hiervan zijn bekend en deze zijn al even onstabiel. Zij werden onder
allerlei namen aangeboden door J.W. Ottolander en H. van Nes.
Op een oude plant van I. aquifolium 'Angustifolia Maculata', die vroeger op de Sortimentstuin
van het Proefstation aanwezig was, konden alle vormen worden aangetroffen!
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Dex aquifolium 'Ciliata' - Een nu zeer zeldzame, kleinbladige cultivar, die in sommige collecties
nog is te vinden. Onder andere in Kew Gardens in nog een mooie plant aanwezig. De cultivar
'Ciliata' was in cultuur als !lex ciliata of I. ciliarus bij H. Ottolander en Corns. Ottolander.
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Dex aquifolium 'Argentea Pendula' - De zilverbonte treurhulst is nu vrij zeldzaam geworden,
maar was vroeger tamelijk algemeen. Deze hulst werd vaak op hoogstam afgeënt, op zaailing
groene hulst. Fraaie exemplaren vindt men thans nog in het Arboretum "Trompenburg",
Rotterdam en vooral in Genève, op de binnenplaats van het Paleis van de Verenigde Naties. Als
hoogstam was deze verkrijgbaar bij M. Koster en D.A. Koster; zonder omschrijving bij Ottolander & Hooftman en K. Wezelenburg. Doorgaans werd de naam omgekeerd tot
!lex pendu/a
/
argentea.
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Dex aquifolium 'Argenteomarginata' - De gewone vrouwelijke zilverbonte hulst was ook ruim
honderd jaar geleden al overal aanwezig, weliswaar onder allerlei veel op elkaar gelijkende namen.
De plant is in vrijwel iedere prijscourant terug te vinden.
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Dex aquifolium 'Crassifolia' - Een zeer opvallende monstrueuze cultivar met kamvormige
dikvlezige bladeren. De plant groeit langzaam en is werkelijk zeer eigenaardig. Krüssmann
schrijft: "Ohne jeden Zierwert" hetgeen wij zeer betwijfelen. Deze cultivar is nog te zien in
Arboretum "Trompenburg" en soms in een boomkwekerij . Destijds kwam deze hulst voor bij
Corns. Ottolander en J .W . Ottolander.
Dex aquifolium 'Crispa' - Een kleine boom met gedraaid blad, dat uitloopt in een scherpe top.
Sommige bladeren hebben enkele stekels, zodoende staat deze vorm tussen de stekelloze 'Scotica'
en de zeer scherpe 'Ferox' in. Alle drie bladtypen zijn soms op 'Crispa' te vinden. De cultivar
'Crispa' was onder de oude naam /. aquifolium calamistrata bij Corns. Ottolander en J.W.
Ottolander (als I. carnola (Calamistrata)) te verkrijgen. H. den Ouden vermeldt 'Calmiastrata' .
Dex aquifolium 'Donningtonensis' - Deze dik bebladerde, struikvormige hulst heeft vrij stekelig,
donkergroen blad. De plant is nu vrijwel uit de cultuur verdwenen en werd als !lex carnosa
gekweekt bij J .W. Ottolander, die er eveneens een bonte vorm van aanbood, namelijk !lex carnosa
fol. var.

llex X altaderensis '~amelllifoli~' - Deze hulst wordt ook nog steeds in bescheiden aantallen
gekwee~~· De plant Is. ~emakkehJk. te herkennen aan het vrijwel ongetande blad dat een paarse
we.erschiJn heeft. DestiJds was dez.e m cultuur bij Ottolander & Hooftman, H . den Ouden en C.G.
Ohe, onder de naam !lex camelltaejolia.

