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BERBERIS

Tot het geslacht Berberis behoren enkele honderden soorten, die over alle werelddelen zijn
verspreid, met uitzondering van Australië. Vooral in China zijn vele Berberis gevonden en
overgebracht naar Europa en Amerika. In Europa komen enkele soorten in het wild voor;
slechts één soort, nl. Berberis vulgaris behoort tot de Nederlandse flora.
SORTIMENT. Het B erberis-sortiment bevat niet alleen een groot aantal soorten en variëteiten,
ook het aantal cultuurvariëteiten is bijzonder groot. De laatste jaren zijn verscheidene
nieuwe cultivars ontstaan vooral in Nederland en Engeland. In ons land werd hoofdzakelijk
geselecteerd op winterhardheid.
Een gedeelte van het Berberis-sortiment is bladverliezend; een ander gedeelte is daarentegen
grotendeels bladhoudend. In grote lij nen kan het sortiment dus worden ingedeeld in bladverliezende en bladhoudende soorten. Enkele hybriden tussen de beide groepen (bv.
Berberis x media 'Parkjuweel') zijn half-wintergroen. Afhankelijk van de vorst verliezen
zij meer of minder blad. Meestal laten zij reeds laat in de herfst veel bladeren vallen.
KEURINGEN . Het in Nederland gekweekte Berberis-sortiment was de laatste jaren dusdanig
uitgebreid, dat de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen in 1968 besloot dit grote sortiment op sier- en gebruikswaarde te beoordelen. In
dat zelfde jaar werd een uitgebreide collectie bijeengebracht en uitgeplant op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop . Gedurende 1970 en 1971 werd
dit gekeurd. Vele op elkaar gelijkende cultivars werden hierbij van een "o" voorzien, hetgeen wil zeggen, dat zij uit de cultuur kunnen verdwijnen, zonder dat het handelssortiment
hierdoor wordt verarmd.
BE NAMING. Een zeer belangrijk werk over Berberis is dat van Dr. L. W. A. AHRENDT, getiteld "Berberis and M ahonia. A taxonomie revision". (The J ournal of the Linnean Society
of London Botany, Vol. 57, 1961, pag. 1- 410).
Voornamelijk over de benaming van de cultuurvariëteiten is veel te doen geweest. Dr. B. K.
BooM publiceerde met een uitgebreide beschrijving een aantal nieuwe cultivars in de Jaarboeken 1954- 1955 en 1956- 1957- 1958 van de Nederlandse Dendrologische Vereniging en
in Dendraflora No. 3, 1966. BooM heeft vooral aandacht besteed aan de groep Berberis x hybrido-gagnepainii. Helaas heeft hij 'Robin Hood' beschreven als een cultivar van deze
hybride hoewel de wratten op de twijgen, een kenmerk van Berberis verruculosa,
gehee l ontbreken. In dit rapport wordt deze cultivar daarom voorlopig onder Berberis
gagnepainii-hybriden gehouden, evenals de cultivars 'K lugowski' en 'Rust hof'.
De cultivars' Amstelveen', 'Telstar' en 'Haalboom' werden door BooM ingedeeld bij Be1'beris
candidula. De eerste twee zijn beslist hybriden van Berberis candidula X verruculosa en
worden daarom in dit artikel ondergebracht bij Berberis x frikartii. Cv. 'Haalboom' is
zonder twijfel een hybride en wordt voorlopig Berbe1'is candidula-hybride 'Haalboom' genoemd.
Van de bladverliezende Berberis zijn door BooM de cultivars 'Electra', 'Golden Ring',
'Green Ornament' en 'Red Pillar' aan de hybride Berberis x ottawensis toegevoegd; ze
horen echter ongetwijfeld thuis bij Berberis thunbergii.
Cv. 'Red Tears' is geen zuivere Berberis koreana; deze is vermoedelij k ontstaan door hybridisatie van Be1'beris koreana met Berberis vulgaris.
Nagegaan zal worden waartoe dergelijke hybriden kunnen behoren of moeten worden ondergebracht.
1) Proefstation voor de Boomkwekerij; Co nsulentschap voor de Tuinbouw, Boskoop.
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De nomenclatuur van de zg. Wisley Hybriden is onduidelijk en zelfs verward. E r zijn
pogingen gedaan deze cultivars onder t e brengen bij B erberis X carminea, bij Berberis x rubrostilla of bij beide groepen . Een duidelijke grens tussen de vele gekweekte cultivars is zeer
moeilijk t e trekken. H un herkomst is vaak niet te achterhalen en daarom zijn zij , speciaal
met het oog op de praktijk, alle bij Berberis x rubrostilla ingedeeld .
BLOEM-, BLAD- EN BESKLEUR. De sierwaarde v an Berberis is rijk en variabel. Sommige
soorten (bv. B erberis darwinii) worden aangeplant om de mooi gekleurde bloemen. Andere
(bv. Berberis aggregata) danken hun sierwaarde aan de fraaie bessen in het na jaar t erwijl ook
enkele cultivars met prachtige bladkleuren bekend zijn, vooral van Berberis thunbergii.
Bovendien hebben sommige soorten een aardige herfstkleur (bv. B erberis koreana) .
Een juist e beschrijving van de beskleur van Berberis X rubrostilla en B erberis wilsonae is
bij zonder moeilijk. Onder in de struik en aan de schaduwzijde zijn de bessen vaak anders
gekleurd d an in de volle zon . Ook de kleur van de bes op zich kan aan zon- en schaduwzijde
zeer verschillend zijn.
Bij de beschrijvingen worden de minder belangrij ke bloem-, blad- of beskleuren niet vermeld .
DOORNEN EN TWIJGE N. Alle B erberis zijn, op een enkele uit zondering n a gedoomd, hoewel
zeer variabel in aantal, vorm en lengt e. Alleen waar deze belangrijk zijn ter herkenning van
de soort of waar de doornen van andere betekenis zijn, worden zij in de beschrij vingen vermeld. Soms wordt evenwel gewezen op de vorm en de kleur van de t wijgen .
WINTERHARDHEID. In de winterhardheid zijn grote verschillen waar te nemen. E r zijn zowel
bladhoudende (bv. Berberis lineari folia) als blad verliezende soort en (bv. Berberis wilsonae)
die in ons land ernstig kunnen bevriezen. Daarentegen zij n er vele bladhoudende (bv.
B erberis candidula) en bladverliezende soorten (bv. B erberis th~mbergii) , die goed tot zeer
goed tegen strenge vorst best and zijn.
SNOEIEN. In het algemeen kunnen de bladverliezende soorten in het voorjaar zeer goed
worden ingesnoeid. Een haag van Berberis thunbergii kan zonder bezwaar, zelfs het gehele
jaar worden geknipt . De bladhoudende soorten en hybriden zijn doorgaans zeer moeilijk te
snoeien; dit dient alléén in het voorj aar te geschieden .
GRONDSOORT. Bij de aanplant van Berberis moet enigszins rekening worden gehouden met
de grondsoort. De bladhoudende soorten en hybriden prefereren in het algemeen een
voedselrijke, humushoudende, min of meer vochtige grond. De bladverliezende Berberis
gedijen ook op een drogere en voedselarmere grond . Ook niet t e zware kleigronden zijn voor
vrij wel het gehele Berberis-sortiment geschikt.
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uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good )
voor speciale doeleinden (for special pu1'poses)
kan vervallen (can be eliminated)

