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VAN DE LAAR

CLEMATIS
GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN

Al sinds de vorige eeuw wordt in Nederland, voornamelijk in het sierteeltcentrum Boskoop, een
uitgebreid sortiment grootbloemige Clematis geteeld. De keuringscommissie van de Koninklijke
Vereniging voor Boskaapse Culturen besloot in 1980 alle in Nederland voorkomende grootbloemige hybriden bijeen te brengen en deze op sier- en gebruikswaarde te keuren. Het materiaal werd
uitgeplant op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen te
Boskoop.
In 1982 kon met de keuring van het sortiment worden begonnen, maar in 1983 was het opgeplante
materiaal dusdanig door verwelkingsziekte aangetast, dat de keuringen nog dat zelfde jaar en
vervolgens in 1984 en 1985 op zes boomkwekerijbedrijven, waar een uitgebreid sortiment in
cultuur was, moesten worden voortgezet.
Een en ander betekende, dat het keuringswerk sindsdien uitsluitend kon worden verricht aan
eenjarige, in pot gekweekte planten.
In dit rapport zal ook een aantal cultivars worden genoemd, dat wél op kwekerijen aanwezig is,
maar dat nog niet kon worden gekeurd. Veelal was het aantal planten voor een juiste beoordeling
nog onvoldoende. Sinds 1980 werd narnelijk door enkele Clematis-kwekers een aantal oude, maar
ook nieuwere cultivars uit Engeland geïmporteerd.
KEURINGEN

Zoals meestal gebruikelijk in Dendraflora worden de te keuren planten beoordeeld met een, twee
of drie waardesterren. Indien de plant geen waarde heeft of ten opzichte van betere cultivars uit het
sortiment kan verdwijnen, wordt hieraan een "o" gegeven. Bij de grootbloemige Clematis is op
deze regel een uitzondering gemaakt; zij werden zowel op de sierwaarde (bloei) als op de groei
(vermeerdering en teelt) gewaardeerd. Het is daarom dat geen van de gekeurde cultivars door de
keuringscommissie voor beide uitgangspunten negatief werden beoordeeld. Vrijwel alle Clematiscultivars hebben een zekere waarde. De ene cultivar heeft schitterende bloemen, maar is soms
moeilijk in cultuur; de andere kan om de bloemen uit het sortiment verdwijnen, zonder dat het
wordt geschaad, maar is voor de kweker een waardevolle plant vanwege de goede groei en ook,
omdat deze soms nog algemeen voor export wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zijn er ook
cultivars, die - zowel voor de sierwaarde als voor de vermeerdering en de groei - zeer positief
werden beoordeeld.
KEURINGSCOMMISSIE

Hoewel de Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen naast de hoofdcommissie een aantal
subcommissies kent, werd voor het te keuren Clematis-sortiment een tijdelijke commissie benoemd om dit specifieke sortiment op zijn waarden te beoordelen. Deze commissie was samengesteld uit deskundige Boskaapse Clematis-kwekers, te weten: C.G. Kuijf, A.J. van Lint, W.J.M.
Nieuwesteeg, A.M. Stolwijk en R.C.M. Streng. Een bijzonder groot sortiment Clematis kon
worden gekeurd op het bedrijf van B. van den Bosch Nzn te Hazerswoude. Door hem werden
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tijdens het keuren waardevolle gegevens verstrekt, die van groot belang zijn voor dit rapport. Een
aantal nieuwe cultivars kon uitsluitend op dit bedrijf worden gekeurd.
De commissie werd verder bijgestaan door Ir. W .A. Brandenburg van de Vakgroep Plantentaxonomie te Wageningen en Ing. G. Fortgens van het Proefstation te Boskoop. Voor dit rapport
werden door Brandenburg ook diverse aanvullende gegevens verstrekt.
In het najaar van 1985 werden voor dit rapport uitgebreide beschrijvingen gemaakt van alle in de
kwekerijen voorkomende grootbloemige Clematis. Hierbij werd waardevolle hulp verkregen van
Mr. Ir. A. de Jong-van der Neut te Ede. Een woord van dank aan haar en aan allen die aan het
keuringswerk hebben deelgenomen!

ONTSTAAN VA:N DE GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN

Aan het ontstaan van het grootbloemige Clematis-sortiment, dat thans in cult~ur is, is al ee~ lange
periode voorafgegaan. In dit keuringsrapport zal hierop niet nader ~ord~~ mgeg~an. ~rervoor
wordt verwezen naar het aan dit keuringsrapport voorafgaande artrkel: Geschiederus van de
grootbloemige Clematis" van W.A. Brandenburg en J.G. van de Vooren.

KEURINGSRAPPORT

BESCHRIJVING VAN BLOEMEN EN BLADEREN

Een juiste beschrijving van de bloemen is vaak erg moeilijk. Het aantal tepalen (bloemdek bladen)
is aan een en dezelfde plant niet altijd gelijk. Vaak ook hebben jonge planten minder tepalen of het
aantal tepalen neemt af naar gelang de bloei in het najaar vordert.
Ook is de grootte van de bloemen zeer variabel. Op krachtig groeiende, vitale planten kunnen
meestal de grootste bloemen worden waargenomen. De bloemen van jonge planten zijn in de
herfst vaak aanmerkelijk kleiner dan die van oudere, vaststaande exemplaren in de voorzomer.
De bloemkleur is bepaald met de R.H.S. Colour Chart. Hiervoor werden steeds jonge, pas
geopende bloemen gebruikt en bij een aantal cultivars als aanvulling ook oudere, al enigszins
verkleurde bloemen.
De hier genoemde bloeitijden zijn een combinatie van eigen waarnemingen én van gegeven uit de
literatuur. De gegevens in het rapport ten aanzien van de bladeren zijn meestal waargenomen aan
jonge planten. In de Engelse literatuur wijken deze gegevens nogal eens af. Vermoedelijk is dit toe
te schrijven aan het feit, dat aldaar waarnemingen werden verricht aan oudere planten.
VERMEERDERING

Terwijl vroeger de grootbloemige Clematis-hybriden uitsluitend door enten op Clematis vita/ba en
soms ook op C. viticella werden vermeerderd, worden deze tegenwoordig vrijwel allemaal door
stekken vermenigvuldigd. De ene cultivar stekt echter aanmerkelijk gemakkelijker dan de andere.
Nog niet zo lang geleden werden alle Clematis in stenen potten geteeld. Deze werden, nadat ze in
januari-februari werden opgepot, in de volle grond gegraven. Thans worden ze vrijwel uitsluitend
in plastic potten gekweekt en men zet deze in vele gevallen op de grond in plaats van erin.

Waardering:

***
**

*

s

0

'Bangholme Belle' -

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
voor speciale doeleinden (jor special purposes)
kan vervallen (can be eliminated)

zie 'Henryi'

'Barbara Jackman' (Jackman, Engeland, 1952)
WAARDERING: sierwaarde *; groei**
BLOEMEN: gestreept; violetpaars (ongev.

/
77 A), rand violet (88C), later sterk verblekend; helmdraden wit, helmhokjes geel; 12-15 cm; tepalen 6(-8) breed ova'7!, overlappend, zwa~ ~epun~ ?1e~
naald; knoppen tamelijk groot, buikig en spits, lichtgroen, vnJ sterk behaard; bloertr]d mei-JUni
en augustus-september.
BLADEREN: meestal enkelvoudig, groot en grof, donkergroen.
GROEIWIJZE: hoog.
De bloemen van 'Barbara Jackman' zijn donkerder en kleiner, maar zijD: overigens gelijk ~an die
van 'Mrs. N. Thompson'. Een nadeel is dat de bloemen van deze cultrvar sterk verbloeren.
'Bees Jubilee' (Bees, Engeland, 1958)

SNOEIEN

De wijze waarop grootbloemige Clematis-hybriden worden gesnoeid, is afhankelijk van de
bloeitijd. De in dit keuringsrapport genoemde cultivars kunnen in twee groepen worden ingedeeld,
namelijk de planten die in mei-juni tot juli (voorzomer) bloeien met soms enige nabloei in
augustus-september en een tweede groep, die pas in juli-augustus begint te bloeien tot soms zelfs in
oktober.
De zogenaamde vroege bloeiers mogen in het voorjaar (circa half maart) slechts zeer licht worden
gesnoeid. Zij bloeien namelijk op het ''oude hout'', dat wilzeggen op de ranken, die het vorigejaar
zijn gevormd. De planten behoeven slechts een zekere opknapbeurt; de oude bladeren en dode en
dunne ranken moeten worden verwijderd terwijl de stevige ranken goed worden vastgebonden.
Dit zijn bijvoorbeeld: 'Barbara Jackman', 'Bees Jubilee', 'Duchess of Edinburgh', 'Madame Le
Coultre', 'Mrs. Cholmondeley', 'Nelly Moser', 'The President' en 'Xerxes'.
In tegenstelling tot de vroegere bloeiers dienen de later in de zomer bloeiende cultivars omstreeks
half maart flink te worden gesnoeid. Dit betekent dat alle, vaak tot een bossige massa bijeengegroeide (oude) ranken, tot ongeveer 60 á 100 cm boven de grond moeten worden verwijderd. Op
het oude hout ontwikkelen zich dan weer nieuwe, krachtige scheuten die later in het seizoen
bloeien. De zogenaamde late bloeiers bloeien dus op stevige, min of meer vanuit de basis nieuw
gevormde ranken. De snel groeiende scheuten moeten regelmatig worden vastgebonden om de
bossige wirwar van ranken en bladeren enigszins in het gareel te houden. De planten kunnen zich
gedurende de groeiperiode bijzonder sterk ontwikkelen. Dit zijn onder andere: 'Comtesse de
Bouchaud', 'Ernest Markham', 'Etoile Violette', 'Gipsy Queen', 'Hagley Hybrid', 'Jackmanii',
'Lady Betty Balfour', 'Perle d' Azur' en 'Ville de Lyon'.
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Patens-groep

Patens-groep

WAARDERING: sierwaarde **; groei **
BLOEMEN: gestreept; donker purpenose

.
(78A), rand lic~trose (85B)~ later s_terk verblo~rend n~a~
vrijwel wit met zwakke middenstreep; helmdraden ~rt, helmhokjes brumrood tot lichtbrum,
15-18 cm; tepalen (6-)8, omgekeerd eirond, gedeelteliJk overl~I?pend, .t?P ~fgerond, soms kort
toegespitst; knoppen puntig, lichtgroen, zwak behaard; bloeitiJd mei-JUni en augustus.
BLADEREN: meestal enkelvoudig, vrij groot, normaal groen.
GROEIWIJZE: matig hoog tot hoog.
Een matig rijk bloeiende Clematis, die goed groeit maar vrij moeilijk is te stekken. In het najaar
zijn de bloemen op eenjarige planten groter en donkerder van kleur. Wordt wel beschouwd als een
verbeterde 'Nelly Moser'.
'Blue Star' -

zie onder 'Mrs. P.T. James'

'Boskoop Beauty' (J. Vermeuten Wzn, Boskoop, 1984)
WAARDERING: sierwaarde **; groei
BLOEMEN: gestreept; violetpaars tot

Lanuginosa-groep

**
paarsrood (77A), rand lichtblauw (88D), later sterk verblekend (streep 78B, rand 85D); helmdraden wit, helmh~kjes donker purperrood; 16-20 cr:n;
tepalen (4-)6, ovaal, iets overlappend, top afgerond, stekelig gepunt; knoppen zeer groot, puntrg,
lichtgroen, zwaar behaard; bloeitijd mei-juni en september (oktober).
BLADEREN: meestal enkelvoudig, groot, lichtgroen.
GROEIWIJZE: laag tot matig hoog, tamelijk gedrongen.
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Een door de Boskoopse boomkweker en veredelaar J. de Vink omstreeks 1960 gewonnen hybride
van 'Nelly Moser' x onbekende stuifmeelouder.
Deze zeer rijke bloeiende cultivar verwierf op de" Herfstweelde '83" een Gouden Medaille (onder
Clematis Nr. I; zie Dendraflora 20 (1983): 62).
In 1983 werd de plant door de huidige eigenaar ter keuring aangeboden en in 1984 werd deze
bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. De nog onbenaamde Clematis kreeg toen de
naam 'Boskoop Beauty' (zie Dendraflora 21 (1984): 82).
'Capitan Thuilleaux' (Fisk, Engeland, vóór 1970)
syn. Clematis 'Souvenir de Capitaine Thuilleaux'

