HERMAN J. GROOTENDORST

HAMAMELIS
KEURINGSRAPPORT

Het geslacht Hamamelis, de Toverhazelaar bestaat uit vier species; twee ervan komen voor
in Oostelijk Noord-Amerika, één in Japan en één in West-China.
De Japanse soort Harnamelis japonica werd al in 1862 door Von Siebold ingevoerd; de
boomkweker Ottolander, Boskoop was de eerste, die deze in zijn kwekerij vermeerderde. De
Chinese Harnamelis mollis kwam omstreeks 1905 vanuit Engeland naar Nederland .
Zag men rond 1960 slechts enkele cultivars in de kwekerijen, dit is nu -20 jaar later- geheel
anders . Vooral de vele winterharde hybriden ontstaan uit Hamamelisjaponicax mollis (Hamarne/is intermedia) worden nu veel gevraagd.
In Boskoop worden tienduizenden planten per jaar gekweekt, meestal door enten in de zomer op onderstammen van Harnamelis virginiana. Ze gaan voor het grootste,deel naar het
buitenland.
Het in 1960-1965 in Nederland aanwezige sortiment werd beschreven in "Dendroflora" 2
(1965); in die publikatie werd tevens de sierwaarde vermeld volgens het één tot drie sterren
systeem. Onlangs hebben wederom keuringen plaats gevonden van de planten, die waren
opgeplant in de Sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. De
planten zijn gekeurd in 1978, 1979 en 1980 door de Keuringscommissie van de Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse Culturen.

Waardering:

***
**

*

0

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
kan vervallen (can be eliminated)

Harnamelis x intermedia
(Harnamelis japonica x mol/is)
Een groep hybriden tussen Harnamelis japonica (inclusief var. jlavo-purpurascens) en
Harnamelis mollis, onafhankelijk van elkaar ontstaan in het Arnold Arboretum, Jamaica Plain, U.S.A. (' Arnold Promise'), in de Botanische Tuin te Charlottenlund,
Denemarken ('Nina'), in de kwekerijen van Heinrich Bruns, Duitsland (o.a. 'Orange
Beauty', 'Westerstede') en vooral in het Arboretum Kalmthout, België (vele cultivars
F1 en F2). Het sortiment heeft de laatste 15 jaar een grote uitbreiding gekregen.
Deze hybriden staan in vele opzichten tussen beide ouders in. De jonge bladeren zijn
aan de onderkant zwak tot soms tamelijk veel behaard, oudere bladeren zijn kaal.
De naam Ha ma melis x intermedia werd het eerst gepubliceerd door REHDER in 1945
(Journ. Arn. Arb.); de enige Amerikaanse cultivar (' Arnold Promise') werd pas in
1963 benaamd.
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Harnamelis intermedia 'AIIgold' (Hillier, England 1973)
GROEIWIJZE: normale, opgaande struikvorm.
BLOEMEN: matig groot, kroonbladen 15-16 mm,

syn. Harnamelis intermedia 'Magie Fire'
gegolfd en gekruld; kelk rood-

bruin.
BLOEMKLEUR: goudgeel, iets
BLOEITIJD: januari-februari.

* Harnamelis intermedia 'Feuerzauber' (Hesse, Duitsland 1958)

donkerder dan die van H. mallis. *)

Van deze door Hiliier aangeboden cultivar is nog slechts een enkel plantje in Nederland. Niet gekeurd.

*** Harnamelis intermedia 'Arnold Promise' (Arnold Arb., U.S.A. 1963)
GROEIWIJZE: forse, vaasvormige struik, 2-3 m hoog, sterk vertakt.
BLOEMEN: groot, kroonbladen 16-18 mm lang, ver uiteenstaand, licht

naar binnen gebogen, gerimpeld; kelk bruingroen; een bijzondere, enigszins zure geur
verspreidend.
BLOEMKLEUR: lichtgeel (H.C.C. 601, Primrase Yel!aw).
BLOEITIJD: maart, dus één van de laatste bloeiers.

Deze opvallend rijk bloeiende cultivar ontstond in U.S.A. uit zaad van een Harnamelis ma/lis, gekweekt uit de import van E.H. Wilson van 1905 bestoven door een in de
nabijheid staande Harnamelis japanica. ('Zuccariniana'?).
Is vanwege zijn grote bloemen een verbetering van de eveneens laat bloeiende 'Zuccariniana'.