Berberis aggregata - West -China
GROEIWIJZE: hoog opgaand, 1- 1.5(- 2) m .
BLADEREN: afvallend ; omgekeerd eivormig, doornig getand, groen, onderzijde
grijsgroen.
VRUCHTEN: eirond tot rond, klein, rood, blauwwit berij pt.
E en soort die door zaaien wordt vermeerderd. De zaailingen ZIJ n m groeiwijze en
beskleur enigszins variabel. Goed winterhard .
Door kruising van deze soort (en de var. prattii) met de laaggroeiende B erberis wilsonae
is een groot aantal hybriden ontstaan met rijke besdracht, waarvoor wordt verwezen
n aar Berbe1'is X rubrostilla.
Berberis aggregata (of var. prattii) heeft bovendien nog enige winterhardheid gebracht
in sommige B. X rubrostilla cultivars.

Berberis aggregata var. prattii - West-China
syn. Berberis prattii
B erberis polyantha hort., niet Hemsl.
GROEIWIJZE : hoge, opgaande struik tot 1.5(-2) m.
BLADEREN : afvallend ; omgekeerd eivormig, gaafrandig of wijd getand, 2-4 cm,
onderzijde bleekgroen.
VRUCHTEN: rond tot eirond, 6-8 mm lang, zalmkleurig roserood, iets berijpt, in
opstaan de trossen.
Weinig verschillend van de soort; volgens de literatuur zijn de bladeren iets groter.
Is in cultuur niet of nauwelijks van de gewone B. aggregata te onderscheiden. Niet
gekeurd.
o Berberis amurensis 'Flamboyant' (Chenault 1959)
syn. Berberis ntdigicans (sinds 1935)
GROEIWIJZE : t amelijk smal opgaand, tot 1.5 m.
BLADEREN : af vallend; 6 cm lang, 4 cm breed, top meestal stomp, onderzijde
grijzig groen; in de herfst opvallend rood gevlekt.
VRUCHTEN : langwerpig, eivormig, dofrood, in hangende trossen.
Een selectie uit de uit Noordoost-Azië afkomstig<', goed winterharde B. amuren sis,
gewonnen door R. Chenault, Orléans, Frankrijk. Gevoelig voor meeldauw.
o Berberis buxifolia - Zuid-Chili
syn . B erberis dulcis
GROEIWIJZE: brede, opgaande struik, 2(-4) m hoog met overhangende takken.
BLADEREN: wintergroen ; omgekeerd eirond tot elliptisch, 1-2.5 cm, gaafrandig
of met 1-2 tanden, donkergroen, onderzijde dof blauwgroen .
BLOEMEN : oranjegeel, 1- 2 bij een, april- mei.
Losse, min of meer slordige struik. I n Nederland zeer zelden gekweekt.
o Berberis buxifolia 'Nana' (Frankrij k ca. 1865)
syn. B erberis dulcis nana
GROEIWIJZE: compact en dicht, min of meer bolrond, tot maximaal 50 cm.
BLADEREN: ronder dan die van de soort, vele niet, sommige zwak getand, donker
blauwgroen, onderzijde lichter, soms zeer lang gesteeld (tot 2 x de lengte van
de bladschijf).
BLOEMEN: zelden aanwezig.
Oude en bekende dwergvorm, die vroeger voor rand- en haagbeplanting werd gebruikt.
Thans overtroffen door andere compact groeiende Berberis.