Patens-groep

sierwaarde **; groei *
gestreept; licht purperrose (72D), rand zeer lichtrose (76C), later verblekend; helmdraden wit, helmhokjes donker violetrood; 10-16 cm; tepalen (6-)8, smal; ovaal, afgerond, stekelig
gepunt; knoppen tamelijk kort en dik, lichtgroen, zwak behaard; bloeitijd mei-juni en augustus.
BLADEREN: drietallig, fijn, normaal groen.
GROEIWIJZE: matig hoog tot hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Deze rijk bloeiende cultivar groeit tamelijk zwak; de ranken zijn vaak dun. De plant is daardoor
tamelijk moeilijk in cultuur. De bloemen zijn mooier dan die van 'Nelly Moser' en ze verbleken
minder sterk.
'Comtesse de Bouchaud' (Morel, Frankrijk, vóór 1906)

Jackmarui-groep

sierwaarde **;groei ***
dieprose (78C), later lichtrose; helmdraden wit, helmhokjes geel; 8-12 cm; tepalen 6
(soms 5 of 7), smal ovaal, weinig overlappend, iets gevouwen en teruggeslagen, top afgerond;
knoppen klein, puntig, bruinrose, zwak behaard; bloeitijd juli-september.
BLADEREN: meestal drietallig, tamelijk fijn (als 'Hagley Hybrid').
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
WAARDERING:

'Dr. Ruppel' (Fisk, Engeland, 1975)

Patens-groep

sierwaarde ***; groei***
gestreept; helder paarsrood (71A), rand lilarose (82B), later lichter verbloeiend, met een
minder fel rode streep (72A), rand witrose (82D); helmdraden roomwit, helmhokjes bruinrood,
later bruin; 15-18 cm; tepalen (6-)8, ovaal, gedeeltelijk overlappend, puntig en genaaid; knoppen
zeer groot, lichtgroen, vrijwel kaal; bloeitijd mei-juni en augustus.
BLADEREN: enkelvoudig tot drietallig, soms ook gelobd, tamelijk groot, donkergroen.
GROEIWIJZE: hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Een uit Zuid-Amerika (Argentinië) afkomstige Clematis met een uitzonderlijk fraaie bloemkleur.
'Dr. Ruppel' zal in de toekomst de bekende, lichter gekleurde 'Nelly Moser' naar verwac~~ing
praktisch geheel verdringen. Deze laatste cultivar verbleekt vaak sterk en werd daarom biJ _de
keuring al lager gewaardeerd. De nieuwe 'Dr. Ruppel' is bijzonder goed te stekken en bovendren
gemakkelijk te telen. De plant ontving een Zilveren Medaille op de tentoonstelling" Herfstweelde
'78" te Boskoop (zie Dendraflora 15 en 16 (1979): 51 ).
'Duchess of Edinburgh' (Jackman, Engeland, 1874)

Florida-groep

sierwaarde **; groei **
roomwit tot wit, in het voorjaar dicht gevuld (vaak met groene, groengele en misvormde tepalen); helmhokjes roomkleurig; 12-1 4 cm; knoppen onregelmatig van vorm, kort
bolrond, behaard; bloeitijd mei-juni en augustus.
BLADEREN : meestal enkelvoudig, soms iets gelobd, matig groot, lichtgroen.
GROEIWIJZE: matig hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

BLOEMEN:

Deze oude cultivar "'Ordt vanwege de gevulde, witte bloemen nog steeds gevraagd. Bij koud en nat
weer smetten de bi ,emen vrij sterk. De plant is moeilijk te vermeerderen; in het voorjaar groeit er
weinig stek op deze cultivar. Desondanks is deze gevuldbloemige Clematis hoog gewaardeerd. Het
is de enige, geheel gevulde, witbloeiende cultivar.

De bloemen van deze zeer rijk bloeiende cultivar zijn kleiner dan die van de erop gelijkende
'Hagley Hybrid' . Op sommige kwekerijen zijn ze met elkaar vermengd! 'Comtesse de Bouchaud'
bloeit ook later en groeit iets langzamer. De schrijfwijze 'Comtesse de Bouchard' is onjuist!

'Eisa Späth' - zie onder 'Xerxes'

'Daniel Deronda' (Noble, Engeland, 1887)

Patens-groep

sierwaarde o; groei *
diep violetblauw (89A), later iets lichter (89C), in het voorjaar half gevuld; helmdraden
gelig wit, helmhokjes geel; 15-18 cm; tepalen 6, ovaal, top vrij lang toegespitst, nauwelijks
overlappend; knoppen groot, puntig, bronskleurig groen, vrijwel kaal; bloeitijd mei-juni en
augustus.
BLADEREN: een- tot drietallig, matig groot; jonge bladeren diep bronskleurig (in de volle zon).
GROEIWIJZE: matig hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Een nogal moeilijk te telen Clematis en in dezelfde kleur zijn er betere in het sortiment,
bijvoorbeeld 'The President'. Een andere vervanger voor deze gevuldbloemige cultivar is 'Vyvyan
Pennell', hoewel de kleur iets afwijkt.

'Emest Markham' (Jackman, Engeland, 1936)

J ackmanii -groep

sierwaarde *; groei ***
purperrood (71A) (iets minder rood dan 'Ville de Lyon'), later blauwer verbloeiend
(72A); helmdraden wit, helmhokjes bruinrood, uitgespreid; 11-15 cm; tepalen 6, ovaal_~?t
omgekeerd eirond, overlappend; knoppen vrij dik, vrij stomp, grijzig groen, behaard; bloeitiJd
juli-september (-oktober).
BLADEREN: meestal drietallig, jonge blaadjes grof gelobd, matig groot, donkergroen.
GROEIWIJ Z E: hoog tot zeer hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Een goede, doch niet altijd sterk groeiende cultivar. De plant is goed door stekken te vermeerderen. In sommige jaren is 'Ernest Markham' gevoelig voor ziekten.
'Etoile de Malicome' (A. Girault, Frankrijk, vóór 1968)

Patens-groep

BLOEMEN:

sierwaarde ***;groei **
gestreept; violetpaars tot roodpaars (77A), rand licht blauwviolet (88A), later sterk
verblekend (naar 88D), vrijwel zonder streep; helmdraden zuiver wit, helmhokjes zwak purperrood, later bruin, uitgespreid; 12-14 cm; tepalen 6, ovaal, puntig met lange witte naald; knoppen
groot, puntig, zeer lichtgroen, zwaar behaard; bloeitijd juni-juli en september. .
.. .
BLADE REN: enkelvoudig, soms ook drietallig en gelobd, tamelijk grof en rommelig, vnJ lichtgroen.
GROEIWIJZE: matig hoog.

Bijzonder uitbundig "rose" -bloeiende, nieuwe cultivar met een kleur als die van 'Kathleen
Dunford'. Een nadeel is dat de bloemen bij nat weer gauw smetten. Is overigens een zeer aan te
bevelen nieuwigheid met een gezonde en krachtige groei.

Vanwege het grote blad is deze rijk bloeiende cultivar minder gemakkelijk te stekken. De groei van
deze Clematis is goed.
.
.
'Etoile de Malicorne' werd op "Herfstweelde '68" bekroond met een Gouden Medarlle (zre
Dendraflora 6 {1969): 81).

WAARDERING:

'Dorothy Walton' (Engeland, vóór 1984)

J ackmanii -groep

sierwaarde ***; groei ***
lichtpaars tot licht violetrood (82B), later paarslila, dof, helmdraden wit, helmhokjes
bruinrood tot lichtbruin; 11 -14 cm; tepalen 6 (soms 4), smal ovaal, puntig toegespitst, vrijstaand;
knoppen matig groot, opstaand, zeer slank, paarsrood, zwak behaard; bloeitijd juli-september.
BLADEREN: drietallig, soms iets gelobd, tamelijk fijn.
GROEIWIJZE: hoog.
WAARDERING:
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BLOEMEN :
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'Etoile Violette' (Morel, Frankrijk, 1885)

Viticella-groep

sierwaarde **; groei ***
donker violetpaars (83A), later blauwpaars; helmdraden wit, helmhokjes lichtgeel;
6-10 cm; tepalen (4-)6, breed ovaal tot ruitvormig, niet overlappend, rand en top teruggeslagen,
afgerond tot spits, zwak gestekeld; knoppen klein, knikkend, violetpaars, zwak behaard;
bloeitijd juli-september (-oktober).
BLADEREN: meestal drietallig, fijn, donkergroen.
GROEIWIJZE : hoog tot zeer hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Een zeer rijk bloeiende, goed groeiende en zeer gemakkelijk te kweken cultivar, weliswaar met een
kleine bloem voor een zogenaamde grootbloemige Clematis.

Er heerst al heel lang verwarring tussen 'Guiding Star' en 'Lilacina Floribunda'. De Zweedse
Clematis-specialist Magnus J ohnson uit Södertälje verricht al jaren onderzoek naar de ''soortechtheid" van deze twee cultivars.
Spingarn (Check-List, 1935) beschrijft 'Lilacina Floribunda' als "pale greyish lilac" en 'Guiding
Star'· als "purplish shaded crimson". In de "Practische Beschrijvende Lijst van ,?et g~slacht
Clematis" (Boom- en Plantenbeurs, Boskoop, 1890) wordt de eerste beschreven als gesatmeerd
lilapurper" en de tweede als "wijmood met bruimode middennerf". Afgaande op deze kleurbeschrijvingen, behoort het in Nederland voorkomende materiaal ongetwijfeld tot 'Guiding Star' en
niet tot 'Lilacina Floribunda'. Deze laatste cultivar werd in 1880, eveneens door Cripps, geïntroduceerd.
'Hagley Hybrid' (Fisk, Engeland, 1956)

'Genera! Sikorski' (Fisk, Engeland, 1980)

Lanuginosa-groep

sierwaarde **;groei *
licht violetblauw (92A), nauwelijks naar lichtblauw verbloeiend; helmdraden en
helmhokjes groenig wit; 15-18 cm; tepalen 6, breed ruitvormig, meestal in het midden overlappend, top afgerond, vrijwel ongestekeld; knoppen groot, lichtgroen, tamelijk behaard; bloeitijd
juni tot september.
BLADEREN: een- tot drietallig, tamelijk grof.
GROEIWIJZE: matig hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Een weinig bekende, uit Polen (W. Noll) afkomstige, rijk bloeiende Clematis met een mooie,
violetblauwe bloemkleur. De plant is niet gemakkelijk te telen.
'Gipsy Queen' (Cripps, Engeland, 1877)

1ackmanii-groep

sierwaarde **; groei ***
donker violetblauw (86A) (als jonge bloemen van' Jackmarui Superba'), verbloeiend
naar violetblauw met donker paarsrode streep; helmdraden grijzig wit, helmhokjes purperrood;
13-15 cm; tepalen 6 (zelden 4 of 5), breed ovaal tot omgekeerd eirond, vaak niet overlappend,
aan de top met naaldje; knoppen matig groot, spits, knikkend, bronskleurig groen tot purperbruin, zwak behaard; bloeitijd juli-september Uonge planten in het eerste jaar zeer laat in oktober
of geheel niet).
BLADEREN: een- en drietallig, tamelijk groot; jonge bladeren vaak gelobd.
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
WAARDERING:

J ackmanii-groep

WAARDERING: sierwaarde
BLOEMEN: dieprose (74D),

***; groei***
later (zeer) lichtrose; helmdraden wit, helmhokjes purperrood; 10-14
cm; tepalen 6 (soms 5 of 7), ovaal, overlappend aan de basis, sterk puntig en ge~aald, de rand
soms fijn gekroesd; knoppen klein, diep bruimose, zwak behaard; bloeitijd juh-september.
BLADEREN: meestal drietallig, tamelijk fijn.
GROEIWIJZE: laag tot matig hoog.
De thans zeer veel aangeboden 'Hagley Hybrid' is een van de beste nieuwere cultivars in het
sortiment. De plant gelijkt vrij veel op de oudere 'Comtesse de Bouchaud'. Ze worden daarom wel
door elkaar aangetroffen.
.
De rijk bloeiende 'Hagley Hybrid' heeft iets grotere bloemen, aan de top niet teruggeslagen, spttse
tepalen en bloeit iets vroeger dan de eveneens hoog gewaardeerde 'Comtesse de Bsmchaud' · Toch
meenden de leden van de Keuringscommissie de nieuwere 'Hagley Hybrid' hoger te moeten
waarderen.
Deze zeer -waardevolle cultivar werd gewonnen op Hagley Court door Percy Picton van de Old
Court Nurseries te Malvern, Worcs, Engeland. De plant werd in 1956 door Fisk geïntroduceerd.