GROEIWIJZE: forse, brede struik.
BLOEMEN: middelgroot, kroonbladen 15-16 mm lang,
BLOEMKLEUR: brons rood, iets roder dan die van
BLOE!T!J D: januari-februari.

1.5 mm breed. Iets geurend.
'Ruby Glow'.

De cv. 'Feuerzauber' is een goede "rode" in het huidige sortiment. 'Ruby Glow' heeft
kleinere bloemen, die van 'Diane' zijn groter.

** Harnamelis intermedia 'Jelena' (R. de Beider, Kalmthout, België 1955)
syn. Harnamelis intermedia 'Copper Beauty'
GROEIWIJZE: forse, zeer open struik tot 3 m.
BLOEMEN: zeer groot, kroonbladen 20 mm lang en

1.5-2 mm breed, iets gegroefd,
in bundels van 3-6 bijeen; kelk purperrood. Rijk bloeiend.
BLOEMKLEUR: koperkleurig oranje, (H.C.C. 018, Jasper Red) met opvallend geel randje.
BLOEITIJD: december-januari.

Deze zeer grootbloemige cultivar is één van de vroegst bloeiende, meestal vóór Hamamelis mallis. Het enige bezwaar is dat hij, vooral als jonge plant, weinig vertakt.
/

o Harnamelis intermedia 'Moonlight' (Hillier, England 1970)
?** Harnamelis intermedia 'Barmstedt Gold' (Joh. Hachmann, Duitsland ± 1975)
GROEIWIJZE: sterk opgaand,
BLOEMEN: bijzonder groot;

met stevige schuin opgaande takken.
kroonbladen 22 mm lang, 2 mm breed, omhoog
staand, iets naar binnen gebogen, niet gedraaid; kelk purperrood; zwak geurend. Rijkbloeiend.
BLOEMKLEUR: intensief goudgeel (H.C.C. 3, Aurealin).
BLOEITIJD: februari.
Deze nieuwe cultivar werd door Joh. Hachmann geselecteerd in de tuinen van wijlen
Heinrich Bruns in Oldenburg, Duitsland.
De keuringscommissie heeft nog slechts één 3 jaar oud exemplaar in het Proefstation
kunnen keuren. Vanwege de fel goudgele kleur van de bijzonder grote bloemen en de
stevige groei, lijkt deze cultivar een goede aanwinst onder de later bloeiende cultivars.

GROEIWIJZE: brede struik, matig groeiend.
BLOEMEN: matig groot, kroonbladen 16-18 mm,

gedraaid en gekroesd; kelk bruin-

rood. Geurend.
BLOEMKLEUR: I i c h tg e el (zwavelgeel).
BLOEITIJD: januari-februari.
Een lichtgeel bloeiende cultivar; lichter van kleur en later bloeiend dan 'Pallida'.

Harnamelis intermedia 'Nina' (Lange, Denemarken 1953)

Volgens de beschrijving zou deze (oudere) cultivar lichtgele bloemen hebben. Volgens
Helmers, Westerstede zouden de kroonbladen 12 mm lang zijn, zeer fijn en dun, en
daardoor sierlijk.
De opgave van Krüssmann, dat de kroonbladen 27 mm lang zouden zijn, lijkt op een
vergissing. In Nederland is van deze cultivar geen exemplaar gevonden.

*** Harnamelis intermedia 'Diane' (R. de Beider, Kalmthout, België 1969)- foto omslag
GROEIWIJZE: matig grote, breed opgaande struik.
BLOEMEN: groot, kroonbladen 16-20 mm, 1,5-2 m

** Harnamelis intermedia 'Orange Beauty' (Vuyk van Nes 1965)
breed; kelk purperrood. Zwak

geurend.
bronskleurig rood, glanzend (R.H.S. 179A Greyed-Red),
naar de uiteinden lichter en verbloeiend naar bronskleurig.
BLOEITIJD: februari, iets na 'Feuerzauber'.
BLOEMKLEUR:

Dit is onder de grootbloemige cultivars de meest "rode" . Valt op door de felle kleur,
vooral in de zon.
*) Indien in dit rapport bij vergelijk ingen in bloemkleur en bloeitijd Hamamelis mollis wordt vermeld, dan wordt
bedoeld de in Nederland onder deze soortnaam gekweekte kloon.
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syn. Harnamelis intermedia 'Orange' (Heinrich Bruns, 1955)
GROEIWIJZE: goed groeiende, brede struik met iets overhangende takken.
BLOEME N: groot, kroonbladen 16-18 mm lang, iets gegolfd; kelk groenachtig

bruin, later bruinrood. Zeer rijk bloeiend.
d i ep goudgeel tot oranjegee l (H.C.C. 6/1, Indian
Ye ll aw) .
BLOEITIJD: februari-maart, zeer lang doorbloeiend.
BLOEMKLEUR:

Deze zeer mooie, fel gekleurde cultivar bloeit later dan Harnamelis ma/lis. In de zomer
is 'Orange Beauty' te herkennen aan de enigszins brons-bruine tint van de bladeren.
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**

Harnamelis intermedia 'Primavera' (R. de Beider, Kalmthout, België 1969)

GROEIWIJZE: breed opgaand.
BLOEMEN: matig groot, kroonbladen 16-18 mm lang en 1.4-1.8 breed, niet gedraaid maar sikkelvormig naar binnen gebogen; kelk purperbruin. Niet geurend. Rijk bloeiend.
BLOEMKLEUR: helder geel (H.C.C. 2/1, Canary-Ye!fow}, aan de voet iets purperrood getint.
BLOEITIJD: (januari-)februari.
Deze goed groeiende cultivar is lichter van kleur dan Harnamelis mol/is. De bloeiperiode valt tussen die van H. mollis en 'Westerstede' in.
o Harnamelis intermedia 'Ruby Glow' (Arb. Kalmthout, België 1946)
syn. Harnamelis japonica 'Flavo-purpurascens Superba'
Harnamelis intermedia 'Adonis'
GROEIWIJZE: vertakte struik met vele, dunne, schuin opgaande takken.
BLOEMEN: tamelijk klein, kroonbladen 10-15 mm lang en slechts 10 mm breed,
vrij sterk gegolfd; kelk donkerbruin.
BLOEMKLEUR: dof bruinrood (H.C.C. 018, Jasper Red) met smalle, lichtbruine tot gele rand.
BLOEITIJD: februari.
Deze cultivar was de eerste goede "rood bloeiende". Is overtroffen door 'Feuerzauber' en 'Diane'.

o Harnamelis japonica - Ja pan 1862
GROEIWIJZE: flinke struik van 3-5 mm met schuin opgaande takken.
BLOEMEN: variabel, klein, kroonbladen smal, 10-17 mm, zeer sterk gekruld; kelk
groen tot bruinrood.
BLOEMKLEUR: ge eI met iets bruin aan de voet.
BLOEITIJD: februari-maart.
Deze soort werd beschreven door Von Siebold en in 1862 uit Japan, waar hij in bergbossen groeit, in Nederland ingevoerd. De soort wordt zelden gekweekt; soms wordt
hij als onderstam gebruikt, wat dikwijls minder goede resultaten geeft.

o Harnamelis japonica 'Arborea'- Japan 1862
GROEIWIJZE: is niet, zoals men zou verwachten een kleine boom, maar een grote
platte struik; hij is dicht bij de grond vertakt in kronkelige stammen, die wijd
uitstaan tot horizontaal en afhangend toe.
BLOEMEN: klein, kroonbladen 10- 13 mm, ge eI met iets bruinrood aan de voet.
BLOEITIJD: februari-maart.
De in de kwekerij van Ottolander in Boskoop uit import van Von Siebold vermeerderde k I o on is kleinbloemig en niet bijzonder mooi. Ottolander bracht deze plant in de
handel als Harnamelis arborea. Het zou een "boomvorm" moeten zijn, en geen platte
struik, zoals men die in cultuur tegen komt.

o Harnamelis intermedia 'Vezna' (R. de Beider, Kalmthout, België 1970)
GROEIWIJZE: tamelijk opgaand.
BLOEMEN: zeer groot, kroonbladen 20-22 mm, licht gedraaid, iets naar buiten gebogen; kelk purperrood.
BLOEMKLEUR: koper k Ie u r i g met smalle gele rand, bij het uitbloeien oranjegeel.
BLOEITIJD: januari-februari.
De bloemen lijken bij het uitkomen op die van 'Jelena', later op die van 'Orange
Beauty'.