*

Berberis candidula - China
GROEIWIJZE: dicht vertakt, ongeveer bolrond, 40- 60(- 100) cm hoog, vaak breder;
twijgen rond, vrijwel glad.
BLADEREN : wintergroen; elliptisch, 2-3 cm, glanzend donkergroen, rand meestal
omgerold, o nd erzijde opva ll e n d w i t; oude bladeren in de herfst geel.
BLOEMEN : helder geel, alleenstaand, mei .
Veel gekweekte dwergsoort, één van de meest winterharde in het bladhoudende sortiment. Op zandgronden is de groei vaak zeer matig.
De laatste jaren zijn enkele nieuwe Berberis-cultivars in de handel gebracht. BooM
beschreef in "Den droflora" 3 ( 1966) onder andere 'Amstelveen' en 'Telst ar' als
cultivars van B erberis candidula. Mijns inziens zijn deze cultivars bastaarden t ussen
B . candidula en B . verruculosa; de invloed van laatstgenoemde is duidelij k te zien aan
de w r atac ht i ge tw ijgjes, een kenmerk van B . verruculosa.
Voor de cultivars 'Amstelveen' en 'Telstar', (evenals voor 'Mrs. Kennedy' en 'Verrucandi') wordt verwezen naar Berberis x frihartii .
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Berberis candidula 'Amstelveen' - zie Berberis x frikartii 'Amstelveen'
Berberis candidula 'Telstar' - zie Berberis X frikartii 'Telstar'
o Berb.eris ( candidula-hybride) 'Gracilis' (Haalboom ca. 1957)
Een hybride waarvan de herkomst niet met zekerheid kon worden nagegaan. Groeit
hoger en losser dan B. candidula. Twijgen dun en glad. Bladeren lichtgroen. Bloemen
2- 3, soms 4 bijeen.
Is in Nederland matig winterhard.

*

Berberis ( candidula -hybride) 'Haalboom' (Haalboom I955)
syn. Berberis candidula 'Haalboom' (BooM: Jaarb. N.D.V. I956- I958) .
GROEIWIJZE: tamelijk fors met opgaande, min of meer uitstaande takken, ca. I m
hoog.
BLADEREN: wintergroen; elliptisch, 2- 4.5 cm lang, 0.8- 1.2 cm breed, glanzend
helder groen, onderzijde blauwwit.
Thans veel gekweekte vorm, onder de door BooM gepubliceerde naam B. candidula
'Haalboom' . Lijkt geenszins een grovere selectie uit B . candidula, evenmin een hybride
met B. verruculosa. De opgaande takken, de tot 4.5 cm lange bladeren, de gladde
twijgen en de meer dan één (meestal 3-4) bij elkaar staande bloemen duidt in de
richting van een bastaardering met B. gagnepainii. Dit dient nader te worden onderzocht.
Verwierf in I 96I een Getuigschrift van Verdienste van de Korrinklij ke 'Vereniging
voor Boskoopse Culturen.
Berberis (candidula-hybride) 'Jytte' (Denemarken)
GROEIWIJZE : dicht, min of meer bolrond, twijgtoppen stijf rechtopgaand.
BLADEREN: wintergroen ; smal elliptisch, 2- 3 cm, glanzend donkergroen, onderkant wit .
Een uit Denemarken afkomstige selectie, die enigszins doet denken aan B . (candidulahybride) 'Haalboom'. De onderzijde van het blad is echter witter; de groei is meer stijf
rechtop. Mogelijk een hybride van B . candidula en gagnepainii. Dit dient nader te
worden onderzocht. Nog niet gekeurd.
Berberis X carminea
Een groepsnaam voor een aantal "wiSLEY HYBRIDEN", die vroeger apart werden
gehouden van B. x rubrostilla . Beide groepen zijn echter zo nauw verwant, dat het
vrijwel onmogelijk is B. X carminea als een aparte groepsnaam te handhaven. Voor
de cultivars wordt daarom verwezen naar B . x rubrostilla. De onder de naam
B. X carminea gekweekte hybride wordt dan als een cultivar van B. X rubrostilla
opgevat, nl. B . x rubrostilla 'Carminea' .
Berberis chenaultii - zie Berberis x hybrido-gagnepainii 'Chenault' .

A

Berberis verruculosa

D

Berberis (candidula-hybride) 'Haalboom'

(nat. grootte)

I2

B

Berberis carididula
E

C

Berb eris x frikartii 'Telstar'

Berberis (candidula-hybride) 'Jytte'
(tek. H. ] . van de Laar)

s * * * Berberis darwinii - Chili en Patagonië
GROEIWIJZE: breed en opgaand tot I .5(-3) m.
BLADEREN: wintergroen; I - 4 cm, glanzend donkergroen, onderzijde lichtgroen,
stekelig getand.
BLOEMEN: in hangende trossen, geeloranje met rode vlekken, talrijk, mei.
Bijzonder fraaie bloemstruik; in landen met een milder klimaat tot een forse struik
uitgroeiend .
Kan bij ons in strenge winters van de vorst te lijden hebben.
I3
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Berberis x frikartii 'Stäfa' (Frikart ca. 1928)
syn. Berberis x chenaultii 'Stäfa' (Cat. Frikart)
Berberis x hybrido-gagnepainii 'Stäfa' (KRÜSSMANN: Handb. Laubgehölze,
1960)
GROEIWIJZE: dicht, I (-1.5) m hoog; twijgen matig tot dicht bezet met wratten,
bruingeel; doornen 3-tallig, 1.2- 1.5(- 2) cm lang, geelgroen tot lichtbruin.
ÉLADEREN: wintergroen; leerachtig, bovenzijde glanzend groen, onderzijde opvallend grijswit, 1.5- 2.5(-3) cm lang, elliptisch met aan beide randen (i- )2-4
(-5) naaldvormige tanden, vaak iets ingerold.
BLOEMEN: geel, 1- 2(- 3) bijeen, vaak gedeeltelijk afvallend, mei-juni.
VRUCHTEN: eivormig-langwerpig, groen, blauwwit berijpt, I (-2) bijeen.
Deze cultivar is het type van deze hybride-groep; hij is de eerste kloon die uit zaailingen van B. candidula x B . verruculosa werd geselecteerd.
Werd omstreeks 1928 bij C. Frikart & Söhne, Stäfa, Zwitserland gevonden . Is daar nog
steeds in cultuur als een beter winterharde B. verruculosa , echter onder de naam
B. chenaultii 'Stäfa'. Deze naam is onjuist. Hetzelfde geldt voor B. hybrido-gagnepainii
'Stäfa', vermeld in KRÜSSMANN's Handbuch der Laubgehölze, 1960. Het is namelijk
géén hybride van B. gagnepainii en verruculosa. De beschrijving en de bladtekeningen
op pag. 214 stemmen daarentegen overeen met hybriden van B . candidula X verruculosa.
Deze Zwitserse cultivar werd niet gekeurd.