BLOEMEN:

Deze zeer oude cultivar is nog steeds in cultuur. Weliswaar wordt hiervoor nogal eens' Jackmanii'
geleverd (ook een zeer oude cultivar) met bijna steeds 4 tepalen, ten opzichte van 6 bij 'Gipsy
Queen'.
De echte 'Gipsy Queen' kan uitsluitend worden gestekt en sinds ook deze in pot wordt gekweekt
zijn er weinig of geen problemen meer.
'Guiding Star' (Cripps, Engeland, 1873)

sierwaarde *; groei ***
BLOEMEN: diep violetrood, spoedig donker blauwpaars (88A), nauwelijks verblekend; helmdraden witachtig, helmhokjes violetpaars; 11-13 cm; tepalen 6(-8), ovaal tot ruitvormig, min of meer
overlappend, toegespitst met lange naald, aan de onderzijde met violetrode streep; knoppen
slank, zeer spits, bruimood, matig behaard; bloeitijd juni-oktober.
BLADEREN: donkergroen; jonge bladeren zwak bronskleurig (in de zon).
GROEIWIJZE : hoog.
Een cultivar die al ruim een eeuw geleden in Engeland werd geïntroduceerd. Thans is deze,
betrekkelijk kleinbloemige, maar goed te stekken en te kweken Clematis nog op slechts een paar
bedrijven in Boskoop in cultuur. De jonge plant bloeit schaars en nauwelijks langs de stok(!)
Sinds vele jaren wordt deze oude cultivar in Nederland onder de foutieve naam 'Lilacina
Floribunda' geteeld. Planten van 'Guiding Star' uit Engeland bleken identiek te zijn met het
Nederlandse materiaal van 'Lilacina Floribunda' .

Lanuginosa-groep

WAARDERING: sierwaarde **;groei**
BLOEMEN: zuiver wit· helmdraden wit, helmhokjes bruimood,

later bruin; 15-18 cm; tepalen (7-)8,
breed ovaal, overla~pend, top afgerond, iets genaaid; knoppen zeer groot; bloeitijd juni-juli en
september.
BLADEREN : een- tot drietallig, donkergroen, stevig.
GROEIWIJZE: hoog.
Een zeer oude cultivar met witte bloemen, die thans bijna helemaal is vervangen door de hoger
gewaardeerde 'Madame Le Coultre' . Toch zijn de bloemen van 'Hemyi' groter maar ze zijn
minder talrijk. De plant is daarentegen sterker maar groeit trager, is gemakkelijker te stekken en
behoeft in de kwekerij nauwelijks te worden aangebonden.

Lanuginosa-groep

WAARDERING:
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'Henryi' (I. Anderson-Henry, Schotland, vóór 1872)
syn. Clematis 'Bangholme Belle'

'Huldine' (Morel, Frankrijk, vóór 1935)

Viticella-groep

sierwaarde ***; groei ***
achterzijde zwak paars met violetpaarse streep; helmdraden roomwit, helmho~jes
groengeel; 8-10 cm; tepalen (4-)6, omgekeerd eirond, nauwelijks overlappend, aan de top tets
teruggeslagen; knoppen slank, spits; bloeitijd juli-september(-oktober).
..
BLADEREN: drietallig tot dubbel drietallig met allerlei overgangsvormen, vaak gelobd, tameliJk
fijn, donkergroen.
GROE IWIJZE: hoog tot zeer hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN: wit,

'Huldine' is een gezonde, goed groeiende en gemakkelijk te telen Clematis. De witte, lilakleurig
doorschijnende bloemen zijn klein maar meestal zeer talrijk.
..
Indien men een cultivar prefereert met niet te grote bloemen, dan is 'Huldine' mede vanwege ZtJn
lange bloeitijd sterk aan te bevelen. Deze cultivar heeft bovendien een meer natuurlijk uiterlijk dan
vele andere. De witachtige bloemen contrasteren zeer mooi met het donkergroene blad.
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'Hybrida Sieboldü' (B. Droog, Boskoop, vóór 1890)

Lanuginosa-groep

syn. Clematis 'Ramona'
sierwaarde o; groei **
lichtblauw (91A); helmdraden wit, helmhokjes donker purperrood; 13-17 cm; tepalen
6(-8), breed ovaal, overlappend, puntig en genaaid; knoppen breed, buikig maar spits, behaard;
bloeitijd juni-juli en september.
BLADEREN: meestal enkelvoudig, tamelijk groot.
GROEIWIJZE: matig hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Een oude cultivar met een lichtblauwe kleur. De sierwaarde is niet groot, daarom kan deze cultivar
uit het sortiment verdwijnen. 'William Kennett' gelijkt op 'Hybrida Sieboldii' maar heeft iets
grotere bloemen, is mooier en groeit minstens even goed. Bovendien zijn er nog meer met een
lichtblauwe kleur, bijv. 'Lawsoniana' en 'Mrs. Cholmondeley', die bij de keuring positief werden
beoordeeld.
'Jackmanü' (Jackman, Engeland, 1858)
(Clematis lanuginosa x C. viticella)

Jackmanii-groep

syn. Clematis xjackmanii (oorspronkelijke schrijfwijze)
sierwaarde ***;groei***
donker violetblauw (89A), later blauwer (violetblauw), helmdraden wit, helmhokjes
lichtbruin; 11-13 cm; tepalen 4 (soms 5 of 6), breed eirond tot ruitvormig, niet overlappend, top
afgerond, genaaid; knoppen lang, spits, purperbruin, zeer zwak behaard; bloeitijd juli-augustus.
BLADEREN: drietallig en enkelvoudig, matig groot, donkergroen.
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Overbekende, zeer rijk bloeiende cultivar, die in elk Clematis-sortiment in uitzonderlijk grote
aantallen voorkomt.
'Jackmanii' kan prima worden gestekt en is gemakkelijk te telen. Een nadeel is, dat vooral de
planten op oudere leeftijd last van meeldauw kunnen hebben. In particuliere tuinen is hiertegen
weinig te doen.
Vaak wordt in het buitenland gevraagd naar' Jackmanii Superba', een cultivar met grover blad,
een iets donkerder bloemkleur en bredere, meer overlappende tepalen. Deze mooie cultivar komt
echter zelden "echt" in de kwekerijen voor, met als resultaat, dat de planten, die onder de naam
'Jackmanii Superba' worden verhandeld, vrijwel steeds tot de echte 'Jackmanii' behoren.
Zie ook de eveneens hoog gewaardeerde 'J ackmanii Superba'.
'Jackmanü Alba' (Noble, Engeland, vóór 1877)

J ackmanii-groep

sierwaarde o; groei ***
blauwig wit, verbloeiend naar licht lilablauw; helmdraden wit, helmhokjes licht
bruinrood; 10-13 cm; tepalen (5-)6, in het voorjaar meestal aanzienlijk meer (half gevuld tot
gevuld); knoppen tamelijk breed, kort, puntig, lichtgroen, vrijwel kaal; bloeitijd juni-augustus.
BLADEREN: (enkelvoudig-)drietallig, tamelijk grof.
GROEIWIJZE: matig hoog tot hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Bij het opbinden van deze oude cultivar ontstaan vaak moeilijkheden omdat de scheuten gemakkelijk breken. De plant groeit krachtig en is gemakkelijk te telen.
Daar er mooiere en betere witbloeiende cultivars zijn, wordt deze niet meer aanbevolen. Zie
bijvoorbeeld bij de gevuldbloemige 'Duchess of Edinburgh' en 'Madame Le Coultre'.
'Jackmanü Superba' (Engeland, vóór 1907)

Jackmanii-groep

sierwaarde ***; groei ***
zeer donker violetblauw (dieper dan 83A-79A), later blauwer (donker blauwpaars,
86A); helmdraden witachtig, helmhokjes roodbruin; 11-13 cm; tepalen 4 (soms 5 of 6), zeer
breed eirond tot breed ruitvormig, vaak iets overlappend, top afgerond; knoppen lang, spits,
purperbruin (iets donkerder dan 'Jackmanii'), vrijwel kaal; bloeitijd juli-augustus.
BLADEREN: enkelvoudig tot soms drietallig, groot en grof, donkergroen.
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:
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1. Clematis 'Dr. Ruppel'
2. Clematis 'Comtesse de Bouchaud'
3. Clematis 'W.E. Gladstone'

3

2

5
Clematis
Clematis
Clematis
Clematis
5. Clematis
6. Clematis
7. Clematis
I.
2.
3.
4.

2

'Rouge Cardinal'
'Jackmanii'
'Hagley Hybrid'
'Madame Le Coultre'
'Gipsy Queen'
'Etoile de Malicorne'
'Jackmarui Superba'

6
7

3

4

Deze cultivar ·is thans zeer zeldzaam. De plant die de laatste jaren onder de naam 'Jackmarui
Superba' wordt verhandeld, is vrijwel steeds de echte 'Jackmanii' . Tijdens het keuren van de
grootbloemige Clematis-hybriden op een aantal bedrijven, werd ' Jackmarui Superba' slechts
eenmaal "soortecht" aangetroffen. Deze plant is doorgaans iets moeilijker te stekken dan
' Jackmanii' en ze is ook gevoelig voor meeldauw. Beide cultivars werden - zowel voor de
sierwaarde als voor de groei - met drie sterren gewaardeerd.
'John Paul TI' (Fisk, Engeland, 1980)

J ackmanii-groep

sierwaarde **;groei ***
gestreept; purperrose (78A), rand zeer licht purperrose (76C-D), later roomwit;
helmdraden wit, helmhokjes diep paarsrood; 14-16 cm; tepalen 6, breed ovaal, nauwelijks
overlappend; knoppen spits, bronskleurig purper bruin, matig behaard; bloeitijd juli-september.
BLADEREN: drietallig, tamelijk fijn, normaal groen.
GROEIWIJZE: hoog.
WAARDERING:
BLOEME N:

' John Paul II' is een nieuwe, door de Poolse Jezuïetenmonnik Stefan Franck gewonnen, doch in
Engeland geïntroduceerde cultivar, die veel op 'Nelly Maser' gelijkt maar beter groeit en waarvan
de bloemkleur minder sterk verbleekt.
'Kathleen Dunford' (Fisk, Engeland, 1962)

Florida-groep

sierwaarde *;groei **
lichtpaars tot licht violetrood (82B), later paarslila, dof (min of meer als 'Dorothy
Walton', maar streep roder, 71A); helmdraden wit, helmhokjes purperrood, uitgespreid; 14-16
cm; tepalen 6(-8), smal tot breed ovaal, puntig toegespitst, overlappend tot geheel vrij van elkaar,
in het voorjaar half gevuldbloemig; knoppen groot, zwak bronskleurig, vrijwel kaal; bloeitijd
mei-juni en september.
BLADEREN: meestal drietallig, fijn .
GROEIWIJZE: matig hoog tot hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

I.
2.
3.
4.

Clematis
Clematis
Clematis
Clematis

'Vyvyan Pennell' (gevuld)
'Vyvyan Pennell' (enkel)
'Mrs. Cholmondeley'
'Niobe'

2

De bloemen van deze cultivar hebben min of meer dezelfde "rose" kleur als die van 'Dorothy
Walton', die in verband met de veel rijkere bloei en de betere groei hoger werd gewaardeerd.

