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DE SYSTEMATIEK VAN HAMAMELIS

De familie Ham a me I i d ace a e omvat ongeveer 30 geslachten met 110 soorten en is vertegenwoordigd in alle ~erelddelen met uitzondering van Europa, waar voor de laatste ijstijden
nog wer... Ha~amehdacea.e V?orkwamen. De grootste soortenrijkdom is gevonden in
Z.O.-AZie; Midden-AmenkaIS een tweede centrum van diversiteit. Hamamelidaceae
zijn gewoonlijk loofverliezende bomen of struiken, die aan het eind van het bladloze seizoen
bloeien. Het geslacht Harnamelis vormt hierop geen uitzondering. Het omvat 4 wilde soorten, twee in Noo~?-Ame~ika en twee in Oost-Azië, en één hybride die in cultuur is ontstaan.
Toverhazelaars ZIJn houtige bladverliezende, dicht bij de grond vertakkende struiken of kleine bomen, met afwisselende bladstand. De veernervige, ongedeelde bladeren zijn gegolfd of
getand-gelobd. Ze dragen een beharing van sterharen, vooral op de nerven en in de nerfoks~!s; gewoonli~k verd~ijnt of vermindert de beharing in de loop van het seizoen. Op het blad
ZIJn vaak bultJeS te zien. Steunblaadjes zijn aanwezig maar vallen kort na het uitlopen van
het blad af.

De eindknop is gesteeld, hij wordt altijd geflankeerd door een kleinere zittende zij knop. Het
blad zit met de bovenzijden tegen elkaar aan opgevouwen in de knop .
De bloeiwijze is een tros zonder eindbloem. De hoofd- en zij-assen zijn uiterst sterk verkort.
Gewoonlijk staan drie bloemen bijeen in de oksel van een schutblad met daarboven twee losse of in verschillende mate met elkaar vergroeide bracteolen (steelblaadjes). Deze trossen
staan in grote aantallen in kluwens langs de takken, nooit aan het eind van de tak.
De bloemen zijn tweeslachtig. De vier kelkbladen zijn kort en verschillend gekleurd. De vier
kroonbladen, in de knop als een varenblad opgerold, zijn lijnvormig, soms vlak soms gerimpeld, in hoofdzaak geel van kleur. Er zijn vier fertiele en vier steriele meeldraden. Het
vruchtbeginsel is halfonderstandig, bestaat uit twee hokken die elk één zaad kunnen bevatten, en draagt twee stijlen. De houtige doosvrucht springt bij rijpheid met kracht open, de
kelk valt niet af en vergroeit met de vrucht.
Alle Harnamelis-soorten komen voor in ondergroei van hellingbossen, vaak als beekgeleiders.
Het basis-chromosoomgetal van Harnamelis en de daarmee verwante geslachten is x= 12, alleen Disanthus wijkt af met x= 8.

KENMERKEN VAN DE SOORTEN
Harnamelis vernalis SARG. Kroonbladeren 5-8 mm lang, geel tot oranje-rooçl, kelk violet,
bracteolen niet vergroeid, bladvoet scheef-wigvormig. Bloeitijd jan.-febr. Noord-Amerika,
Ozarkplateau .
Harnamelis virginiana L. Kroonbladeren 10-25 mm lang, citroengeel, kelk geelgroen, bracteaten niet vergroeid, bladvoet scheef hartvormig. Bloeitijd okt.-nov. Noord-Amerika, van
Z.-Canada tot in Mexico, niet in het westen.
Harnamelis japonica SIEB. & Zucc. Kroonbladeren 10-17 mm lang, geel of rood aangelopen,
kelk geelgroen tot purper, bracteolen vergroeid, blad kaal wordend. Bloeitijd febr.-maart.
Japan.
Harnamelis mollis Ouv . Kroonbladeren 10-18 mm lang, vlak, geel, kelk purper, bracteaten
aan de voet vergroeid, blad blijvend zacht behaard. Bloeitijd dec.- febr. China, Hupeh langs
de Jang Tse Kiang.
Harnamelis x intermedia REHD.
Hybride van H. mollis en H. japonica, gewoonlijk met H. mollis als zaadouder. Uit zaad
van H. japonica is bv. 'Ruby Glow' afkomstig. Een vormenrijke groep die in kenmerken
tussen de ouders in staat maar de variatie van beide overschrijdt in bloemgrootte en bloemkleur.
Harnamelis virginiana is zeer variabel, zoals te verwachten is bij een soort met zo'n groot
areaal. In het zuiden van het areaal wordt de soort meer boomvormig. Harnamelis macrophylla PURSH, hier opgevat als een synoniem van H. virginiana, wordt wel als soort onderscheiden op grond van de bultjes op beide zijden van het bladoppervlak. Dit is echter een
kenmerk dat in het hele geslacht verspreid in wisselende mate voorkomt en niet van systematische betekenis is.

Bracteolen van Harnamelis soorten
I . H. japonica 2. virginiana 3. H. x intermedia 'Feuerzauber' 4. H. mollis 5. H. verna lis 'Lombart's Weeping'.
(tekening Juliet Wi lliamson).
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Harnamelis japonica is in Japan meer variabel dan de gekweekte planten in Europa. De cultuurplanten wijken in sommige opzichten af van de wilde soort: grotere bladknoppen, langere kroonbladen, niet duidelijk hartvormige bladvoet, smallere en grotere bladen en minder
zijnerven. In Japan worden wel H. bitchuensis MAKINO (met blijvende beharing als bij H.
mol/is) en H. megalophylla Komz. (met groter blad) onderscheiden. Over de taxonomie van
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deze vormen en hun relatie tot H. mollis is, althans in Europa, nog onvoldoende bekend. H.
japonica is als boom beschreven; er is daarom geen reden een var. arborea te handhaven.
De kloon die als' Arborea' in Nederland wordt aangetroffen, een platte overhangende struik
op korte stam, voldoet niet aan de beschrijving van H. arborea OTTOLANDER ex MASTERS,
de basis van GUMBLETON's var. arborea.
Selectie in het cultivar-sortiment vindt voornamelijk plaats in H. x intermedia, op de eigenschappen bloemkleur en bloemgrootte. Verbeteringen in deze zijn nog wel mogelijk, maar
veel is niet meer te verwachten. Het zomeraspect en de herfstkleur bieden nog wèl mogelijkheden voor aanzienlijke verbetering. Ook lijkt het potentieel aan eigenschappen van de wilde
H. japonica nog lang niet uitgeput te zijn. Verbreding van de genetische basis voor selectie,
door kruising met andere geslachten, is niet onderzocht maar lijkt in principe niet onmogelijk.
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