lle.~ aquifolium - De gewone scherpe, of groene hulst, was algemeen in cultuur en wordt in alle

pnJSCouranten aangeboden.
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Dex aquifolium 'Ferox' - De egelhulst, ook tegenwoordig nog bekend, hoewel heel weinig in
cultuur, is in oude tuinen nog vaak te vinden. Destijds was deze als I. jerox bij Wed. K. de Vos en
alle Ottolanders te krijgen, evenals de witbonte 'Ferox Argentea', die bij dezelfde boomkwekers I.
jerox variegata werd genoemd. Ook de sterk verlopende 'Ferox Aurea' was bekend.
Dex aquifolium 'Grandis' - Een zeer mooie witbonte hulst, die soms wel wordt verward met
'Handsworth New Silver'. Deze vorm heeft echter smallere bladeren. 'Grandis' is in Nederland
zeer zeldzaam, in Engeland komt 'Grandis' vaker voor. In Kew Gardens staat een zeer groot
exemplaar. De plant was te koop bij Ottolander & Hooftman.
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aquifolium 'Latispina'- Dit is een heel bijzondere, zeldzame cultivar, die veel gelijkt op de
Jets meer. bekend~ 'Monst~osa', een vorm die nog wel eens voorkomt. Het blad is enigszins
lan~werp1g-trapezmmvorrrug, met om en om naar boven en naar beneden gerichte stekels. De
cultivar werd alleen aangeboden door J. W. Ottolander.
Ilex aquifol.ium 'Laurif?lia' -Een vroeger zeer algemeen gekweekte mannelijke hulst, die veel
werd .gebruikt ,als be~tmver.~an ?eshulst-plantag~s . Nu is deze verdrongen door beter groeiende
selecties, zoals Atlas . In vnJweliedere catalogus IS deze cultivar vermeld als I. laurifolia De bonte
vorm van. 'La~rifolia' was in cultuur bij H . Ottolander, Corns. Ottolander en J .W. Ottolander.
Deze cultivar IS geheel verdwenen.
Ilex aquifolium 'Microphylla' - Een nu onbekende cultivar, destijds (omstreeks 1850) in de
handel als !lex angustifolia minor bij H . Ottolander en J .W. Ottolander.
Ilex aquifolium :Mme Briot' - Deze vrij scherp getande goudbonte hulst is nog vrij algemeen in
cultuur. De cultivar 'Mme Briot' was in 1891 al te koop bij Ottolander & Hooftman.
Ilex ~~uifolium 'Ovat~' - .De pla~te bladeren hebben "afgeronde" stekels. De plant groeit
tameliJk l~ngzaam en IS strmkvorrrug. Deze cultivar is nu zeer zeldzaam geworden, evenals de
geelbonte Ovata Aurea'. 'Ovata' was vroeger alleen te vinden bij J .W. Ottolander.
Ilex aquif<_>.lium 'Pendula' -Een treurhulst, die nu vrijwel nergens meer in cultuur is, maar die
vroeger vn~.algen:.een voor.kwam, ook als hoogstam, onder andere bij M. Koster en C.G. Olie. De
bladeren ZIJn geliJk aan d1e van de soort.
Ilex aquif?lium :~yramidalis' - De overbekende beshulst, die ook heden ten dage nog zeer
algemeen IS. Er ZIJn geen proble~en met de naam. De cultivar 'Pyramidalis' is te vinden bij J.W.
Ottolander, M. Koster, C.G. Ohe enK. Wezelenburg. Bij deze laatste als I. piramidalis. Eigenlijk
was deze hulst dus niet algemeen aanwezig.
Il~x aquifoliu.m 'Scotica' - Geheel stekelloze hulst met iets gedraaide bladeren. Een flinke plant
hiervan staat m he~.Gulden:?ndplantsoen te Boskoop. Deze cultivar is sporadisch nog in cultuur en
was vroeger verkriJgbaar biJ Wed. K. de Vos, H . Ottolander, Ottolander & Hooftman en H . den
Ouden.
E~ was ook een geelvruchtige vorm van in cultuur, hetgeen zeer verbazingwekkend is gezien het
feit dat 'Scotica' mannelijk is. De plant werd aangeboden door Corns. Ottolander.'