3
4

'Lady Betty Balfour' (Jackman, Engeland, 1912)

Jackmarui-groep

sierwaarde **;groei***
levendig blauwpaars, later blauw, meeldraden roomwit, zeer opvallend; 12-16 cm;
tepalen 6, toegespitst; bloeitijd eind augustus-oktober(-november).
BLADEREN : meestal enkelvoudig, soms drietallig, soms gelobd, groot, licht tot donkergroen;
jonge bladeren zwak bronskleurig.
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Een zeer goed groeiende, gemakkelijk te kweken Clematis. Eenjarige planten bloeien slecht;
overjarige exemplaren daarentegen rijk maar laat, vaak totdat de vorst invalt.
'Lady Betty Balfour' dient in de volle zon (liefst tegen een zuidmuur) te worden geplant.
'Lady Northcliffe' (Jackman, Engeland, vóór 1935)

Lanuginosa-groep

sierwaarde ***;groei *
violetblauw (93B), tot weinig minder blauw (93C) verbloeiend; helmdraden wit,
helmhokjes geel, later bruin; 12-15 cm; tepalen 6, ovaal, tamelijk toegespitst, overlappend,
randen naar boven buigend; knoppen slank, puntig, bronskleurig groen, zwaar behaard;
bloeitijd juni-augustus.
BLADEREN: meestal drietallig soms ook vijftallig en enkelvoudig, vrij groot, donkergroen.
GROEIWIJZE: laag (soms matig hoog), compact.
WAARDERING:
BLOEMEN:

Deze rijk bloeiende cultivar heeft een prachtige, blauwe bloemkleur, maar is erg moeilijk te
stekken en niet gemakkelijk te kweken.
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'Lasurstem' (Goos & Koenemann, Duitsland, 1905)

Patens-groep

WAARDERING: sierwaarde ***; groei*
BLOEMEN.: violet~lauw (93B-94A), later licht violetblauw/lila; helmdraden wit, helmhokjes geel,
breed mtge~p:eid; 14-1~ ei?; tepalen 6(-8), ovaal, spits, overlappend, rand fijn gekroesd;
knoppen bmkig en puntig, lichtgroen, zwak behaard; bloeitijd mei-juni en augustus-september.
BLADEREN: meestal enkelvoudig, ongedeeld, groot, normaal groen.
GROEIWIJZE: matig hoog tot hoog.
I?,eze zeer mooie cultivar is nogal gevoelig voor ziekten. De plant groeit bovendien zwak, dient
tiJdens de teelt vaker te worden gebonden en heeft dikwijls slechts één, meestal dunne rank .

'Lawsoniana' (I. Anderson-Henry, Schotland, 1870)

De zeer oude 'Lawsoniana' is nog steeds een waardevolle Clematis met een mooie lichtblauwe
bloemkleur. Deze plant is eenvoudig te stekken en te telen.
Van deze cultivar zijn ook in het najaar de bloemen uitzonderlijk groot.

'Lilacina Floribunda' -zie onder 'Guiding Star'

Patens-groep

WAARDERING: sierwaarde o: groei **
BLOEMEN: violetblauw (93B), later licht violetblauw (94C); helmdraden wit, helmhokjes paarsr.ood; 13-18 en:; tepalen 6(-8), ovaal, overlappend, toegespitst; knoppen bol met spitse top,
lichtgroen met Iets paars aan de top, zwaar behaard; bloeitijd juni-augustus.
BLA~~REN : meestal enkelvoudig, ook drietallig, groot en grof; jonge bladeren bronskleurig
(geliJkend op dat van 'Vyvyan Pennell').
GROEIWIJZE: matig hoog.
Deze Engelse cultivar groeit tamelijk kort en bloeit snel op korte stengel, maar wel vrij schaars. De
plant wordt nog steeds gevraagd, maar kan gerust verdwijnen zonder dat het sortiment wordt
geschaad. De erop gelijkende 'William Kennett' is beter en mooier. Ten aanzien van de kleur zijn
'Lady Northcliffe' en 'Lasurstern' ook goede vervangers.

'Madame Baron Veillard' (Dauvesse/Baron Veillard, Frankrijk, 1885)

WAARDERING: sierwaarde **; groei **
BLOEMEN: diep wijnrood (71A), verbloeiend naar iets minder rood (61A), knikkend; helmdraden
wit, helmhokjes lichtgeel; 8-12 cm; tepalen 4-6, omgekeerd eirond, achterwaarts buigend, niet
overlappend; knoppen zeer klein, langwerpig, puntig, knikkend, purperbruin, zwak behaard;
bloeitijd juli-september(-oktober).
BLADEREN: drie- tot zeventallig of dubbel drietallig, zeer klein, lichtgroen.
GROEIWIJZE: matig hoog tot hoog.
Ondanks dat 'Madame Jules Correvon' kleinere bloemen heeft, kan deze toch beter tot de
grootbloemige hybriden worden gerekend. De plant groeit goed, bloeit rijk en heeft een mooie
donkerrode bloemkleur.
Mogelijk is de correcte naam 'Madame Julia Correvon'.
'Madame Le Coultre' (F.J. Grootendorst, Boskoop, vóór 1890)

Lanuginosa-groep

WAARDERING: sierwaarde ***; groei***
BLOEMEN: zuiver wit; helmdraden wit, helmhokjes zachtgeel; 14-17 cm; tepalen 6-8, ovaal,
overlappend, knoppen groot, dik, lichtgroen, behaard; bloeitijd juni en augustus-september.
BLADEREN: meestal enkelvoudig, soms drietallig, sterk hartvormig, vrij grof, tamelijk tot zeer
donkergroen.
GROEIWIJZE: hoog.
Een oude cultivar die bijzonder goed is te vermeerderen en bovendien is het de allermooiste,
/
grootbloemige, witte Clematis.
De oorspronkelijke naam voor deze cultivar is 'Mevrouw Le Coultre'. De "International Code of
Nomendature for Cultivated Plants" staat echter vertalen van namen toe . In verband met de
export van deze Clematis naar diverse landen en omdat 'Madame Le Coultre' allang geleden de
algemeen aanvaarde naam voor deze cultivar is geworden, is hiervoor de naam 'Madame Le
Coultre' te verkiezen.
Het is moeilijk te achterhalen of de cultivar 'Marie Boisselot'- die ook al vóór 1890 bekend waswel of niet identiek is met 'Madame Le Coultre'.

'Margaret Hunt' (Fisk, Engeland, 1969)

J ackmanii-groep

wAARDERING : sierwaarde **;groei***
BLOEMEN: dofpaarsrose (78C).later lichter en meer "blauw" verkleurend (87C); helmdraden wit,
helmhokjes purperrood; 9-11 cm; tepalen (4-)6, ruitvormig, niet overlappend; knoppen klein,
dof paarsrose, zwak behaard; bloeitijd juni-september.
BLADEREN: drie- tot vijftallig, soms iets gelobd, fijn.
GROEIWIJZE: hoog.
Een matig grootbloemige, omstreeks 1960 door Margaret Hunt (Norwich) gewonnen, "rose"
cultivar met een uitbundige bloei. Bij nat en koud weer smetten de bloemen vrij snel, hetgeen een
nadeel van deze mooie Clematis is. 'Margaret Hunt' is in Nederland nog slechts op bescheiden
schaal in cultuur. De plant stekt goed en is uitstekend te telen.

J ackmanii -groep

WAARDERING: sierwaarde o; groei***
B~OEMEN: dof.lilarose (82C), verbloeiend naar lichtrose (80C); helmdraden groenig wit, helmhokJeS zwak brm~groen; 11-13 cm; tepalen (4-)6, ovaal, nauwelijks overlappend, zwak gepunt;
knoppen puntig, purperbruin, tamelijk behaard; bloeitijd september-oktober.
BLADEREN: meestal drietallig, soms ook vijftallig of enkelvoudig en gelobd, fijn, donkergroen .
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
D~ze ~eer o~de cultivar bloeit meestal niet of nauwelijks als eenjarige plant. De bloemkleur is
erngSZins vmlrose. In verband hiermee kan de plant uit de cultuur verdwijnen. 'Comtesse de
~ouchaud', 'Ha~le~ Hybri~' en 'Mrs. Spencer Castle', eventueel de nieuwe 'Dorothy Walton' en
Margaret Hunt ZIJn moOier. De groei van 'Madame Baron Veillard' is overigens uitstekend.
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Viticella-groep

Lanuginosa-groep

WAARDERING: sierwaarde **;groei ***
BLOEMEN: licht violetblauw (92A), later lichter (91B); helmdraden wit, helmhokjes licht bruinrood; 17-24 cm; tepalen 6-8, smal ovaal, puntig, niet of weinig overlappend; knoppen breed top
spits, behaard; bloeitijd juni-september.
'
BLADEREN: enkelvoudig tot drietallig en gelobd, tamelijk groot, vrij lichtgroen.
GROEIWIJZE: hoog.

'Lord Nevill' (Engeland, 1878)

'Madame Jules. Correvon' (Morel, Frankrijk, vóór 1900)

'Margot Koster' (Koster, Boskoop, vóór 1911)
syn. Clematis 'M. Koster'

Viticella-groep

WAARDERING: sierwaarde o; groei *
BLOEMEN: paarsrood tot donkerrood (71A), later dof paarsrose (74C), sterk verblekend; helmdraden opvallend groenig wit, helmhokjes licht bruinrood; 8-10 cm; tepalen 4-6, omgekeerd smal
eirond, afgerond, stekelpuntig, niet overlappend; knoppen klein, spits, bronskleurig, tamelijk
behaard; bloeitijd juli-september(-oktober).
BLADEREN: drietallig tot soms vijftallig, fijn.
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
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Deze betrekkelijk kl~inbloemige cultivar is vrijwel geheel uit het sortiment verdwenen. Er zijn
planten met een momere bloemkleur en bloemvorm en die bovendien beter groeien, onder andere
'Ernest Markham', 'Madame Jules Correvon' en vooral de nieuwere 'Niobe' en 'Rouge Cardinal'.

'Marie Boisselot' -

zie onder 'Madame Le Coultre'

'Miss Bateman' (Noble, Engeland, 1871)

Patens-groep
WAARDERING: sierwaarde *;groei **
BLOEMEN: zuiver wit; helmdraden wit, helmhokjes opvallend paarsrood, uitgespreid; 11-14 cm;
tepalen 8, breed ovaal, overlappend, top puntig, genaaid; knoppen kort, buikig, geelgroen,
weinig behaard; bloeitijd mei-juni.
BLADEREN: drietallig, soms enkelvoudig, iets gelobd, zeer fijn, donkergroen.
GROEIWIJZE: matig hoog, tamelijk compact.
Een zeer oude, witbloeiende cultivar met uitgesproken donkere meeldraden. Wordt thans niet veel
meer geteeld. De vrijwel even oude cultivar 'Henryi' is mooier. Ook de nieuwe 'Edith' lijkt een
verbetering.

'M. Koster' -zie 'Margot Koster'

'Mrs. P.T. Jariles' (U.S.A., vóór 1976)

Lanuginosa-groep

wAARDERING: sierwaarde o; groei **
BLOEMEN: licht violetblauw (90B), verkleurend naar zeer lichtblauw (91A), soms goed gevuld;
helmdraden wit, helmhokjes geel; 10-13 cm; tepalen 6, smal elliptisch, niet overlappend (basis
van dç tepalen naar beneden omgeslagen), toegespitst; bloeitijd mei-ju~ en september.
BLADEREN: een- tot drietallig, tamelijk groot; jonge bladeren bronskleung.
GROEIWIJZE: hoog.
Deze Amerikaanse cultivar groeit goed. Nadelen zijn de breekbare, dunne ranken, de erg "open"
bloem die gauw smet en de slechte stekbaarheid.
..
'Mrs. P.T. James' wordt slechts op bescheiden schaal geteeld en kan gerust geheel verdwiJnen. Er
zijn diverse betere "lichtblauwe" cultivars, onder andere 'Lawsonian~', 'Mrs. Cholmon?eley',
'Perle d' Azur' en 'William Kennett'. De meeste planten worden bovendien naar Zweden geexporteerd onder de onjuiste naam 'Blue Star'.
Viticella-groep

'Mrs. Spencer Castle' (Jackman, Engeland, 1913)

WAARDERING: sierwaarde **; groei ***
BLOEMEN: paarsrose (78A) met licht purperrose rand (78D), lichter verbloeiend, in het voorjaar
half gevuld, klein; helmdraden rose, naar boven wit, helmhokjes geel; 16-18 cm; te~alen 6 (soms
met 2 of 3 zeer kleine extra), smal elliptisch (soms breder en overlappend), toegespitst; knoppen
groot, buikig, spits, bronskleurig purperbruin, sterk behaard; bloeitijd juni-juli en septe~ber.
BLADEREN: drietallig, soms enkelvoudig, tamelijk fijn, donkergroen tot zwak bronskleung.
GROEIWIJZE: hoog.
/

.