Berberis (darwinii-hybride) 'Triumph' (Van Klaveren 1962)
(Berberis darwinii 'i2 X ?koreana)
syn. Berberis 'Triumph' (Jaarb. Proefst. v.d . Boomkw. 1962).
GROEIWIJZE: stijf opgaand, dicht vertakt en tamelijk compact, 0.7-1 m ; doornen
5(- 7)-delig, 0.5- 1 cm, soms iets bladachtig.
BLADERE N: half wintergroen; breed elliptisch, tot 3 cm lang en tot 1.5 cm breed,
mat glanzend donkergroen, onderzijde iets blauwgroen, lang aanblijvend.
Half wintergroen, stijf opgaand struikj e en daardoor geschikt voor heggen. De
vruchten zijn onbekend; de plant is vermoedelijk steriel. Goed winterhard.
Ontstaan bij J ac. van Klaveren Wz . t e Boskoop. Gevonden tussen zaailingen van
Berberis darwinii. Is waarschijnlijk bestoven door een in de buurt staande B. koreana .
Werd in 1962 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.

o Berberis dictyophylla - Zuidwest-China
syn. Berberis dictyophylla var. albicaulis
GROEIWIJZE: los en opgaand met ijle vertakking; twijgen wit berijpt.
BLADEREN: afvallend; elliptisch tot omgekeerd eirond, 2 cm lang, I cm breed,
gaafrandig of soms met enkele tanden, onderzijde wit berijpt, in de herfst
roodachtig verkleurend.
VRUCHTEN: rond tot eivormig, zwak wit berijpt .
Een zeldzame Berberis; in ons land weinig winterhard. De sierwaarde dankt hij aan
de wit berijpte takken en bladonderzijden .

Berberis x frikartiil)
(B erberis candidula x verruculosa)
Deze naam werd voor het eerst vermeld door C. K. SCHNEIDER, in Mitt. Dtsch. Dendr.
Ges. 55: 58 (1942) als zijnde een hybride van B. candidula en B. verruculosa. De naam
vond tot nu toe weinig ingang in de praktijk.

De volgende cultivars, behorende tot Berberis X frikartii, werden m Nederland
gewon nen :

***

Vooral de laatste jaren worden een aantal Berberis-vormen gekweekt, waarvan
sommige door Dr. B. K. BooM bij B. candidula werden ingedeeld. Daar enkele van
deze cultivars duidelijk het midden houden tussen B . candidula en B. verruculosa is
het gewenst deze hybriden onder te brengen bij Berberis x frikartii.
Dat onderstaande cultivars zonder twijfel hybriden zij n tussen genoemde soorten is
duidelijk te zien aan de wat forsere groei ten opzichte van B. candidula, de bredere
bladeren die in het najaar gedeeltelijk rood verkleuren en de wrat ach ti ge twijgje s
als bij B. verruc~tlosa. Bovendien staan er vaak 2- 3 bloemen bij elkaar (als bij B .
verruculosa); bij B. candid~tla zijn ze alleenstaand.
Type in Zwitserland in cultuur als cv. 'Stäfa' (zie aldaar).

B erberis X frikartii SCHNEID. ex
55:58 ( 1942), nomen nudum.
1)

VAN D E LAAR,

h y br. nov .;

C. K. SCHNE ID ER

in lVIitt. Dtsch. D endr. Ges.

B erbnis candidula x Berberis verruculosa.
Frutex densus, 1(- 1.5) m altus; ramuli modice u squ e dense verrucosi, brunneo-flavi; spinae t ernatae,
1.2- 1.5 (-2) cm longae , flavido- v irides usque pallide brunneae; folia se mpervirentia, coriacea. supra nitid a,
viridia, subtu s conspicue griseo-albida, 1. 5- 2.5 (-3) cm longa, elliptica, utrinqu e margine ( 1-) 2-4(-5)
dentibus acicularibus praedita, saepe paululum involuta; flores flavi, 1- 2(-3) ni , partim decidui ; fructu s
o voidei virides, glaucescentes-pru inosi, 1(-2) ni.
Type: Zwitserland: Stäfa, kwekerij C. Frikart & Söhne, Van de Laar No. 3743 (Herb. Proefst ation voor
de Boomkwekerij , Boskoop).
De bovenstaande beschrijving is gebaseerd op d e culti var 'Stäfa', die omstreeks 1928 door C. Frikart &
Söhne, Stäfa, Zwitserland , werd geselecteerd.
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Berberis x frikartii 'Amstelveen' (Broerse ca. 1960)
syn. Berberis candidula 'Amstelveen' (BooM: Dendraflora 3, 1966)
GROEIWIJZE: laag en compact, tot bijna I m, met spreidende, sierlijk overhangende takken.
BLADEREN : wintergroen; iets korter en breder dan bij B. candidula, vlakker,
helder groen, glanzend, onderzijde blauwwit tot wit .
Zeer fraaie vorm in verband met de elegante, overhangende takken. Groeit aanmerkelijk beter en forser dan B. candidula. De winterhardheid is uitstekend.
Geselect eerd door C. P. Broerse te Amstelveen en in de handel gebracht door de firma
J ac. Schoemaker, Boskoop.
In 1963 werd deze cultivar bekroond met een Getuigschrift van Verdienste van de
Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen .

o Berberis X frikartii 'Mrs. Kennedy' (Haalboom ca. 1960)
Deze kloon die door W. Haalboom & Zonen te Driebergen in de handel werd gebracht
is praktisch gelijk aan de cv. 'Telstar'.