~~x aquifolium ~Silv~r Queen' - Deze cultivar is nu zelden echt in cultuur. De jonge bladeren zijn
tiJdens de ?':tw1kkelmg paars ?~kleurd. ~e plant werd vroeger onder andere namen gekweekt,
zoals I. sptms albtdes of I. spmts argentets, onder andere bij H . Ottolander.

Ilex aquifolium ·~atereriana' - Een oude, weinig bonte struikvorm, die in Nederland vrijwel is
verdwenen, maar m Engeland hier en daar nog is te vinden. Deze hulst werd aangeboden door
Ottolander & Hooftman.
Ilex cornuta .- Een in USA veel gekweekte en aangeplante soort; in Nederland helaas niet
voldoende wmterhard. Het blad. is prachtig, langwerpig van vorm met grote stekels op de vier
bladpunten. Deze was ook wel m cultuur als I. furcata, onder andere bij J.W. Ottolander.
Ilex decidua- Een Amerikaanse bladverliezende soort, die nu in Boskoop niet meer aanwezig is.
Deze soort was onder de naam I. prinoides te vinden bij J. W. Ottolander.
Ilex ~ipyrena - ?en grote, boomvormige struik met grote bladeren, die ternauwernood winterhard IS. De plant IS zeer zeldzaam in onze streken, maar was vroeger te vinden bij J .w. Ottolander.
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Ilex latifolia - Deze hulst is beslist niet goed winterhard. Het is de vraag of de door J .W.
Ottolander gekweekte I. latifolia inderdaad de species was ofwel een of andere vorm van I.
aquifolium. Men was zeer vrij in de naamgeving. J .W. Ottolander bood ook een geel- en een
witbonte vorm aan. Hiervan is niets terug te vinden in de literatuur.
In de· catalogus van Wed. K. de Vos staat !lex latifolia aurea marginata en in die van Corns.
Ottolander I. latifolia spinus aurus en I. latifolia spinus argentus. H. Ottolander heeft I. aquifolium latifolia spinus aureis en I. aquifolium latifolia spinis argenteis.
Ilex opaca - Amerikaanse soort met dof geelgroen gestekeld blad. Deze soort voelt zich slecht
thuis in Nederland en de plant is na diverse proefnemingen weer vrijwel verdwenen. Er is nog
materiaal aanwezig in de Botanische Tuin te Wageningen. De plant werd vroeger als I. quercifolia
gekweekt bij Wed. K. de Vos, J .W. Ottolander en Corns. Ottolander.
Er blijven enkele onverklaarbare namen over, zoals I. aquifolium spinis aureis lucides (H .
Ottolander, 1843), I. aquifolium aurea lucida (J.W. Ottolander), dat vrij zeker dezelfde is. Ook
allerlei andere namen als I. spinis aureis en I. spinis albidus moeten helaas onverklaard blijven. I.
microcarpa zou volgens Rehder's Bibliography een synoniem zijn van I. rotunda.
Opmerking: Dat de Boskoopse boomkwekers al vroeg eigen initiatieven ontwikkelden moge
blijken uit een opmerking in de catalogus van Hadr. van Nes, firma K. van Nes & Zonen, 18741875: "!lex mirtifoliafol. aur. mac. tric. P.S . Deze laatste is eenederschoonste bonte Hulsten; ze
is door ons uit de Annanashulst gewonnen."