Een zeer mooie, goed groeiende, rose bloeiende Clematis met een grote, min of meer stervornuge
bloem. De kleinere, half gevulde bloemen zijn minder fraai.
'Mrs. Cholmondeley' (Noble, Engeland, 1877)

Lanuginosa-groep
WAARDERING: sierwaarde **;groei**
BLOEMEN: licht blauwviolet tot lichtblauw (92A), sterk, naar bijna wit verbloeiend (92C en D);
helmdraden wit; helmhokjes bruinrood tot lichtbruin; 15-20 cm; tepalen 6(-8), soms met een
extra zeer klein bloemdekblad (vlaggetje), ovaal, afgerond, iets puntig, naar de basis smaller, niet
overlappend; knoppen slank, geelgroen, zwak behaard; bloeitijd juni-augustus(-september).
BLADEREN: meestal drietallig, tamelijk fijn, lichtgroen.
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
Deze zeer oude Engelse cultivar bloeit lang en bijzonder rijk. De plant groeit in het eerste jaar
meestal korter dan vele andere grootbloemige hybriden, maar er ontwikkelen zich veel bloemen
laag langs de stok.
'Mrs. Cholmondeley' (spreek uit: Tsjörnlie} wordt de laatste jaren weer meer gekweekt. Een
nadeel van de plant is dat de bloemen nogal sterk verbloeien en dat ze bij nat en koud weer
gemakkelijk smetten.

'Mrs. N. Thompson' (Pennell & Sons, Engeland, 1961

Patens-groep
WAARDERING: sierwaarde **;groei *
BLOEMEN: gestreept; violetblauw (88A) met paarsrode streep (71A); helmdraden wit, helmhokjes
donker paarsrood (59A); 13-15 cm; tepalen 6, ovaal, weinig overlappend; knoppen tamelijk
groot, puntig, lichtgroen, zeer weinig behaard; bloeitijd mei-juni en augustus.
BLADEREN: onbekend.
GROEIWIJZE: matig hoog.
Een mooie, tamelijk nieuwe Clematis met gestreepte bloemen. De plant is goed te stekken, maar de
groei laat vaak te wensen over. Eenjarige planten in de kwekerij bloeien in september-oktober
volop.
Deze cultivar werd op "Herfstweelde '68" te Boskoop met een Zilveren Medaille bekroond (zie
Dendraflora 6 (1969): 81).
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'NeUy Moser' (Moser, Frankrijk, 1897)

Patens-groep

WAARDERING: sierwaarde *;groei***
BLOEMEN: gestreept; purperrose (74B) met lichtrose rand (85C), later (vooral in de .zon) vrijwel
geheel wit verbloeiend; helmdraden wit, helmhokjes purperrood (71A), breed spr.eid~nd; 15-18
cm; tepalen 6-)8, smal ovaal, niet of nauwelijks overlappend; knoppen groot, puntig, hchtgroen,
zwak behaard; bloeitijd mei-juni en augustus-september.
BLADEREN: drietallig, vrij klein.
GROEI: matig hoog tot hoog.
Deze oude cultivar stekt goed, hoewel er soms ook wel enige uitval is. De groei is redelijk tot zeer
goed. 'Nelly Moser' is sinds vele jaren een van de meest bekende en belangrijkste grootbloemige
Clematis. De laatste jaren wordt deze door het nagenoeg wit verbloeien, verdrongen door de veel
mooiere 'Dr. Ruppel'.
'Niobe' (Fisk, Engeland, 1975)

J ackmanii-groep

WAARDERING: sierwaarde **; groei**
BLOEMEN: dieprood tot donker purperrood (dieper dan 71A), later violetrood ("blau~er");
meeldraden opvallend geel tot lichtgeel; 12-14 cm; tepalen (4-)6, ovaal tot omgekeerd e1ro~d,
meestal afgerond, niet overlappend; knoppen puntig, aanvankelijk groenig, later diep brumrood, zwak behaard; bloeitijd juni-augustus(-september).
BLADEREN: drietallig, donkergroen.
GROEIWIJZE: matig hoog.
Deze door W. Nol! (Polen) gewonnen, zeer mooie, donkerrode cultivar behoort tot de interessantste nieuwigheden in het sortiment. Sommigen prefereren deze zelfs boven 'Rouge Cardinal'; de
Keuringscommissie gaf echter de voorkeur aan de in het algemeen beter groeiende en helderder
rood bloeiende 'Rouge Cardinal'. De cultivar 'Niobe' verbloeit sterker; oude bloemen worden
blauwer.
Jonge planten van 'Niobe' bloeien zeer rijk, zelfs tot de vorst invalt. De plant ontving een Gouden
Medaille op de tentoonstelling "Herfstweelde '78" te Boskoop (zie Dendraflora 15 en 16 (1979):
51).
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'Perte d'Azur' (Morel, Frankrijk, 1885)

J ackmanii-groep

WAARDERING: sierwaarde **;groei ***
BLOEMEN: knikkend, licht violetblauw (92A), iets lichter en iets blauwer (93D) verbloeiend;
helmdraden groenig wit, helmhokjes groengeel; 10-14 cm; tepalen (4-)6, breed ovaal tot ruitvormig, vaak overlappend, toegespitst; knoppen tamelijk groot, puntig, knikkend, purperkleurig,
zwak behaard; bloeitijd juli-september(-oktober).
BLADEREN: een- tot drietallig, tamelijk groot, lichtgroen.
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
Het is nu 100 jaar geleden dat deze zeer rijk bloeiende cultivar door de Franse kweker Francisque
Morel werd geïntroduceerd. De plant werd hoog gewaardeerd, hoewel deze nog slechts sporadisch
werd aangetroffen. De mooie, lichtblauwe 'Perle d' Azur' dient meer te worden geteeld.
'Pink Fantasy' (Engeland, vóór 1984)

J ackmanii -groep
WAARDERING: sierwaarde *; groei**
BLOEMEN: lichtrose met zwak purperrode streep (65B), later iets lichter (65D); helmdraden gelig
wit, helmhokjes diep purperrood; 12-14 cm; tepalen 6, breed ovaal, overlappend, puntig;
knoppen tamelijk groot, puntig, lichtgroen, zwak behaard; bloeitijd juni-september.
BLADEREN: drietallig, soms zwak gelobd, fijn, donkergroen.
GROEIWIJZE: matig hoog.
Een nieuwe, uit Engeland geïmporteerde, rijk bloeiende Clematis met een heel aparte, lichtrose
kleur. De plant groeit goed tot zeer goed en zou in de toekomst vanwege zijn groei en bloemkleur
wel eens hoger kunnen worden gewaardeerd.
'Prins Hendrik' (Rijks Tuinbouwwinterschool, Boskoop, 1908)

Lanuginosa-groep

WAARDERING: S
BLOEMEN: blauwpaars, later iets lichter; helmdraden wit, helmhokjes purperrood; 18-22 cm;
tepalen 6(-7), breed ovaal, puntig en genaaid, overlappend, rand gegolfd; knoppen zeer groot;
bloeitijd juni-juli(-september).
BLADEREN: meestal enkelvoudig.
GROEIWIJZE: laag tot matig hoog.
Deze bijzonder mooie grootbloemige Clematis is thans vrijwel geheel uit de cultuur verdwenen. De
plant is in verband met de zwakke groei zeer moeilijk te telen. In het verleden werd 'Prins Hendrik'
in kassen aangeplant en werden de bloemen als snijbloem gebruikt. De planten voor export werden
eveneens in kassen gekweekt. Bovendien moesten zij worden geënt, daar stekken volstrekt
onmogelijk was.
'Prins Hendrik' werd gewonnen door P. Goedt, kwekerijchef van de R.T.W.S. te Boskoop. De
plant moet niet worden verward met de gelijknamige, lichtpaarse Clematis, die in 1897 door de
Boskoper C. van Kleef werd geïntroduceerd en inmiddels al lang is verdwenen. Beide werden
destijds bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.
De hierboven beschreven 'Prins Hendrik' uit 1908 werd met een s beoordeeld: de plant heeft
slechts waarde voor de snij, indien deze in de kas wordt geteeld.
'Ramona' -

zie 'Hybrida Sieboldü'

'Rouge Cardinal' (A. Girault, Frankrijk, vóór 1968)

J ackmanii -groep
WAARDERING: sierwaarde ***;groei ***
BLOEMEN: donkerrood tot diep purperrood (dieper dan 71A), later roder (61A), nog later iets
blauwer (minder dan 'Voluceau'); helmdraden wit, helmhokjes purperrood; 13-16(-18) cm;
tepalen 6, omgekeerd eirond, top afgerond, zeer zwak gepunt; knoppen puntig, bruinpurper,
tamelijk zwaar behaard; bloeitijd juni-september(-oktober).
BLADEREN: enkelvoudig en drietallig, tamelijk grof.
GROEIWIJZE: matig hoog tot hoog.
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'Rouge Cardinal' is zonder twijfel een van de beste nieuwe cultivars in het ~rootbl?emige
sortiment. De donkerrode kleur is briljant en de groei is uitstekend. Deze Clematis mag m geen
enkele collectie ontbreken; het is de beste rode!
Op "Herfstweelde '68" werd deze nieuwigheid met een Gouden Medaille bekroond, terwijl in
1970 een Getuigschrift Eerste Klas werd toegekend (zie Dendraflora 6 (1969): 81 en 8 (1971): 67).
'Sealand Gem' (Bees, Engeland, vóór 1961)

Lanuginosa-groep

wAARDERING: sierwaarde o; groei **
..
BLOEMEN: gestreept; paarsrood (80A) met violetrose rand (91A-B), streep aan ~e onderziJde
bruinrose; helmdraden wit, helmhokjes lichtbruin; 10-14 cm; tepalen 6, ovaal, spits met stekelpunt; knoppen matig groot, puntig, bronskleurig met opvallend lichte strepen, kaal tot zwak
behaard; bloeitijd juni-augustus(-september).
BLADEREN: meestal drietallig, tamelijk fijn, donkergroen, glanzend.
GROEIWIJZE: matig hoog tot hoog.
Een vroeg bloeiende Clematis met een gestreepte bloem die spoedig min of _meer e~nkleurig
paarsrose wordt. De talrijke bloemen zijn nogal "slordig". Ook is het ?lad. met mom_.
..
'Sealand Gem' groeit goed en is goed te kweken, maar de bloemkleur IS rrunder fram; er ZIJn
betere, zoals 'Etoile de Malicorne' en 'Mrs. N. Thompson'.
'Silver Moon' (P. Picton, Engeland, vóór 1982)

Lanuginosa-groep

WAARDERING: sierwaarde ***;groei**
BLOEMEN: zeer lichtviolet (88D) met vage gelige streep (satijnachtig), later zeer licht grijzig violet
(85D) tot bijna wit; helmdraden groenig geel, helmhokjes geel, later bruin; Î~-18 cm; tepalen
6(-8), ovaal, overlappend, afgerond tot spits, stekelpuntig; knoppen groot, lichtgroen, sterk
behaard; bloeitijd juni-september.
BLADEREN: meestal drietallig, tamelijk groot.
GROEIWIJZE: matig hoog.
Deze nieuwe Clematis heeft een zeer typische, zacht satijnachtig violetwitte bloemkleur. Het is een
heel bijzondere plant in het sortiment, hoewel sommigen de kleur niet erg kun~en ~aarderen.
De plant is goed te stekken en groeit goed. Ze is in Nederland nog slechts sporadisch m cultuur.
'Silver Moon' moet in verband met de lichte kleur op een beschaduwde plaats worden aangeplant.
Na zware regenval smetten de bloemen nogal sterk.
'Souvenir de Capitaine Thuilleaux' - zie 'Capitan Thuilleaux'
'Star of India' (Cripps, Engeland, 1864)