**

Harnamelis intermedia 'Westerstede' (H. Helmers, Duitsland 1977)

GROEIWIJZE: forse, opgaande struik.
BLOEMEN: matig groot, kroonbladen 14-16 mm lang, bijna recht omhoog staand,
slechts iets gedraaid; kelk bruinrood. Iets geurend. Rijk bloeiend.
BLOEMKLEUR: helder geel (H.C.C. 2/1, Canary Yellow), iets lichter dan die
van Harnamelis mol/is.
BLOEITIJD: (februari)-maart.
Vanwege de "late" bloeitijd is 'Westerstede' een goede aanwinst in het sortiment. Dit
is vooral van belang voor de verkoop in tuincentra. Men kan deze cultivar het beste
beschrijven als een Iaat bloeiende Harnamelis mol/is.
o Harnamelis intermedia 'Winter Beauty' (Wada, Japan 1962)
GROEIW IJZE: struikvorm, normaal groeiend.
BLOEMEN: groot; kroonbladen 15-18 mm lang, iets gegolfd; kelk bruin.
BLOEMKLEUR: diep goudgeel of oranjegeel, aan de voet bruinrood.
BLOEITIJD: december-januari.
Deze cultivar lijkt zeer veel op 'Orange Beauty', die echter later bloeit. Niet aanbevelenswaardig omdat hij te gevoelig is voor vorst. 'Orange Beauty' is meer winterhard.
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o Harnamelis japonica var. flavo-purpurascens- Japan 1915
GROEIWIJZE: van zaad gekweekt, variabel, meestal een forse struik met breed
spreidende takken.
BLOEMEN: klein, kroonbladen 10-12(-15) mm, smal, sterk gekruld; kelk purperrood.
BLOEMKLEUR: variabel, bruinrood met geeloranje, aan de top lichtgeel. De
kleurindruk is bruinrood.
BLOEITIJD: eind februari-maart.
Deze variëteit komt in Japan in diverse provincies in het wild voor. In 1913 werd hij
als nieuw soort beschreven door MAKI NO onder de naam H arnamelis incarnata.
REHDER (1925) beschreef deze als Harnamelis japonica var. jlavo-purpurascens, naar
een exemplaar in het Arnold Arboretum, dat daar door E.H. Wilson in 1919 was ingevoerd.

o Harnamelis japonica 'Rubra' (Chenault, Frankrijk vóór 1915)
GROEIWIJZE: forse opgaande struik met iets spreidende takken.
BLOEMEN: matig groot, kroonbladen 12-15 mm, smal, sterk gekruld; kelk purpurrood. Heeft slechts 2 bloemen per kortloot.
BLOEMKLEUR: bruinrood met geel randje, naar boven lichter wordend, aan de
top lichtgeel. De kleurindruk is bruinrood.
BLOEITIJD: laat , eind februari-(begin maart), vroeger dan 'Zuccariniana' .
Deze al vóór 1915 door Chenault, Frankrijk onder de naam Harnamelis zuccariniana
rubra verspreide kloon wordt nu meestal identiek beschouwd met de variëteit fla vopurpurascens. Wat echter in cultuur is in Nederland is de kloon ' Rubra'.
Deze, als eerste in cultuur gebrachte Harnamelis-kloon met bruinrode bloemen is nu
overt roffen door verscheidene cultivars van Harnamelis intermedia met aanmerkelijk
grotere bloemen.
13

o Harnamelis japonica 'Sulphurea' (Russell, Engeland 1958)
GROEIWIJZE: fors, met
BLOEMEN: matig groot

opgaande takken.
(13-14 mm) met zeer smalle, sterk gekrulde kroonbladen;
kelk aan de binnenkant bruin.
BLOEMKLEUR: I i c h tg e eI, ongeveer zoals die van 'Pallida'.
BLOEITIJD: februari-begin maart.
Door Russell, Engeland, uit zaailingen geselecteerde cultivar. Hij heeft, voor een Hamarne/is japonica nogal forse bloemen. Na de invoering van de mooie geel bloeiende,
grootbloemige cultivars van Harnamelis intermedia wordt 'Sulphurea' in Nederland
nauwelijks of niet meer gekweekt.