MAGNOLIA
Magnolia acuminata (Augurkenboom of Beverboom) - Deze Magnolia ontwikkelt zich tot een
grote boom met grote, dofgroene bladeren. De bloemen verschijnen pas na vele jaren, als de boom
min of meer volwassen is. Dit is bij veel Magnolia-soorten het geval. De vruchten hebben een grote
sierwaarde, evenals het fraaie blad. De bloemen hebben niet veel te betekenen, ze zijn ook moeilijk
zichtbaar.
In vele tuinen en parken is deze soort te vinden, onder andere in het Von Gimbom-Arboretum en
in Kalmhout. Er is sinds enkele jaren weer veel belangstelling voor deze Magnolia, maar het
aanbod is klein omdat de plant moeilijk is te vermeerderen. De zaden rijpen bij ons zelden of ze
komen niet op en het enten is moeilijk wegens het ontbreken van een geschikte onderstam.
In praktisch alle vermelde prijscouranten wordt M . acuminata aangeboden, soms als M . maxima
en als M. gigantea.
Magnolia acuminata ssp. subcordata - Dit is doorgaans een grote struik, die in het algemeen
beter bekend is onder de naam M. cordata. De bloemen zijn crèmegeel tot lichtgeel. Evenals M.
acuminata is deze ondersoort ook moeilijk te vermeerderen en zodoende zelden te krijgen in de
kwekerijen.
DezeMagnolia werd aangeboden door Wed. K. de Vos, H . Ottolander, Corns . Ottolander, J.W.
Ottolander, C.G. Olie enK. Wezelenburg. De ssp. subcordata werd ook wel gekweekt onder de
naam M . striata.
Magnolia campbellii- Deze prachtige Magnolia die voor ons klimaat ongeschikt is, groeit uit tot
een boom. De plant bloeit al in februari-maart met rose bloemen. In Zuidwest-Engeland en in
Ierland is deze soort in vele tuinen te vinden. Destijds werd deze al aangeboden door M. Koster en
Ottolander & Hooftman.
De ondersoort mollicomata is iets meer winterhard en wordt sporadisch nog aangetroffen in
Boskoop. Dertig jaar geleden werd deze op vrij grote schaal nog door M. Koster gekweekt.
Magnolia denudata (M. quinquepeta) - Een prachtige Chinese soort, destijds en ook nu nog
bekend onder de naam M. yulan. Ook de naam M . conspicua was toen in gebruik. De grote, witte
bloemen openen zich vóór de bladontwikkeling. Het is een van de ouders van M . x soulangiana
(M. denudata x M . liliiflora) en werd in grootvaders tijd door zoogenten vermeerderd. Deze
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methode is geheel in onbruik geraakt, maar werd in de vijftiger jaren nog toegepast, onder andere
door M.J. Kleijn en Gebr. Kromhout.
Magnolia denudata was in cultuur bij Wed. K. de Vos en de Ottolanders, en vermeld in de meeste
van de genoemde kwekerscatalogi.
Magnolia fraseri - Deze zeer zeldzame soort is geheel uit de cultuur verdwenen. Er staat nog een
flink exemplaar in het Arboretum Belmonte in Wageningen afkomstig van K. Wezelenburg & Zn
te Hazerswoude (1960). De bladeren zijn zeer groot, 25-30cm lang, die op jonge planten vaak nog
veel groter zijn. De bloemen zijn crèmewit en hebben 6-8 tepalen. Ze verschijnen zeer vroeg in het
voorjaar.
Deze Magnolia was destijds als M. auriculata aanwezig bij H. Ottolander, Corns. Ottolander,
J.W. Ottolander, C.G. Olie enK. Wezelenburg.
Magnolia grandiflora - Zeer bekende wintergroene soort, die in onze streken onvoldoende
winterhard is. Men kan deze alleen met enig succes aanplanten in zeer beschutte tuinen. Er zijn
geen naamsverwarringen. In 1842 was dezeMagnolia bij Wed. K. de Vos te koop (met de bekende
cultivar 'Exmouth' en de var. rotundifolia) en in 1895 bij W.C. Boer.
Magnolia hypoleuca - Een grootbladige boom, die beter bekend is als M. obovata. Deze is ook
nu nog af en toe in de kwekerijen te vinden, maar was vroeger veel algemener dan nu. De plant
werd ook gekweekt als M. purpurea obovata. Deze species was te vinden bij onder andere H.
Ottolander en 1. W. Ottolander.
Magnolia lilüflora (M. heptapeta) - Van deze soort zijn enkele cultivars in omloop, waarvan
alleen 'Nigra' belangrijk is. De soort werd vroeger ook vrij vaak aangeboden, meestal als M.
purpurea. Enkele cultivars zijn 'Gracilis' met lilarose bloemen (H. Ottolander) maar deze is nu
vrijwel verdwenen; 'Nigra' onder de naam M. purpurea nigricans bij C. G. Olie enK. Wezelenburg
en 'Reflorescens' als M. rejlorescens bij C.G. Olie. Deze oude cultivar is nog aanwezig in de
collectie van wijlen de heer H .J. Grootendorst. C. de Vos zegt dat 'Reflorescens' minder
heesterachtig groeit.
Magnolia macrophylla - Een Amerikaanse boom met zeer groot blad, dat aan de voet hartvormig is, dit in tegenstelling tot M. tripetala, een naaste verwant die veel algemener voorkomt. M.
macrophylla is een moeilijk te vermeerderen soort, die als jonge boom ook het Nederlandse
klimaat niet goed verdraagt.
Deze soort was destijds aanwezig bij H. Ottolander en Corns. Ottolander.
Magnolia pyramidata - Deze soort is nauw verwant aan M . fraseri, maar kleiner blijvend en nog
vroeger bloeiend. De boom is in Nederland niet meer aanwezig en werd destijds alleen aangeboden
door H. Ottolander in 1843 onder de naam M. piramidata. Dit is de enige vermelding van deze
soort.
Magnolia x soulangiana- Ook nu nog de beste Magnolia voor algemeen gebruik en ook veel van
de cultivars zijn nog steeds in de kwekerijen aanwezig. Een beschrijving voert hier te ver; ze zijn
immers algemeen bekend.
Praktisch alle prijscouranten vermelden M. xsoulangiana, vanaf 1842. De plant werd in 1827
beschreven. De cultivars werden vrijwel altijd als soort beschreven en niet als cultivars beschouwd.