**

Berberis x frikartii 'Telstar' (Van den Oever ca. 1960)
syn. B erberis candidula 'Telstar' (BooM: Dendraflora 3, 1966)
GROEIWIJZE: vrij laag en compact tot 1.2 m hoog, met spreidende, sierlijk overhangende takken.
BLADEREN: breder dan bij B. candidula, vlakker, glanzend groen, onderzijde
blauwachtig wit.
Fraaie en tamelijk fors groeiende selectie. Heeft zijn sierwaarde te danken aan de
frisse kleur van het blad en de elegante vertakking; komt wat dit betreft overeen met
B. verruculosa .
Kan worden beschouwd als een grovere B. x frikartii 'Amstelveen'. De winterhardheid is eveneens zeer goed, beter dan die van B . verruculosa.
In de handel gebracht door lVI. van den Oever & Zonen, Haaren (N.-Br.).
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o Berberis x frikartii 'Verrucandi' (Hardijzer vóór 1952)
syn. B erberis 'Verrucandi'
B erberis 'Ruhm von Hirschstetten'
In groeiwijze en bladvorm zo goed als gelijk aan B. x frikartii 'Telstar'.
Werd door J oh. G. H ardij zer te Boskoop geselecteerd en verspreid als B erberis
'Verrucandi', dus als hybride van B. verruculosa en B. candidula, wat hij ook is.
Dient bij B . x frikartii te worden ingedeeld.
Na 1952 zijn op verschillende plaatsen erop gelijkende hybriden ontstaan tussen
B . candidula en B . verruculosa.
H . Knol t e Gorssel verspreidde omstreeks 1955 een uit zaailingen verkregen t ype, dat
hij B. 'Vercandi' (niet 'Verrucandi') noemde. Een tweede selectie bracht hij in de
handel als B. 'Select'; deze is vooral in België bekend geworden. Een derde gaf hij de
naam 'Excellent' doch deze is thans uit de cult uur verdwen en . Zowel 'Select' als
'Excellent' dienen evenwel als cultivars van de hybride B . x frikartii t e worden
opgevat.
In de catalogus 1969- 1970 van J. Timm & Co, ElmshornfHolstein, Duitsland wordt
eveneens B. verrucandi genoemd met zelfs B. frikartii 'Typ Timm' als synoniem. Deze
bastaard zou bij Timm & Co zijn ontstaan.
Tussen al deze klonen is zeer weinig verschil. Een grondige studie van deze groep zou
ongetwijfeld tot een verkleining van het sortiment kunnen leiden. Voorlopig worden
'Amstelveen' (***) en 'Telstar' (**) tot de meest waardevolle cultuurvariëteiten hiervan gerekend.
o Berberis gagnepainii - China
GR OEI W IJ ZE : tamelijk recht opgaand, 1.5 (-2) m hoog.
BLADERE N: wintergroen; elliptisch-lancet vormig, 4-7(-9) cm lang, 0.5- 1(- 1.5) cm
breed, 6- 20 tanden per rand, dofgroen, in de winter vaak roodbruin verkleurend, onderzijde glanzend lichtgroen.
VR UCHTEN : 3- 10 bijeen , langwerpig eivormig, blauwzwart berijpt.
Bekende en zeer winterharde Berberis. H etgeen onder de naam B. gagnepainii uit
zaad wordt gekweekt behoort tot var. lanceifolia.
H eeft vaak ernstig van spintaantasting te lijden. De doffe kleur van het blad geeft
bovendien een sombere indruk. Enkele cult ivars van B . X hybrido-gagnepainii zijn
veel mooier.

Berberis gagnepainii 'Fernspray' (J ackman 1955)
Een selectie tot I .5 m hoog met een compacte groei en zeer lange, smalle bladeren die
aan de rand zijn gegolfd.
Gewonnen en in de handel gebracht door G. J ackman & Son , Waking, Surrey, E ngeland. Geselect eerd uit B . gagnepainii var. lanceifolia. Niet gekeurd.
Berberis gagnepainii 'Green Mantle' (Dart huizer Boomkw. 1967)
Deze vorm is geselecteerd in verband met zijn sierlijke, min of meer overhangende
t akken en twijgen . De dof grijsgroene bladeren zijn vrij lang en zeer smal. Selectie uit
zaailingen van B. gagnepainii var. lanceifolia. Niet gekeurd.

A

B erberis gagnepainii var. la n ceifolia
C

(na t . groot te)
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B

Berberis (gagnepa inii-hybride) 'Rusthof'

Berberis (ga g nepainii-h y bride) 'Robin Hood'
(tek. H .

J. van d e Laar)

Berberis gagnepainii-hybriden
Van een driet al hybriden, te weten B erberis ' Klugowski', B. 'Robin Rood' en B. 'Rusthof' waarvan B . gagnepainii één van de ouders is, kon nog niet met zekerheid worden
bepaald tot welke soort de andere ouder behoort . De volkomen gladde twijgen duiden
er op dat dit niet B . verruculosa kan zijn geweest. Het is daarom onjuist, ze in te delen
bij B . x hybrido-gagnepainii, zoals BooM dat deed met de cv. 'Robin R ood ' .
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Eén ervan werd door de fa . W. Keessen & Zonen te Aalsmeer als 'Terra Nova' in de
handel gebracht. Een andere werd later door de Kon. Kwekerijen "Moerheim" te
Dedemsvaart onder de naam 'Tottenham' verspreid terwijl nog een derde later door
Chenault zelf onder de naam B. chenaultii (1933) werd aangeboden.