J ackmanii -groep

WAARDERING: sierwaarde **;groei ***
BLOEMEN: knikkend diep violetblauw (83A) met weinig opvallende, violetrode streep (71A), tot
iets blauwer verblekend; meeldraden groenig geel tot witachtig, niet of nauwelijks uitgespr~id,
spiraalsgewijs gedraaid; 10-14 cm; tepalen 4(-6), zeer bree~ eirond, overl~~~e~d, _ toegespitst;
knoppen matig groot, spits, knikkend, diep paarsrood, vnJwel kaal; bloeitiJd JUli-augustus.
BLADEREN: nagenoeg alle enkelvoudig, soms ook drie- of vijftallig, matig groot, donkergroen.
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
Sinds enkele jaren is deze zeer oude, bijzonder goed groeiende en uitbundig bloeiende Clematis in
Boskoop weer in cultuur, nadat deze vele jaren geleden in de vergetelheid was ~eraakt. .
Het is alleszins de moeite waard om deze gezonde en ook mooie, donkerpaarse cultivar weer m het
sortiment op te nemen. In Engeland was 'Star of India' nog steeds in enkele collecties aanwezig.
'The President' (Noble, Engeland, vóór 1877)

Patens-groep

WAARDERING: sierwaarde ***;groei***
BLOEMEN: diep violetblauw, rand donkerblauw (93A); helmdraden wit, helmhokj_~s paarsrood
(59A); 14-18 cm; tepalen 6-8, ovaal, puntig; knoppen spits, bruinrood, nauweliJkS behaard;
bloeitijd (mei-)juni-augustus(-oktober).
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BLADEREN: een- tot drietallig, matig groot tot groot, puntig, tamelijk donkergroen; jonge
bladeren bronskleurig.
GROEIWIJZE: matig hoog (trage groeier).
Sinds Clematis in containers worden geteeld is deze kort groeiende en zeer rijk bloeiende cultivar in
verb~nd met de verkoop gedurende de zomer weer meer gewaardeerd. Daarom werd aan 'The
President' ook voor de groei drie sterren toegekend. Indien op tijd gestekt, wortelt deze Clematis
zeer goed.
'Twilight' (P. Picton, Engeland, vóór 1975)

1ackmanii -groep

WAARDERING: sierwaarde *;groei **
BLOEMEN:. donker paarsrose (78A), later lichter (80C); heln:-draden roomwit, helmhokjes geel;
11-14 cm, tep~:? 6~ ov.a~, .overlappend, afgerond tot Iets spits; knoppen spits, lichtgroen, zwaar
behaard; bloeitijd jUni-juli en september.
BLADEREN: een- tot drietallig, matig groot.
GROEIWIJZE: matig hoog.
Een uit Engeland . geïmporteerde.' rij~ bloeiende Clematis met matig grote, donker paarsrose
bloemen. De groei van deze cultivar IS goed, maar de bloemen zijn niet spectaculair.
'Victoria' (Cripps, Engeland, 1870)

1ackmanii -groep

WAARDERING: sierwaarde o; groei **
BLOEM~N: ~ioletpaars (~3B), ver?loeie~d
groerug wit, helmhokjes gro~rug b.rum;

naar licht violetrood (-paars) (86B); helmdraden kort,
13-15 cm; tepalen 4-6, breed ruitvormig, nauwelijks
o~:rlappend; kn~~~e~ p~ntig, krukkend, paarsrood, de jonge sterk grijswit behaard, later
vnjwel kaal; bloeitiJd JUru-september(-oktober).
BLADEREN: een- tot vijftallig, tamelijk grof, donkergroen; jonge bladeren bronskleurig· stengels
en bladstelen diep bruinrood.
'
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.
D~ze zeer ou~e •. rijk. ~l.oeiende cul~i.var werd e~kele jaren geleden (opnieuw) uit Engeland
ge1mporteerd. V1cton~ IS v:rmoedeliJk vroeger alm Nederland in cultuur geweest. Ten opzichte
van. enk.ele andere cultivars m deze kleurengroep, zoals 'Gipsy Queen' , '1ackmanii' en 'Star of
Indra', IS deze oude Clematis niet zo bijzonder dat ze weer op grotere schaal in cultuur moet
worden genomen.

'Ville de Lyon' (Morel, Frankrijk, 1899)

Viticella-groep

WAARDERING: sierwaarde ***; groei ***
BLOEMEN: don~er purperrood (71A) met licht purperrode streep, vrij sterk (blauwer) verkleurend;
helmdraden Wit, helmhokjes geel, later bruingeel; 8-10(-14) cm; tepalen 6, omgekeerd eirond iets
overlappend; knoppe.n ov?id, di:p bruinrood, zwak behaard; bloeitijd juli-september. '
BLADEREN: een- en dnetalhg, matig groot.
GROEIWIJZE: hoog tot zeer hoog.

Een in Nederland sporadisch voorkomende, Engelse Clematis met een zeer fraaie, op 'Prins
Hendrik' gelijkende bloem. De plant is zeer moeilijk te stekken en ook de groei laat te wensen over.
Deze cultivar is vermoedelijk gewonnen door Scott's Brothers te Earlswood en naar alle waarschijnlijkheid door Fisk geïntroduceerd.
'Voluceau' (A. Girault, Frankrijk, vóór 1970)

WAARDERING: sierwaarde o; groei***
BLOEMEN: diep fluwelig purperrood (veel dieper dan 71A), verbloeiend naar roodachtig paars
(veel dieper dan 78A); meeldraden donker groenig geel, later lichtgeel tot bruingeel; 9-14 cm;
tepalen 6, ovaal tot omgekeerd eirond met stekelpuntje, soms overlappend, rand vaak naar
beneden omgeslagen; knoppen klein tot matig groot, puntig, bruinrood, zwak behaard; bloeitijd
juli-oktober.
BLADEREN: een- en drietallig, tamelijk fijn.
GROEIWIJZE: hoog.
Al meer dan 20 jaar is deze Franse selectie in Boskoop in cultuur, maar ze is thans vrijwel
verdwenen. In 1970 verwierf de plant een Getuigschrift van Verdienste (zie Dendroflora 8 (1971):
67).
'Voluceau' groeit prima; de plant is zelfs nog gemakkelijker te telen dan de mooiere 'Rouge
Cardinal' .
De bloemen van 'Voluceau' verbloeien zeer sterk naar een paarsachtige, vaak fletse kleur. Daarom
kan deze cultivar uit het sortiment verdwijnen. 'Niobe' en 'Rouge Cardinal' zijn mooier.
'Vyvyan PenneU' (Pennell & Sons, Engeland, 1959)

'Violet Charm' (Engeland, vóór 1970)

Lanuginosa-groep

WAARDERING: sierwaarde ***; groei *
BLOEMEN:. licht blauwpaars (92A), later iets lichter (91A); helmdraden blauwig wit tot wit,
helmhokjes donker paarsrood; 15-18 c~; tepalen 6(-8), ovaal, spits tot toegespitst, overlappend,
vaak teruggeslagen; knoppen groot, lichtgroen, sterk behaard; bloeitijd juni-augustus (-oktober).
BLADEREN: vrijwel steeds enkelvoudig, tamelijk grof.
GROEIWIJZE: laag tot matig hoog.
48

Florida-groep

WAARDERING: sierwaarde ***; groei **
BLOEMEN: violetblauw (88B-90B), achterzijde roodachtig violet met nog rodere streep, later
lichtblauw (92A), in het voorjaar zeer sterk gevuld met talrijke, purperkleurige tepalen; 12-15
cm; tepalen 6 (indien enkelbloemig), ovaal, overlappend, puntig en genaaid; helmdraden wit,
helmhokjes lichtgeel; knoppen toegespitst, bruinrood, tamelijk zwaar behaard; bloeitijd meijuni en augustus (-september).
BLADEREN: meestal enkelvoudig, sterk hartvormig, zeer groot, zwak glanzend, zeer donkergroen,
achterzijde met purperrode nerven; jonge scheuten bronskleurig.
GROEIWIJZE: matig hoog tot hoog.
Deze Clematis bloeit in het voorjaar met opvallend gevulde bloemen, in het najaar zijn ze
volkomen enkel. 'Vyvyan Pennell' is de beste en mooiste gevuldbloemige cultivar, maar ook de
enkele bloemen hebben een hoge sierwaarde. De gevulde bloemen verbloeien wel eens minder
fraai. De plant is nogal gevoelig voor ziekten en ook de groei laat soms te wensen over. Ondanks
genoemde bezwaren werd deze bijzondere Clematis hoog gewaardeerd.
'W. E. Gladstone' (Noble, Engeland, 1881)

Hoewel 'Rouge Cardinal' thans als de beste grootbloemige rode Clematis wordt beschouwd zal
ook de alom be~~nde, zeer veel en gemakkelijk te telen 'Ville de Lyon' toch wel in het sorti~ent
gehandhaafd bliJven. De plant blijft zonder enige twijfel zijn sierwaarde behouden en wordt
daarom zeer hoog gewaardeerd. 'Ville de Lyon' is bovendien nauwelijks gevoelig voor ziekten.

Viticella-groep

Lanuginosa-groep

WAARDERING: sierwaarde ***; groei *
BLOEMEN: licht violetblauw (88C), later nauwelijks lichter (91B); helmdraden wit, helmhokjes
donker purperrood, uitgespreid; 18-25 cm; tepalen 6-8, ovaal, vaak overlappend, tamelijk
afgerond, niet of nauwelijks met stekelpuntje; knoppen groot, spits, lichtgroen, tamelijk
behaard; bloeitijd juni-augustus.
BLADEREN: een- tot drietallig, tamelijk groot.
GROEIWIJZE: matig hoog tot hoog.
Het is jammer dat deze Clematis zeer slecht is te stekken en als jonge plant ook slecht groeit. De
bloemen hebben een mooie lichtblauwe kleur en de grootte van de bloemen wordt waarschijnlijk
door geen andere cultivar overtroffen. 'W. E. Gladstone' kan worden beschouwd als een
grootbloemige 'William Kennett'. Door de grootte van de bloemen raken ze snel verfomfaaid en
ze smetten na zware regenval. Aanplanten op een beschutte plaats is gewenst.
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'William Kennett' (Cobbett/Jackman, Engeland, vóór 1877)

Lanuginosa-groep
sierwaarde ***;groei **
BLOEMEN: licht violetblauw (91A), later iets lichter; helmdraden witachtig, helmhokjes donker
paarsrood; 14-18 cm; tepalen 6, ovaal, toegespitst, vrijwel niet stekelpuntig; bloeitijd juniaugustus (-september).
BLADEREN: enkelvoudig, zeer groot.
GROEIWIJZE: hoog.

KLEURINDRUK VAN DE BLOEMEN

WAARDERING:

De lichtblauwe bloemen van deze zeer oude cultivar zijn doorgaans iets groter dan die van
'Hybrida Sieboldii' en smetten gemakkelijk.
De groei van 'William Kennett' in pot is niet altijd optimaal; soms groeit de plant evenwel tot
boven in de stok, maar de bloemen zijn zeer schaars aanwezig. Toch behoort 'William Kennett' tot
de beste cultivars in de lichtblauwe groep.
De schrijfwijzen 'William Kennet' en 'William Kenneth' zijn foutief.
'Xerxes' (Noble, Engeland, 1877)

Patens-groep
sierwaarde *;groei *
BLOEMEN: violet (88A), later licht violetblauw (92A); helmdraden wit, helmhokjes donker
paarsrood (79B); 14-20 cm; tepalen 6-8, ovaal tot ruitvormig, overlappend, min of meer puntig;
bloeitijd juni-augustus (-september).
BLADEREN: onbekend.
GROEIWIJZE: matig hoog.

?e

In het onderstaande schema is getracht een globale indruk van bloe~kl~ur weer te geven ~an de
48 ositief gewaardeerde grootbloemige Clematis-hybriden. Dit overzicht IS bedoeld om sne na te
ku~nen gaan tot welke kleurengroep de bela~grijkste ~ultivars b~horen. Voorts kunnen deze korte
kleuromschrijvingen worden gebruikt op etiketten, m catal~g.I enzovoort. ..
Er dient te worden opgemerkt dat deze glob~e kl~uraandwdmgen soms afwiJken van de vaak
uitgebreidere kleuromschrijvingen bij de cultiVars m de tekst.