'ALBA SuPERBA' -Deze was nog zeldzaam en als M. a/ba superbaalleen bij K.J. W. Ottolander,
Ottolander & Hooftman, H. den Ouden en C.G. Olie in cultuur.
'ALEXANDRINA'- Deze Magnolia was algemeen bekend vanaf 1855. Wed. K. de Vos biedt deze
in 1842 al aan.
'AMABrus' - Soms was deze Magnolia als M. a/ba bij K. Wezelenburg, doch ook als M. amabilis
te koop bij Wed. K. de Vos, M. Koster, Ottolander&Hooftman, C.J. v.d. Broek, H. den Ouden,
C.G. Olie, K. Wezelenburg en C. Klijn.
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Magnolia stellata

'LENNEI' - De naam van deze cultivar wordt op vele manieren gespeld en de plant was overal
verkrijgbaar. Dat is nu niet meer het geval.
'NoRBERTir' of 'NoRBERTIANA' -Een cultivar die nu geheel uit de kwekerijen is verdwenen.
Deze cultivar gelijkt zeer veel op 'Alexandrina' . Wellicht bestaat deze Magnolia nog steeds, maar
niet meer onder zijn eigen naam.
De plant kwam voor in de helft van de vermelde catalogi, voor het eerst al door H. Otto_lander
(1843). Ook was er een M . norbertiana striata aanwezig bij M. Koster, maar welke plant hrermee
werd bedoeld viel niet meer na te gaan.
'RusTicA' - Deze is thans niet meer in cultuur. De plant heeft grote, rose bloemen. 'Rustica' was
destijds verkrijgbaar bij M. Koster, C.G. Olie en K. Wezelenburg.
'RusTICA Ru BRA' -Deze Magnolia is nog steeds in cultuur, hoewel niet zeer algemeen. Vroeger
had iedere zichzelf respecterende kweker deze cultivar op zijn kwekerij . K. Wezelenburg noemde
deze Magnolia als enige: M. rustica jlore rubra.
'SPEcrosA' -De cultivar 'Speciosa' is ook nog steeds aanwezig, maar vroeger was deze overal
volop verkrijgbaar.
'TRIUMPHANS'- Een vergeten cultivar, die in 1854 bij Corns. Ottolander aanwezig was. C. de
Vos zegt hierover, dat het verschil met enkele andere zo klein is, dat hij deze heeft laten vervallen.
Magnolia stellata- Deze is algemeen, maar soms ook onder -~e nog st~eds bekende synoniem M.
halliana (M. halleana) in cultuur. Cultivars waren toentertiJd nog met bekend. De soort was
destijds ook al bij elke kweker verkrijgbaar.
23