Berberis (gagnepainii -hybride) 'Klugowski' (Klugowski ca. 1960)
syn. Berberis 'Klugowskiana'
Deze in Duitsland door Alfons Klugowski te Flein bij Heilbronn gewonnen hybride
lijkt zeer veel op de in Nederland ontstane Berberis' Rusthof. Zie voor een beschrijving
aldaar.
Berberis (gagnepainii-hybride) 'Robin Hood' (Broerse 1965)
syn. Berberis x hybrido-gagnepainii 'Robin Hood' (BooM: Dendraflora 3, 1966)
GROEIWIJZE: lage, min of meer bolronde struik tot I m hoog.
BLADEREN: wintergroen; smal elliptisch, tot 4.5 cm lang, tot 1 cm breed, dof
donkergroen, onderkant blauwgrijs; oudere bladeren in november prachtig
rood wordend en dan vaak afvallend.
Een door C. P. Broerse te Amstelveen gevonden cultivar die, naar men zegt, in
Nederland niet geheel winterhard is.
De volkomen gladde twijgen duiden er allerminst op dat het een hybride is van
B. gagnepainii X verruculosa. Hij staat weliswaar zeer dicht bij B. gagnepainii maar
er moet nog worden nagegaan of B. candidula of misschien B. hookeri de andere
kruisingsouder is.
Daar nog niet voldoende kon worden nagegaan hoe winterhard deze cultivar is, werd
deze in het najaar mooi rood verkleurende Berberis nog niet door sterren gewaardeerd.

*

Berberis (gagnepainii-hybride) 'Rusthof' (Van Drie ca. 1958)
GROEIWIJZE: vrij losse struik met opstaande, overbuigende takken, tot ca. I m
hoog.
BLADEREN: wintergroen; elliptisch, 3- 5 cm lang, dof donkergroen, onderzijde
blauwgrijs.
Een mooie, zeer winterharde Berberis, die uitstekend in industriegebieden kan worden
aangeplant. Wat dit betreft is in Duitsland meer ervaring opgedaan met de zeer veel
er op gelijkende cv. 'Klugowski'.
Werd ontdekt door C. van Drie in een Berberis-aanplant op de begraafplaats' Rusthof
te Amersfoort.
Berberis hookeri - Himalaya
GROEIWIJZE: breed en bossig, 0.8- 1.5 m; twijgen kantig.
BLADEREN: wintergroen; elliptisch, 4- 6 cm lang, 1- 2 cm breed, glanzend groen,
onderzijde vaak witachtig berijpt; in de herfst gedeeltelijk mooi rood verkleurend.
Deze Berbe.ris wordt steeds met andere soorten verwisseld. In Nederland wordt hiervoor meestal de er op gelijkende B. julianae gekweekt.
Hetgeen onder de naam B. hookeri 'Compacta' voor de keuring werd ingezonden is
naar alle waarschij nlijkheid een echte, doch tamelijk compact groeiende B. hookeri.
De ingezonden B. hookeri zou tot de var. viridis kunnen behoren. Deze plant groeit
wat forser dan de soort en heeft lichtgroene, weinig glanzende, vrij dunne bladeren
die aan de onderzijde groen(-geel) en niet berijpt zijn. Volgens de inzender is deze
Berberis slechts matig winterhard.
Berberis x hybrido -gagnepainii ( 1929)
(Berberis gagnepainii x verruculosa)
Sinds omstreeks 1926 door Nederlandse kwekers zaailingen van B. gagnepainii werden
betrokken van de kweker Chenault, Orléans, Frankrijk, is er verwarring ontstaan
omtrent de juiste benaming. Er bleken namelijk tussen de zaailingen enkele vormen
te zitten met een compactere groei wij ze en kortere, aan de onderzij de witachtig
berij pte b l aderen, dus afwijkend van B. gagnepainii.
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De verwarring betreffende de nomenclatuur begon bij de publicatie van V ALCKENIER
SURINGAR in Jaarboek Nederlandse Dendrologische Vereniging, 1929 (blz. 146), die
de vorm 'Terra Nova' beschreef als een bastaard van B. candidula X gagnepainii
en hieraan de ongelukkig gekozen naam B . hybrido-gagnepainii gaf.
De twijgen van B. x hybrido-gagnepainii 'Terra Nova' zijn dicht bezet met korte
wrat j es, hetgeen een karakteristiek kenmerk is van B. verruculosa en niet van
B. candidula. De cv. 'Terra Nova' is zonder enige twijfel ontstaan uit de kruising
B. gagnepainii x verruc'btlosa.
Volgens de Internationale Nomenclatuurregels is de door VALCKENIER SuRINGAR in
1929 gepubliceerde naam B . x hybrido-gagnepainii de geldige naam voor alle B.
gagnepainii x verruc'Vtlosa vormen.

**

0

Berberis x hybrido-gagnepainii 'Chenault' (Chenault)
syn. Berberis chenaultii ( 1933)
GROEIWIJZE: tamelijk breed en compact, tot 1.5 m hoog.
BLADEREN: wintergroen; elliptisch-langwerpig, 3-5(- 6) cm lang, 0.7-1 cm breed,
3- 12 tanden per rand, dofgroen, onderkant blauwachtig wit.
Dit is de plant die door Chenault als B. chena~ûtii werd verspreid. Volgens BooM is de
herfstkleur groen. Het voor de keuring ingezonden materiaal krijgt in het late najaar
een purperbruine tint.
/
Daar de cv. 'Chenault', evenals 'Terra Nova' vroeger veel door zaad werden vermeerderd, vindt men op de verschillende kwekerijen afwijkende vormen.
Berberis x hybrido-gagnepainii 'Chenault Compact' (Hardijzer ca. 1952)
syn. Berberis chena'btltii 'Compacta'
Een compacter groeiende vorm met overhangende takken en iets kleinere bladeren
dan die van 'Chenault'. Zou uit de cultuur kunnen verdwijnen.

o Berberis x hybrido-gagnepainii 'Genty' (Hardijzer 1966)
Brede, compacte groeiwijze met recht opgaande takken tot ruim I m hoog. De
bladeren zijn 2- 4(- 5) cm lang, smal, dofgroen, aan de onderzijde blauwwit. Heeft
door de dof gekleurde bladeren weinig sierwaarde.