WIT

zuiver wit
'Henryi'
'Madame Le Coultre'
'Miss Bateman'

roomwit
'Duchess of Edinburgh'

violetwit
'Huldine'
'Silver Moon'

ROSE

lichtrose
'Pink Fantasy'

rose (paarsrose)
'Comtesse de Bouchaud'
'Hagley Hybrid'
'Margaret Hunt'
'Mrs. Spencer Castle'

donker paarsrose
'Twilight'

WAARDERING:

Deze zeer oude Engelse cultivar bloeit al vroeg in het seizoen. De groei in pot is nogal zwak; de
plant bloeit daarentegen tot aan de grond.
De cultivar 'Eisa Späth' wordt tegenwoordig veelal als synoniem gezien van 'Xerxes'. De eerste is
echter een Clematis met helder blauwe bloemen, door de Duitse kweker Ludwig Späth in 1891
geïntroduceerd. Thans is de tot de Lanuginosa-groep behorende 'Eisa Späth' in Nederland niet
meer in cultuur. In Engeland zou deze plant nog in sommige kwekerijen aanwezig zijn.

ROOD

rood (donkerrood)
'Rouge Cardinal'

purperrood
donkerrood
'Madame Jules Correvon' 'Ernest Markham'
'Ville de Lyon'
'Niobe'

PAARS

lichtpaars
'Dorothy Walton'
'Kathleen Dunford'

blauwpaars
'Lady Betty Balfour'
'Prins Hendrik'
'Violet Charm'
'Vyvyan Pennell'
'Xerxes'

donker blauwpaars
'Etoile Violette'
'Gipsy Queen'
'Jackmanii Superba'
'Lilacina Floribunda'
'Star of India'

BLAUW

lichtblauw
'Genera! Sikorski'
'Lawsoniana'
'Mrs. Cholmondeley'
'Perle d' Azur'
'W. E. Gladstone'
'William Kennett'

blauw
'Lady Northcliffe'
'Lasurstern'

donkerblauw
'J ackmanii'
'The President'

violetwit/violetpaars
'Barbara Jackman'
'Boskoop Beauty'
'Etoile de Malicorne'

violetblauwI paarsrood
'Mrs. N. Thompson'

GESTREEPT rosewitlpurperrose
'Bees Jubilee'
'Capitan Thuilleaux'
'Dr. Ruppel'
'John Paul II'
'Nelly Moser'
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SORTIMENT NIET AANBEVOLEN CULTIVARS

SORTIMENT EERSTE KEUZE
De onderstaande 12 oude én nieuwe cultivars behoren tot het allerbeste handelssortiment. Zij
worden thans bij vele duizenden exemplaren vermeerderd en ontbreken vrijwel in geen enkel
Clematis-sortiment.
Sierwaarde Groei Cultivar

***
**
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***

De onderstaande 10 Clematis-cultivars kunnen wat de sierwaarde van de bloemen aangaat uit het
sortiment verdwijnen zonder dat het wordt geschaad. Sommige hebben een weinig opvallende
kleur of oe bloemen verbloeien heel sterk. Ze zijn alle door betere en mooiere cultivars overtroffen.

Sierwaarde Groei Cultivar

'Dr. Ruppel'
'Gipsy Queen'
'Hagley Hybrid'
'Jackmanii'
'1 ackmanii Superba'
'Madame Le Coultre'

**
*
**
***
***
***

**
***
**
***
***
***

'Mrs. Cholmondeley'
'Nelly Moser'
'Niobe'
'Rouge Cardinal'
'The President'
'Ville de Lyon'

Sierwaarde

Groei

Cultivar

Overtroffen door

'Daniel Deronda'

'The President'
'Vyvyan Pennell'

'Hybrida Sieboldii'

'Lawsoniana'
'Mrs. Cholmondeley'
'W. E. Gladstone'
'William Kennett'

'Jackmanii Alba'

'Duchess of Edinburgh'
'Madame Le Coultre'

'Lord Nevill'

'Lady Northcliffe'
'Lasurstern'

'Madame Baron Veillard'

'Comtesse de Bouchaud'
'Hagley Hybrid' /
'Margaret Hunt'
'Mrs. Spencer Castle'

'Margot Koster'

'Ernest Markham'
'Madame Jules Correvon'
'Niobe'
'Rouge Cardinal'

0

*

0

**

0

***

0

**

0

***

0

*

0

**

'Mrs. P . T. James'

'Lawsoniana'
'Mrs. Cholmondeley'
'Perle d' Azur'
'W. E. Gladstone'
'William Kennett'

0

**

'Sealand Gem'

'Etoile de Malicorne'
'Mrs. N. Thompson'

SORTIMENT NIEUWERE CULTIVARS

0

**

'Victoria'

De 16 onderstaande, positief gewaardeerde Clematis-cultivars zijn in de laatste decennia in
Nederland als nieuwigheden geïntroduceerd. De meeste zijn slechts op een of twee kwekerijen in
cultuur. Enkele van deze nieuwere cultivars zijn ongetwijfeld goede aanvullingen op het handelssortiment. Dit dient nader te worden beproefd.

'Gipsy Queen'
'Jackmanii'
'Star of India'

0

***

'Voluceau'

'Niobe'
'Rouge Cardinal'

SORTIMENT TWEEDE KEUZE
De onderstaande 19 oude cultivars behoren eveneens tot het betere handelssortiment. Op een
aantal bedrijven waar Clematis tot het sortiment behoort, zijn de meeste hiervan in cultuur, zij het
soms in een vrij klein aantal.
Sierwaarde Groei Cultivar

*
**
**
*
*
**
**
***
***
**

** 'Barbara Jackman'
*** 'Comtesse de Bouchaud'
** 'Duchess of Edinburgh'
*** 'Ernest Markham'
*** 'Guiding Star'
** 'Henryi'
*** 'Lady Betty Balfour'
* 'Lady Northcliffe'
* 'Lasurstern'
*** 'Lawsoniana'

Sierwaarde Groei Cultivar

**
**
**
***
***
**
**
***
52

**
**
*
***
**
***
*
***

'Bees Jubilee'
'Boskoop Beauty'
'Capitan Thuilleaux'
'Dorothy Walton'
'Etoile de Malicorne'
'Etoile Violette'
'Genera! Sikorski'
'Huldine'

Sierwaarde Groei Cultivar

**
*
**
**
**
***
***
***
*

**
**
***
***
***
**
*
**
*

'Madame Jules Correvon'
'Miss Bateman'
'Mrs. Spencer Castle'
'Perle d' Azur'
'Star of India'
'Vyvyan Pennell'
'W. E. Gladstone'
'William Kennett'
'Xerxes'