M_agnoüa X t~ompsoniana - Dit is een hybride van M. virginiana en M. tripeta/a, die in zachte
wmters soms Iets bladhoudend is. De geelachtige bloemen geuren sterk.
Deze hybride is sporadisch nog te vinden bij enkele specialisten. De plant werd vroeger vrij
algemeen gekweekt en was te koop bij H. Ottolander, Corns. Ottolander, M . Koster, K.J.W.
Ottolander, Ottolander & Hooftman, H. den Ouden, C .G. Olie enK. Wezelenburg. H. Ottolander bood ook M. tomsoniana major aan.

Vibumum cassinoides- Een vrij kleine, bladverliezende heester met paarsblauwe bessen. Deze is
vrijwel nergens meer te krijgen; H. Ottolander had deze soort al in 1843.

Magnolia tripet~Ia - Een b~?m me! zeer groot blad, die in de zomer bloeit. De soort is nu nog
slecht~ af ~n toe m d~ kwekenJen te vmden, maar vroeger vrij vaak. M. tripela/a is in oude parken
ook dik_~IJl~_aanwezig. Vroeger werd deze Magnolia vaak aangeboden als M. umbrella en was te

Vibumum dentatum - Een hoog groeiende heester met blauwe bessen. Deze is af en toe nog in
cultuur en is in arboreta en parken nog vaak te vinden. Was destijds te koop bij Wed. K. de Vos en
H. Ottolander.

koop biJ vnJwel alle al genoemde boomkwekerijen.
Magn?tia virginian~ - De ~lant werd algemeen gekweekt onder de naam M . glauca. Deze
Amenkaanse soort IS half Wintergroen onder gunstige omstandigheden en ze heeft roomwitte
bloemen. Deze Magnolia is nu zeldzaam geworden, maar was vroeger tamelijk algemeen zeker bij
de nu "bekende" adressen.
'
Er blijven ook nu weer enkele namen over die voor problemen zorgen. Dit zijn onder andere
Magnolia sericea bij K.J.W. Ottolander.

VIBURNUM
Het Viburnum-sortiment was tamelijk beperkt in de vorige eeuw. We noemen hiervan:

Vibumum foetidum var. rectangulatum- Deze variëteit is niet meer in cultuur. Het is een breed
spreidende struik met kleine bloemtrossen en helder rode vruchten. M. Koster kweekte deze
heester als V. reticulatum.
Vibumum lantana - Deze soort was in de vorige eeuw niet zo algemeen als men wel zou denken.
Ze wordt slechts af en toe genoemd, onder andere bij H. Ottolander, H. van Nes, W.C. Boer enK.
Wezelenburg.
Vibumum Iantana 'Variegatum' - Deze bonte vorm is nu verdwenen. C. de Vos noteert:
''Weinigwaard om het sterk verloopen.'' De plant kwam voor bij Wed. K. de Vos, H. Ottolander
en Corns. Ottolander.