*

Berberis x hybrido -gagnepainii 'Hilde' (Haalboom ca. 1953)
GROEIWIJZE: breed en compact met spreidende takken, tot 1.2 m; twijgjes aanvankelijk purperrood.
BLADEREN: wintergroen; klein, 1- 3 cm lang, glanzend groen, onderzijde dof
blauwgrijs.
Een nieuwere vorm, die door zijn sierlijke vertakking, de aanvankelijk purperrode
twijgjes en de aanmerkelijk kleinere bladeren een aanvulling in het gekweekte sortiment lijkt.

*

Berberis x hybrido -gagnepainii 'Minikin' (Hardijzer 197 1)
GROEIWI JZE: zeer gedrongen met uitstaande takken, tot 50 cm hoog, mogelijk tot
80 cm breed wordend.
BLADEREN: wintergroen; smal en enigszins gedraaid, 1- 2 cm lang, glanzend
(licht-)groen, onderzijde wit.
Deze dwergvorm is door zij n zeer compacte groeiwijze en kleine, frisgroene blaadjes
een aardige aanwinst in het sortiment.
Gewonnen door Hanno Hardij zer te Boskoop. Werd reeds eerder onder No. 4001
verspreid.
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Berberis X hybrido-gagnepainii 'Robin Rood' - zie Berberis (gagnepainii-hybride)
'Robin Rood'
o Berberis X hybrido-gagnepainii 'Select' (Haalboom ca. 1953)
Een struik met een losse, open groeiwijze door de opstijgende, over buigende takken.
De bladeren zijn 2- 4 cm lang, 0.8- 1.5 cm breed, weinig glanzend en aan de onderzij de
dof blauwgrijs.
Heeft geen bijzondere sierwaarde. De cv. 'Wallich's Purple' is mooier.
o Berberis X hybrido-gagnepainii 'Terra Nova' (Keessen 1929)
GROEIWIJ ZE: tamelijk compact , ca. I m hoog.
BLADEREN: wintergroen; langwerpig-elliptisch, 2- 4 cm lang, 0.5- 0.8 cm breed,
aan weerszijden m et 2- 5 t anden , dofgroen, onderzijde witachtig, herfstkleur
van een aantal bladeren purperrood.
De voor de keuring ingezonden planten bleken zaailingen te zijn. In tegenstelling tot
hetgeen hierboven van 'Terra Nova' is beschreven, was het blad zwak glanzend met
tamelijk golvende rand en in de winter purperbruin verkleurend. De golvende bladrand geeft een gekrulde, min of meer slordige indruk aan de plant. Het is twijfelachtig
of 'Terra Nova' nog wel "echt" in cult uur is.
o Berberis x hybrido-gagnepainii 'Tottenham' (Ruys 1930)
GROEIWI JZE: tamelij k opgaand, tot 1.5 m .
BLADEREN: wintergroen; elliptisch, 2- 4 cm lang, 0.8-1.3 cm breed, iedere rand
met 2-4 t anden , zwak glanzend groen, onderzijde witachtig, in de 'h erfst vele
bladeren rood verkleurend .
Een grove struik, omstreeks 1930 in de Koninklijke Kwekerijen "Moerheim " te
Dedemsvaart uit geïmporteerde zaailingen geselecteerd. Is thans door mooiere cultivars overtroffen.

A

Berberis X hybrido-gagn epainii 'Chenault'
'Wallich s Purple'
D

(nat. grootte)
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C

Berberis

X

B

Berberis x hybrido-gagnepainii

hybrido-gagn epainii 'Terra Nova

Berberis x hy brido-gagnepainii 'Hilde'
(tek. H.

J. van d e Laa r)

***

Berberis x hybrido-gagnepainii 'Wallich's Purple' (Keessen ca. 1950)
syn. B erberis wallichiana purpurea (van de kwekerij en)
GROEIWIJ ZE: dicht vertak-r, struik met uitstaande, min of meer overhangende
twijgen, tot 1.5 m hoog.
BLADEREN : wintergroen; breed elliptisch, 2- 3.5 cm lang, 0.8- 1.2 cm breed , aan
weerszijden met 3- 6 tanden, glimmend groen, aanvankelijk aan de jonge twijgen bronskleurig bruinrood, onderzijde dof blauwgroen.
Bijzonder waardevolle Berberis, omstreeks 1950 in de handel gebracht door W. Keessen, kwekerij "Terra Nova" te Aalsmeer. De winterhardheid is voortreffelijk ; hij is
bovendien goed gezond en de jonge, bruinrood uitlopende twijgtoppen contrasteren
zeer mooi met het oudere, glanzend groene blad.
Deze Berberis heeft niets uit te staan met de in ons land niet winterharde B. wallichiana. Het is gebleken dat hij tot B. X hybrido-gagnepainii behoort.
H ij verkreeg in 1965 de nieuwe cultivarnaam 'Wallich 's Purple', in wezen een vertaling van "wallichiana purpure a".

***

Berberis julianae - Midden-China
GROEIWIJ ZE: breed opgaand tot 2 m hoog; twijgen kantig; doornen 3-delig, tot
4 cm lang.
BLADEREN: wintergroen; langwerpig, 4- 8(- 10) cm lang, boven het midden tot
2.5 cm breed, aan weerszijden met 8- 20 tanden, zwak glanzend donkergroen,
onderzijde lichtgroen; in de herfst gedeeltelijk felrood verkleurend.
VRUCHTEN: langwerpig eivormig, blauw, sterk berijpt.
Deze mooie, zee r w i nt e rh a rd e Berberis wordt veel door zaaien vermeerderd,
hoewel een bepaalde kloon er van door stekken wordt voortgekweekt. De zaailingen
zijn tamelijk homogeen.
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Eén van de beste, betrekkelijk hoog groeiende, wintergroene soorten; in verband met
de lange en stevige doornen bovendien een uitstekende plant voor afrasteringen.
Door sommige auteurs wordt betwijfeld of de in Nederland gekweekte B. julianae wel
"echt" is. LANCASTER van Billier & Sons, Engeland noemt onze planten B. manipurana. Dit stemt overigens goed overeen met de tekening van B. manipurana, zoals
BooM die geeft in Jaarb. N .D.V. 1954-1955, pag. 74.
De in ons land gekweekte B. julianae werd vroeger ook als B. hookeri verhandeld.