De hierboven beschreven plant is waarschijnlijk een kloon afkomstig uit de zaailingen
van Augustine Henry. (niet uit de import van Maries, zoals in "Dendroflora" 1965 is
vermeld).
Vroeger waren er in Boskoop verschillende klonen in omloop. Ze werden alle vegetatief vermeerderd. Wat wij de laatste 25 jaar als Harnamelis mollis kweken is één
kloon, een zéér rijk bloeiende. Hier en daar ziet men in Boskoop nog wel eens een oude struik met een iets afwijkende kleur (o.a. iets donkerder) maar hiervan wordt nu
niet meer vermeerderd.
In recente importen uit Japan komen iets afwijkende typen voor. Daar deze meestal
op de niet winterharde bladhoudende Distylium racemosurn zijn geënt verdwijnen ze
vanzelf.
Waar in dit artikel vergeleken wordt met Harnamelis mollis betreft dit steeds deze
"Boskoopse" of "Nederlandse" kloon.

o Harnamelis japonica 'Zuccariniana' - Japan 1868
GROEIWIJZE: matig groeiende struik met zeer vele, opgaande, dunne takken .
BLOEMEN: vrij klein (10-12 mm) met sterk gekrulde kroonbladen; kelk groen;

zij
hebben een zwakke, aparte geur.
BLOEMKLEUR: éénkleurig zwavelgeel (H.C.C. 1, Sulphur Yellow), aan de voet
groenachtig.
BLOEITIJD: maart-april; één van de laatst bloeiende cultivars.
De planten in cultuur stammen alle van één kloon, die door Von Siebold werd ingevoerd (1868) en door Ottolander in Boskoop is verspreid.
Deze Iaat bloeiende Harnamelis heeft nogal eens last van een virus. De eveneens Iaat
bloeiende 'Arnold Promise', met zijn grotere bloemen heeft 'Zuccariniana' overtroffen.

* * Harnamelis mollis - China 1879

tot 3 m.
15-17 mm lang, 1.5-2 mm breed,
slechts iets gegolfd, kelk bruin. Aangenaam geurend. Zeer rijk bloeiend.
BLOEMKLEUR: bijzonder mooi goud ge eI (H.C.C. 2, Canary- Yellow).
BLOEITIJD: (december)-januari.
GROEIWIJZE: forse struik, even hoog als breed,
BLOEMEN: middelgroot, kroonbladen ongeveer

Deze Chinese soort is zeer fraai. Tot vóór 1960, toen de Harnamelis intermediahybriden nog niet bekend waren, gold Harnamelis mollis als de allermooiste. Vanwege
zijn vroege en rijke bloei en vooral zijn aangename geur zal deze soort nog veel worden aangeplant.
Deze soort heeft als bezwaar dat de jonge planten vorstgevoelig zijn, wat in de kwekerijen veel uitval kan geven. Daarom is o.a. de vroeg bloeiende, lichtgele 'Pallida' hoger gewaardeerd (***).
Harnamelis mollis en Harnamelis japonica zijn van elkaar te onderscheiden door hun
bladeren. Bij Harnamelis mollis zijn de bladeren dicht behaard met sterharen, ze voelen zacht-viltig aan. Bij Harnamelis japonica zijn de bladeren aan de bovenzijde kaal.

Harnamelis mollis komt uit West-China. Hij werd het eerst in Engeland ingevoerd
door Charles Maries in 1879. Hiervan bleef in de kwekerij van Veitch Engeland slechts
één plant in leven, die pas 20 jaar later werd herkend als behorend tot Harnamelis
mollis (zie 'Coombe Wood').
In 1888 werd deze soort opnieuw ingevoerd door Augustine Henry, hij importeerde
zaad uit de provincie Hupeh. E.H. Wilson verzamelde in China (1907-8) zaad voor het
Arnold Arboretum (U.S.A.) op 1300-2000 m hoogte.
In Nederland werd deze soort het eerst in 1910 aangeboden in de catalogus van de firma K. Wezelenburg & Zoon, Hazerswoude en in 1911 door W. Keessen & Zn.,
Aalsmeer.
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o Harnamelis mollis 'Brevipetala' (Chenault, Frankrijk, vóór 1935)
syn. Harnamelis mollis 'Aurantiaca'
GROEIWIJZE: zeer sterk groeiende struik
BLOEMEN: kroonbladen bijzonder kort

(3-5 m) met opgaande takken.
(10 mm), aan de uiteinden ingesneden,
opvallend breed (1.5 -2 mm) en in afwijking van de meeste andere cultivars niet
gegolfd; kelk geelgroen.
BLOEMKLEUR: oranjegeel (H.C.C. 5 Buttercup- Yellow).
BLOEITIJD: januari-februari.