PAEONIA
Onze voorouders kweekten een groot sortiment boompioenen. Deze cultuur is geheel uit Nederland verdwenen. Japan is nu de leverancier van weliswaar goede planten, maar helaas zonder
namen. Omstreeks 1900 werden de volgende cultivars gekweekt, onder andere bij M. Koster,
K.J.W. Ottolander enK. Wezelenburg:
'ADELHE!D'
'ALBA LILACINATA'
'ATHLÈTE'
'ATROSANGUINEA' -donker bloedrood
'BÉRÉNICE' -melkwit
'BLANCHE ou CHATEAU FuTu' -zuiver wit
'Buou DE CHUSAN'
'CARDINAL ÄNTONELLI'
'CAROLINA'
'CoRNATA' -wit met paars midden
'COMTESSE DE TUDERT'
'COMTE DE PARIS'
'CORNELIA'
'DÉTIENNE' - wit met paars hart
'DR. BowRING' - rose
'DYONISI' - wit met paars hart
'ELISABETH' - zalmrose
'EMILIE' - wit met rose midden
'FIMBRIATA CARNEA PLENA' - zalmrood
'FLORA'
'FRAGRANS MAXIMA PLENA' - zalmrood
'GLORIA BELGICA'
'GRAND'Duc DE BADE'

'GUILLAUME TELL' -wit
'LACTEA'
'LAMBERTINE' - wit met rose
'LA VILLE DE VERSAILLES' - vleeskleurig
'LA VILLE DE ST. DENis' - zalmrood
'LEOPOLDI' -karmozijnrood
'LOUISE MOUCHELET' - zaJmrose
'MME STUART Low' - zalmrood
'MME DE VATRY'- helder rose
'MME JULES 0RBAN' -wit met paars hart
'MLLE ÄUGUSTE' - wit
'MLLE MARIE CLosoN' - wit met rose
'MARIA'
'MARIE RATIER' -wit met rose hart
'NEUMANNI'
'REINE DES FLEURS' - lilapaars
'RIENZI'
'RUBRA ODORATA PLENISSIMA'
'SUPERBE DE YOUNG' -helder zalmrose
'TRIOMPHE DE GANo' - karmijnrood
'TRIOMPHE DE MALINES' - paars
'VAN HourrEI' - karmijnrose
'ZENOBIA'

Bovendien_ was er nog de ''gewone'', die werd verhandeld als Paeonia Moutan, de wilde vorm, nu
P. suffruttcosa geheten. Deze kon uit zaad worden gekweekt. De benaamde cultuurvormen
werden op wortels van P. officinalis (de zg. boerenpioen) geënt.
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Vibumum lentago - Een fraaie soort, die weinig wordt gekweekt terwijl de besdracht toch zo
mooi is. De plant werd alleen aangetroffen bij H. Ottolander in 1843 en 1845; latvr nergens meer.
Vibumuni macrocephalum - Een van de ouders van de nu zeer bekende V. x carlcephalum.
Aangezien V. macrocephalum niet voldoende winterhard is voor het Nederlandse klimaat, is de
soort geheel verdrongen door de veel beter vorstresistente V. x carlcephalum. V. macrocephalum
was al in 1855 aanwezig bij J.W. Ottolander en eveneens bij C.W. Nieuwerf, M. Koster,
Ottolander & Hooftman, H. den Ouden, C.G. Olie enK. Wezelenburg.
Vibumum oudurn-Een vrij kleine struik met glimmend groene, vrij smalle bladeren. De bessen
zijn aanvankelijk helder rose, later blauwzwart verkleurend. Deze soort, althans een kloon hieruit,
wordt nu vrij algemeen gekweekt als V. lentago 'Pink Beauty'. Deze mooie vorm heeft niets van
doen met V. lentago. 130 jaar geleden was V. nudum al aanwezig bij H. Ottolander.
Vibumum opulus (Gelderse roos)- Deze bekende heester was ook vroeger algemeen te koop en
de cultivar 'Roseum' is vanaf 1875 ook zeer algemeen. Men noemde deze cultivar doorgaans V.
opulus sterile, maar ook wel V. opulus roseum. De bonte 'Variegatum' was aanwezig bij H.
Ottolander in 1843, hoewel C. de Vos in 1885 schrijft, dat "mijne firma deze pas heeft gewonnen
(V. opulus fol. var.)."
Vibumum pticatum - Deze Viburnum met enkele cultivars is al omstreeks 1855 in Boskoop
aanwezig en er is weinig sprake van naamsverwarring, die later zal ontstaan. V. plicatum var.
tomentosurn is vrijwel overal te krijgen, weliswaar praktisch overal onder de naam V. plicatum,
wat veel logischer is. V. plicatum (de echte) wordt aangeboden als V. plicatum var. sterile (wat óók
veel logischer is). De plant was verkrijgbaar bij M. Koster en K. Wezelenburg.
Er is ook nog een bonte vorm, namelijk 'Variegatum', waarvan C. de Vos zegt: "Schoon bont
maar niet standvastig''.
Vibumum prunifotium- Een grote heester, die nog sporadisch in Boskoop is te vinden. Deze
Viburnum is verwant aan soorten zoals V. lentago, V. denfatum enz.
De soort was ook al te vinden bij H. Ottolander in 1843.
Vibumum suspensum-Deze wintergroene struik is in Nederland niet voldoende winterhard. De
plant is thans ook uit de cultuur verdwenen; ze was destijds aanwezig bij Corns. Ottolander en
.J. W. Ottolander.
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Amandelboom,