Sierwaarde Groei Cultivar

**
*
**
**
*
***
*
***

***
**
***
*
**
**
**
*

'John Paul II'
'Kathleen Dunford'
'Margaret Hunt'
'Mrs. N. Thompson'
'Pink Fantasy'
'Silver Moon'
'Twilight'
'Violet Charm'
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SORTIMENT NIET GEKEURDE CLEMATIS
In_het kort vo_lgt hie~onder ~en sortiment oude, nieuwere en ook nieuwe, niet gekeurde grootbloemige Clematrs-hybnden, die op slechts een of enkele kwekerijen in Nederland in zeer kleine
aa.I_lt~len worden v~rmeerderd . Van de meeste is nog niet bekend of deze een aanvulling op het
hmdige handelssortiment kunnen betekenen. Een en ander zal in de komende jaren worden
nagegaan.
De beschrijvingen zijn gebaseerd op eigen waarnemingen, aangevuld met talrijke gegevens uit de
ter beschikking staande literatuur.
'AucE FisK' (Fisk, Engeland, 1967)
Patens-groep
Bloemen violetblauw, lichtblauw verbloeiend, 16-18 cm, tepalen 6, enigszins gegolfde rand,
helmdraden wit, helmhokjes purperzwart; bloeitijd mei-juni en september.
Aardige cultivar met een goede groei.
'ANDRÈ DE VILLERS' (A. Girault, Frankrijk, vóór 1975)
Bloemen lavendelblauw (ongeveer als die van 'Prink Hendrik'), 15-20 cm, meeldraden purperkleurig; bloeitijd juni-september.
Mooie, zeer grootbloemige cultivar.
'BARBARA DIBLEY' (Jackman, Engeland, 1949)
Patens-groep
Bloen:_en gestreept, paarsrood (72A) met zwak violetblauwe rand (77 A), 14-17 cm, tepalen 6-8,
tameliJk smal puntig en genaaid, niet overlappend, helmdraden wit, helmhokjes zwartrood·
bloeitijd mei-juni en augustus; bladeren (1-)3-tallig.
'
Zeer mooie, rijk bloeiende cultivar; wellicht een verrijking van het sortiment.
'BEAUTY OF WoRcESTER' (Srnith, Engeland, 1890)
Florida-groep
Bloemen helder blauw, vlak, tepalen 6, helmdraden wit, helmhokjes donker, in het voorjaar
gevuld; bloeitijd mei-juni.
Bijzonder mooie, zeer oude cultivar.
'BELLE OF WoKING' (Jackman, Engeland, 1877)
Florida-groep
Bloemen rose met een zilverachtige glans, 10-15 cm, in het voorjaar gevuld, tepalen deels met
groene streep; bloeitijd juni-juli.
De groei van deze zeer oude cultivar is prima.
'CARNABY' (Treasure, Engeland, 1983)
Lanuginosa-groep
Bloemen frambozenrose met donkerrose streep, groot, tepalen 6, meeldraden bruinachtig;
bloeitijd mei-juni.
Deze mooie, rijk bloeiende en compact groeiende cultivar is oorspronkelijk afkomstig uit de
Verenigde Staten.
Jackmanii-groep
'CoLETTE f?EviLLE' (A. Leroy, Frankrijk, vóór 1934)
Bloemen diep purperrood, 15-18 cm, tepalen 6, smal, niet overlappend; bloeitijd juni-september;
knoppen donker purperbruin; bladeren donkergroen.
Lijkt een mooie, aanbevelenswaardige cultivar.
'CoRONA' (Treasure, Engeland, 1972)
Patens-groep
Bloemen helder purperrose, groot, tepalen 6, overlappend, helmdraden wit, helmhokjes donkerrood; bloeitijd mei-juni en augustus.
Mooie, compact groeiende en rijk bloeiende cultivar door T . Lundell in Zweden gewonnen en in
de handel gebracht door de Engelse Treasures of Tenbury Ltd.
'CouNTESS OF LovELAcE' (Jackman, Engeland, 1876)
Patens-groep
Bloemen lilablauw, groot, in mei-juni gevuld, in augustus-september enkel, tepalen 6, niet
overlappend, meeldraden witgeel.
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'CRIMSON KING' (Jackman, Engeland, vóór 1916)
Lanuginosa-groep
Bloemen karmozijnrood, matig groot , tepalen 6, helmdraden wit met lichtbruine helmhokjes.
Mooie, oude cultivar.
'EmTH' (Treasure, Engeland, 1974)
Lanuginosa-groep
Bloemén zuiver wit, groot, tepalen 6-8, helmdraden wit, helmhokjes opvallend donkerrood;
bloeitijd mei-september; bladeren 3-tallig, matig groot.
Een rijk bloeiende, zeer goede cultivar.
'ETOILE oE PARis' (Christen, ? Frankrijk, vóór 1934)
Patens-groep
Bloemen violetblauw met violetrode streep, later prachtig blauw, 13-16 cm, tepalen 8(-9), iets
overlappend, toegespitst, meeldraden zuiver wit met zwartrode helmhokjes; bloeitijd mei-juni.
Mooie cultivar met zeer opvallende meeldraden.
'GILLIAN BLADES' (Fisk, Engeland, 1975)
Patens-groep
Bloemen wit met roomwitte streep, 10-15 cm, tepalen 6-8; bloeitijd mei-juni en september;
knoppen lichtgroen.
'GLADYS PICARo' (Fisk, Engeland, 1975)
Patens-groep
Bloemen wit, 16-20 cm, tepalen 6-8, meeldraden purperkleurig, opvallend; bloeitijd mei-juni en
september.
Florida-groep
'HAKu-ooKAN' (Japan, 1974)
Bloemen intens violetblauw (89C), 13-17 cm, tepalen 6(-8), iets overlappend, to~:gespitst, helmdraden wit, helmhokjes lichtgeel (zeer opvallend), tijdens de eerste bloei half gevuld; bloeitijd
mei-juni en augustus-september; knoppen zwak bronskleurig, vrijwel kaal; bladeren 1-3-tallig,
vrij groot, donkergroen.
'Haku-ookan' (Engelse vertaling: White Royal Crown) is een uit Japan afkomstige, nieuw~
cultivar. De plant heeft een bijzonder uiterlijk door de sterk contrasterende meeldraden. De groei
is matig sterk.
'H. F. YouNG' (Pennell & Sons, Engeland, 1962)
Patens-groep
Bloemen zuiver blauw tot lichtblauw, 15-18 cm, meeldraden lichtgeel; bloeitijd mei-juni en
augustus; groeiwijze compact.
Zeer mooie, rijk bloeiende en goed groeiende cultivar.
'HoRN oF PLENTY' (K. Maarse Dzn Jr, Aalsmeer, 1962)
Patens-groep
Bloemen mauverose met zwakke purperrode streep, later mauveblauw, 18-20 cm, tepalen 8, zeer
breed, overlappend, afgerond, helmdraden witachtig met purperzwarte helmhokjes, breed
spreidend; bloeitijd mei-juni en augustus.
Aardige, rijk bloeiende cultivar.
'JACKMANII RusRA' (Houry, Frankrijk, vóór 1907)
Jackmanii-gr?ep
Bloemen fluwelig violetrood, 12-15 cm, tepalen 4-6, in het voorjaar talrijker (gevuldbloemig);
meeldraden roomgeel; bloeitijd juni-augustus.
Mooie cultivar met een heel aparte bloemkleur.
'JoAN PicToN' (Fisk, Engeland, 1974)
Patens-groep
Bloemen mauverose met lilawitte streep, 12-15 cm, tepalen 6-8, smal elliptisch, toegespitst, iets
overlappend, helmdraden wit, helmhokjes purperbruin; bloeitijd mei-juni en september.
Mooie cultivar met een heel bijzondere bloemkleur.
'JoHN WARREN' (Pennell, Engeland, 1968)
Lanuginosa-groep
Bloemen dof paarsrose tot wit met paarsrose streep en zwak randje, 17-20 cm, tepalen (6-)8, zeer
puntig, iets gegolfd, meeldraden donker bruinrood; bloeitijd juni en augustus-september.
Aardige, rijk bloeiende cultivar met een aparte bloemkleur.
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'KATHLEEN WHEELER' (Pennen, Engeland, 1967)
Patens-groep
Bloemen gestreept, zeer licht violetblauw (91C) met smalle, lichtpaarse streep (78B), 15-18 cm
tepalen 6-8, elliptisch tot breed ovaal, overlappend, tamelijk puntig, helmdraden wit helmhok:
j~s zwak bruinrood, later bruin; bloeitijd juni en september; knoppen zeer groot, behaard,
lichtgroen; bladeren (1 -)3-tallig en gelobd, grof; groeiwijze hoog.
Mooie cultivar met een licht purperrose (gestreepte) kleurindruk.
'LADY LONDESBOROUGH' (Noble, Engeland, 1871)
Patens-groep
B~?emen bleekblauw, later zilvergrijs, klein, meeldraden roodachtig; bloeitijd mei-juni; groeiWIJZe compact.
Zeer oude, niet gemakkelijk te stekken cultivar.
'LINCOLN STAR'. (P~nnell, Engeland, 1954)
Patens-groep
Bloemen prachtig hchtrose met donkerrose streep, 12-15 cm, tepalen (6-)8, ovaal, toegespitst en
genaa_l?, helmdraden wit, helmhokjes purperrood; bloeitijd mei-juni en september; knoppen
tameliJk groot, zacht en dicht behaard, lichtgroen.
Zeer mooie cultivar ('Nelly Moser' -type). Helaas verbleken de bloemen in de volle zon zeer sterk·
de rand wordt zilverig wit.
'
'MADAME E_r_>ouARD ANDRÈ' (Baron Veillard, Frankrijk, 1892)
Jackmami-groep
Bloemen WIJnrood, 8-13 cm, komvormig, meeldraden roomwit; bloeitijd eind juni-september.
'MADAME GRAr-:GÈ' (Grangé, Frankrijk, 1873)
Viticella-groep
Bloemen fluwelig purperrood, 12-15 cm, tepalen 4-6, meeldraden donkerrood; bloeitijd juli tot
oktober.
Zeer oude cultivar; in Engeland nog steeds om de bloemkleur gewaardeerd.
'MARCEL MosER' (Mos~r, Fra~krijk, 1896)
Patens-groep
Bloemen zacht mauvelila met Iets donkerder streep, 15-18 cm, tepalen 8, breed, iets puntig,
overlappend, helmdraden wit met purperzwarte helmhokjes; bloeitijd mei-juni en september.
Zeer oude, mooie cultivar.
'MAUREEN: (Engeland, vóór 1956)
Lanuginosa-groep
Bloemen_hcht purperrood, tepalen 6, overlappend, helmhokjes gelig tot groenig bruin; knoppen
slank, vnj spits, behaard; bloeitijd juni-augustus.
Mooie cultivar, maar blijkt zeer moeilijk te kweken.
'Miss CRAWSHA_Y' (Jackman, Engeland, ca. 1873)
Patens-groep
Bloemen zacht hlarose, 10-12 cm, tepalen 6, in het voorjaar soms iets gevuld, meeldraden geel tot
lichtbruin; bloeitijd juni tot september.
Zeer oude cultivar; in Engeland nog steeds in cultuur.
'MooNLIG~T'

(Engeland, 1968)
Patens-groep
Bloemen lichtgeel, 12-15 cm, tepalen 8-10, omgekeerd eirond, meeldraden lichtgeel.
De bloemen van 'Moonlight' zijn iets meer bekervormig (minder vlak) en ook iets geler dan die
van 'Wada's Primrose', maar de plant groeit aanmerkelijk slechter en is daarom minder
waardevol.
'Moonlight' is vermoedelijk ook een selectie uit Clematis patens, evenals 'Wada's Primrose' . De
plant is ~ok ?ekend gewo_rden onder de naam 'Yellow Queen' en is waarschijnlijk oorspronkelijk
afkomstig Uit Japan. (Zie ook 'Wada's Primrose').

'MRs. P. B. TRuAX' (vóór 1975)
Patens-groep
Bloemen zacht lilablauw, 12-16 cm, 6-8(-10) tepalen, puntig, helmdraden wit met lichtgele
helmhokjes; bloeitijd mei-juni en september.
Deze aardige cultivar bloeit vroeg en rijk.
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'PROTEus' (Noble, Engeland, 1876)
. Florida-gro_ep
Bloemen doflilarose, 12-15 cm, tepalen 4-5, in het voorjaar gevuld, helmdraden lila, helmhokJeS
geel; bloeitijd mei-juni en september.
'SERENATA' (Treasure, Engeland, ca. 1960)
Jackrnanii~groep
Bloemen diep violetpaars met violetrode streep, later blauwer, 13- ~ 6 cm, tepal~n 6, breed errond,
puntig, iets overlappend, meeldraden geel, later helmdraden wit, heln:hok~es geel; knoppen
puntig, purperrood, behaard; bloeitijd juli-september; blad meestal dnetalhg.
'Serenata' is een aardige, rijk bloeiende cultivar. De plant werd gewonnen door de Zweedse
kweker T. Lundell.
'TRIANON' (A. Girault, Frankrijk, vóór 1968)
.
. ..
Bloemen mauverose, 12-15 cm, tepalen lang toegespitst, meeldraden purperkleung; bloeitiJd
mei-juni en september.
Patens-groep
'WADA's PRIMROSE' (K. Wada, Japan, vóór 1979)
Bloemen licht groenig geel, later roomwit met zachtgele middenstreep, 13-1 7 cm, 8-1? .t.epale?,
langwerpig tot omgekeerd eirond, meeldraden lichtgeel; knoppen slank, behaard; bloeitiJd mei(. ..
juni); bladeren lichtgroen, ranken purperkleurig.
Deze vroegbloeiende Clematis met talrijke, zeer lichtge~e bloemen ~roert biJZOnder goed. Jonge
. .
.
planten in de kwekerij (het eerste jaar dus!) komen met tot bloei.
'Wada's Primrose' is naar alle waarschijnlijkheid een selectie uit C. patens, dre m het wrld
voorkomt in Japan.
,
Er is nog een andere zeerlichtgele Clematis, die onder de namen 'Moonlight' .~n"'Yel~?w Que~n
in cultuur zijn gebracht. Aangezien ook de naam 'Yellow Queen' wel_eens schiJnt te ZIJn _gebrmkt
voor 'Wada's Primrose' is het duidelijk dat de naam 'Wada's P nmrose' voor de hierboven
beschreven cultivar moet worden gebruikt en 'Moonlight' voor de andere.
Hetgeen in Japan in cultuur is onder de namen 'Gekkyuden' en 'Manshu-kii' is vrijwel zeker
identiek met 'Wada's Primrose'.
'YELLOW QUEEN' - zie onder 'MOONLJGHT' en 'W ADA'S PRIMROSE'
.
La~uginosa-groep
'YvETTE HouRY' (Houry, Frankrijk, vóór 1935)
Bloemen helder blauw, 15-18 cm, tepalen 6-8, in het voorJaar gevuldbloerrug, meeldraden
roomgeel; bloeitijd mei-juni en september; krachtige, hoge groeiwijze.
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SUMMARY

FIRST CHOICE COLLECTION
The 12 old and new cultivars mentioned in the table below belang to the very best commercial
assortment. At the moment many thousands of these plants are propagated. These are obtainable
from almast every nursery offering Clematis.
Ornamental value

***
**
***
***
***
***

Growth Cultivar

***
***
***
***
***
***

'Dr. Ruppel'
'Gipsy Queen'
'Hagley Hybrid'
'Jackmanii'
'Jackmanii Superba'
'Madame Le Coultre'

Ornamen- Growth Cultivar
tal value

**
*
**
***
***
***

**
***
**
***
***
***

'Mrs. Cholmondeley'
'Nelly Maser'
'Niobe'
'Rouge Cardinal'
'The President'
'Ville de Lyon'

SECOND CHOICE COLLECTION
The 19 Clematis in this table arealso good commercial cultivars. They are available in most of the
Clematis collections, though rarely in large numbers.
Ornamental value

*
**
**
*
*
**
**
***
***
**

Growth Cultivar

**
***
**
***
***
**
***
*
*
***

'Barbara Jackman'
'Comt. de Bouchaud'
'Duchess of Edinburgh'
'Ernest Markham'
'Guiding Star'
'Henryi'
'Lady Betty Balfour'
'Lady Northcliffe'
'Lasurstern'
'Lawsoniana'

Ornamen- Growth Cultivar
tal value

**
*
**
**
**
***
***
***
*

**
**
***
***
***
**
*
**
*

'Mad. Jules Correvon'
'Miss Bateman'
'Mrs. Spencer Castte'
'Perte d'Azur'
'Star of India'
'Vyvyan Pennell'
'W.E. Gladstone'
'William Kennett'
'Xerxes'

COLLECTION OF NEWER CULTl VARS
Thefollowing 16 recently assessed Clematis cultivars are rather new in the Netherlands. Only smalt
numbers are available for safe in the nurseries.
Ornamental value

**
**
**
***
***
**
**
***
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Growth Cultivar

**
**
*
***
**
***
*
***

'Bees Jubilee'
'Boskoop Beauty'
'Capitan Thuilleaux'
'Dorothy Walton'
'Etoile de Malicorne'
'Etoile Violette'
'Genera! Sikorski'
'Huldine'

Ornamen- Growth Cultivar
tal value

**
*
**
**
*
***
*
***

***
**
***
*
**
**
**
*

'John Paul IJ'
'Kathleen Dunford'
'Margaret Hunt'
'Mrs. N Thompson'
'Pink Fantasy'
'Silver Moon'
'Twilight'
'Violet Charm'