Deze grote, in bloemvorm en kleur geheel afwijkende cultivar werd geselecteerd door
Chenault, Orléans uit planten verkregen uit zaad, dat hij ontving van een missionaris
in China (mondelinge mededeling).
Het grote bezwaar van deze Harnamelis is dat 's winters tijdens de bloei veel verdroogd blad aan de takken blijft zitten wat een rommelige indruk geeft! Bovendien
lijdt hij dikwijls aan een virusziekte.

o Harnamelis mollis 'Coombe Wood' (Veitch, Engeland 1918)
GROEIWIJZE: plat-spreidende struik met breekbare takken.
BLOEMEN : bijna als die van Harnamelis mollis, iets donkerder

en iets groter

(17-18 mm).
BLOE.ITIJD: februari, later dan Harnamelis mollis.
Deze cultivar is afkomstig van de enige zaailing uit zaad dat door Maries (1879) werd
verzameld en die overbleef in de Veitch kwekerijen in Coombe Wood. Hij heeft het
nadeel zeer plat te groeien en bloeit bovendien niet rijk.

Harnamelis mollis 'Goldcrest' (Lord Aberconway, Engeland 1961)
GROEIWIJZE: struik met schuin opgaande takken.
BLOEMEN: zeer groot, kroonbladen 20 mm x 2 mm,

gegolfd, aan het uiteinden gekruld. Geurend.
BLOEMKLEUR: goudgeel met iets rood aan de basis.
BLOEITIJD: feb ruari-(maart).

Afkomstig van de latere import van Wilson (1908) in U.S.A.
'Goldcrest' wijkt af van de meest voorkomende kloon van H. mollis door grotere
bloemen en de betrekkelijk late bloei. Heeft in Nederland weinig verspreiding gevonden; de aandacht namelijk was voornamelijk gericht op de vele Harnamelis intermedia-cultivars, waarin ook Iaat bloeiende planten voorkomen. Niet gekeurd.
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***

Harnamelis mollis 'Pallida' (Wisley Gardens, Engeland 1932)
GROEIWIJZE: goede struik met veel, schuin opgaande takken.
BLOEMEN: groot, kroonbladen 16-20 mm en 2 mm breed, slechts

matig gegolfd;
kelk bruinrood. Bij zonder aangenaam geurend(!). Zeer rijk bloeiend.
BLOEMKLEUR: i i C h tg e eI.
BLOEITIJD: december-januari; één van de vroegste.

SUMMARY
An evaluation report on the Ham a me I is assortment has been published in "Dendroflora" 2, I965. Since then several new cultivars have appeared in cultivation. 25 Cultivars,
growing in the trialgardensof the Boskoop Experimental Station have been ad!udged by the
Selection Committee of the Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen m I978, I979
and I980. The usual merit stars, (see page 8) have been given in the report.

Eén van de allermooiste, vroeg bloeiende gele Hamamelis; bloeit enkele weken vóór

Harnamelis mol/is.
De oorsprong is niet met zekerheid vast te stellen. De plant werd het eerst getoond op
een tentoonstelling in Engeland door de Wisley Gardens. Hij stond op de lijst als te
zijn ontvangen van een verwaarloosde kwekerij in Holland. Volgens R. de Beider,
Kalmthout, België (Gard. Chron. 1970) werd in Kalmthout reeds voor 1930 toen De
Kort nog eigenaar was van Harnamelis mollis gezaaid. Het ligt voor de hand dat 'Pallida' van Kalmthout (dat dicht bij de Nederlandse grens ligt) afkomstig is.
Daar 'Pallida' als jonge plant ook meer winterhard is dan Harnamelis mol/is, wordt
deze meer en meer gekweekt.
o Harnamelis mollis 'Sunburst' (D. Veerman 1967)
GROEIWIJZE: forse, opgaande struik.
BLOEMEN: zeer groot, kroonbladen 20

mm lang en 2 mm breed; kelk licht rood-

bruin.
lichtgeel (H.C.C. 602, Mimosa Yellow), ongeveer gelijk aan
die van 'Pallida'.
BLOEITIJD: januari-februari, na 'Pallida', waarop hij veel gelijkt.
BLOEMKLEUR:

De fors groeiende 'Sunburst' zou een goede aanwinst geweest zijn, ware het niet dat de
plant de gehele winter, ook tijdens de bloei de bruine verdroogde bladeren toont,
waardoor de bloemen minder goed zichtbaar zijn.
Harnamelis vernalis - Noord Amerika 1908
Een struik, 3 meter hoog, in het wild voorkomend in de staten Missouri tot Louisiana,
U.S.A.
De bladeren zijn 6-12 cm lang, donkergroen, aan de onderkant blauwgroen. De onaangenaam riekende bloempjes zijn zeer klein (5-8 mm) meestal licht geel, aan de voet
dikwijls roodachtig; ze openen pas bij zonnig weer. Bloeit van januari tot maart, pas
als oudere plant. Herfstkleur geel. Heeft weinig sierwaarde.

The cultivars recommended in this report are:
*** H. intermedia 'Arnold Promise'- flowers light yellow (HCC 60I-Primrose Yellow),
petals 16-18 mm, slightly curved. March(!).
?** H. intermedia 'Barmstedt Gold'- flowers deep golden-yellow (HCC 3, Aureolin),
petals 22 mm x 2 mm, not curved. February.
*** H. intermedia 'Diane'- flowers glowing bronze-red (RHS I79A, Greyed-Red), petals
16-20 mm x 1.5-2 mm. February.
*
H. intermedia 'Feuerzauber' - flowers bronze-red, petals I5-I6 mm x I.5 mm.
January-February.
** H. intermedia 'Jelena'- flowers coppery-orange (HCC OI8 Jasper Red) with conspicuous orange border, petals 20 mm x I.5-2 mm, slightly grooved. December-January,
one of the earliest to bioom.
** H. intermedia 'Orange Beauty'- flowers deep golden-yellow to orange-yellow (HCC
61I, Indian Yellow), petals 16-18 mm long, sligtly waved. February-March. has a long
blooming period.
** H. intermedia 'Primavera'- flowers bright yellow (HCC 21I Canary Yellow), petals
I6-18 mm x I.4-1.8 mm. (January)-February.
** H. intermedia 'Westerstede'- flowers bright yellow (HCC 21I Canary Yellow), petals
I4-I6 mm, a/most straight. (February)-March, thus rather late.
*** H. mollis-flowers golden-yellow (HCC 2, Canary- Yellow), petals I5-17 mm, waved.
Very fragrant. (December)-January.
.
.
This is the clone, generally grown in Holland under the name of the spectes H. mollts.
ft was imported from England befare I910.
*** H. mollis 'Pallida'- flowers light yellow, petals I6-20 mm x 2 mm, slightly waved.
Very fragrant. December-January, one of !he earliest to bioom.

o Harnamelis vernalis 'Lombarts Weeping' (Lombarts 1954)
De takken van deze cultivar zijn sterk hangend, bladeren blauwgroen. Een 25-jarige
struik was in 1965 2 m hoog en 3 m breed. Bloempjes roodachtig niet opvallend.
Harnamelis vernalis 'Sandra' (Hiliier, Engeland 1962)
De jonge bladeren van deze cultivar zijn purperkleurig getint en worden later groen.
Deze cultivar werd door Hiliier geselecteerd om zijn intensief oranjerode herfstkleur.
De enkele plant in Nederland heeft nog weinig laten zien van de herfstkleur.
Bloeit in maart met zeer kleine, geelachtige bloemen.
Harnamelis virginiana - Oostelijk Noord-Amerika 1736
Een zeer grote struik van 3(-5m); kan zelfs hoger worden. Bladeren 8-15 cm, lichtgroen, in de herfst geel verkleurend. De kleine, lichtgele bloempjes verschijnen in de
late herfstmaanden, ongeveer tegelijk met het afvallen van de bladeren. Heeft weinig
sierwaarde.
Wordt bijna uitsluitend gebruikt als onderstam voor het enten van de vele cultivars.
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