AMYGDALUS.

communis.
amara.
pumilis .•
nana flore pleno (Prunu1 Chinensis).
siberica.
BERBERIS,

vulgaris.
fol. var.
11tropurpurea.
c:madcnsis.
fructu 'fiolacco.
f:hinensis.
dulcis.
empetrifolia.
asiatica ••
siberica.
microphylln.
BETULA.

•

Be1·kenboom,

pendula.
laciniata.
pubescens.
pumila ••
nepalcnsis.
lcnta.
nigra. • •
undulata.

Ha'r.elnoot,

ave\lana .
ful. var.
laciniata.
nigrifolin.
fructu maximo.
rubro.
colurna.
FAGUS,

speetabil is.
baccata.
rubellina.
sempervirens.
corona ria .
sylvestris.
fol. var.
cortice et fructu striatis.
fructu ncerbo et dulci).
paradisiaca.

Oncoccus.

Scherpées.

macrocorpus ( Vaccinium oxyc. ). .

al ba.

Connus.

.Appelboom,

MALUS .

Beukenboom.

syl vatica.
fol. var.
pendu la.
purpuren ( nigrifulia ).
cristata.
asplenifolia.
var. heterophylla.
ferruginea ( cnstanea ).

PAEONIA.

Boerenroos.

arborea (Mou-Tan).
papaveracea.

p ASSIFLORA,

Lijd~msbloem,

cuerulea.
rubra. .
palmata.
PERIPLOCA,

Touwboom.

gracca .

Raus.

Sumach.

typhina.
elegans ( coccinea.)
Toxicodendron.
leucanthum.
Cotirms.
copallinum.
vernix. . .
!lex aquifolium 'Ferox Argentea'
SPIRAEA.

Druifjeswilg,

salicifolia.
tomentosa.
heila.
hypericifolia.
opulifolia.
argentea. .
expansa ( triloba ).
ulmifolia ••
picoviensis.
lanceolata.
laevig11ta . .
crenata.
sorbifolia.

Enkele planten uit de catalogus van Wed . K. de Vos, Hazerswoude (1842)
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Viburnum plicatum

SUMMARY
This contribution contains information concerning the assortment of plants grown by the
Boskoop nurserymen in the previous century.
The authors have studied old catalogues published by export-nurserymen during the period 1842
til/1900. They have described a good number ofspecies and cultivars of Buxus, Hydrangea, !lex,
Magnolia, Paeonia suffruticosa and Viburnum, which were then in cultivarion and mentioned in
the catalogues of the period.
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