*

Van deze prachtige bloemheester zijn enkele cultivars bekend. De belangrijkste hiervan is :
s

Berberis julianae 'Dart's Superb' (Darthuizer Boomkw. 1967)
Matig hoge, breed groeiende selectie m et spreidende takken. De bladeren zijn kleiner
en smaller dan die van de soort en min of meer bolvormig.
Deze goede aanwinst werd geselecteerd uit zaailingen van B. julianae in de Darthuizer
Boomkwekerijen te Leersum. Misschien een hybride.

**

Berberis linearifolia 'Orange King' (Ruys/Moerheim)
Selectie met iets smallere bladeren en grotere, donkeroranje bloemen.
Deze ·zeer mooie selectie heeft één nadeel, tenminste in ons land : de bladeren vallen
in de winter eerder af dan bij de soort.

*

Berberis X lologensis
(Berberis darwinii x linearifolia)
GROEIWIJZE: grover dan B. linearifolia.
BLADEREN: wintergroen; breed elliptisch, deels gaafrandig, doch de meeste met
1- 5 tanden, top gedoomd.
BLOEMEN: oranjegeel, groot, mei.
Een natuurlijke hybride, in 1927 door CaMBER in Argentinië tussen planten van de
beide oudersoorten gevonden.
Zeer mooie bloemheester, helaas gevoelig voor vorst. Enkele cultivars zijn:

**

Berberis x lologensis 'Aprkot Queen'
Selectie met breed opgaande groeiwijze en abrikooskleurige oranje bloemen. De herkomst van deze goede cultivar is onbekend.
Wordt door KRÜSSMANN (Handbuch der Laubgehölze, 1960) foutief bij B. linearifolia
ingedeeld.

s

o Berberis julianae 'Lombarts Red' (Lombarts 1953)
In groeiwijze en bladvorm gelijk aan de vegetatief vermeerderde kloon van B. f~tlianae.
De bladeren zijn aan de onderzijde paarsrose tot wijnrood gekleurd. Heeft geen bijzondere sierwaarde en kan daarom uit de cultuur verdwijnen.
s

*

**

s

**
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Berberis koreana - Korea
GROEIWIJZE: betrekkelijk stijf opgaand tot 1.5 m hoog; twijgen gegroefd; doornen zeer variabel, vaak 3-7-delig, voorts ook enkelvoudig of bladachtig
vergroeid met 5- 17 doornen .
BLADEREN: af vallend; omgekeerd eirond, top afgerond, 3- 7 cm, dofgroen, onderzijde licht grijsgroen, in de herfst dieprood verkleurend.
VRUCHTEN: in hangende trossen, kogelrond tot eivormig, 6- 8 mm, glimmend
helder rood.
Een meestal door zaaien vermeerderde soort. Dankt zijn sierwaarde hoofdzakelijk aan
de dieprode herfstkleur en de helder rode bessen die lang aan de plant blijven.
Deze soort is te herkennen aan de bladachtig vergroeide doornen langs de takken. Is
uitermate winterhard en wordt daarom voornamelijk gekweekt voor export naar
noordelijke landen. Bovendien is hij één van de weinige bladverliezende soorten, die
ongevoelig is voor de graanroest.
Berberis (koreana-hybride) 'Red Tears' (Lombarts 1958)
(Berberis !wreana x ?vulgaris)
syn. Berberis koreana 'Red Tears' (BooM: Dendraflora 3, 1966)
GROEIWIJZE: brede, forse struik met overhangende takken, 1.5(-2) m; doornen
tot 3 cm, 3-delig, soms 5-delig en bladachtig.
BLADEREN: af vallend; breed elliptisch, 4-7 cm, dof blauwgroen, onderzijde lichter.
VRUCHTEN: in tot 10 cm lange, hangende trossen, langwerpig, 12 x 7 mm, rood,
lang kleurhoudend.
Deze nog zeer weinig bekende Berberis lijkt door de prachtige rode bessen in
lange trossen, alsmede de bijzondere vorstresistentie, een zeer waardevolle heester
voor grotere tuinen en openbare beplantingen.
Is een hybride van B. ko1'eana en naar alle waarschijnlijkheid B. vulgaris.
Berberis linearifolia - Argentinië en Chili
GROEIWIJZE: opgaande struik tot 1.5 m (in Nederland uiterlijk 1 m) hoog.
BLADEREN: wintergroen; lijn- tot lancetvormig, rand meestal gaaf en ingerold,
2-5 cm lang, glanzend groen, onderzijde blauwgroen.
BLOEMEN: oranje, in bundels van 2-6, groot, mei.
Deze soort, alsmede de hybride hiervan (B. x lologensis) zijn voor het Nederlandse
klimaat nauwelijks of niet geschikt. Zij worden echter in Boskoop in flinke aantallen
gekweekt voor export naar Engeland en andere landen met een milder klimaat.

Berberis x lologensis 'Gertrud Hardyzer' (Hardijzer 1961)
Opgaande, slanke groeiwijze en helder tot donkeroranje bloemen. Staat in groeiwijze
en bladvorm dicht bij B. linearifolia.
Werd nog niet voldoende gekeurd maar lijkt een waardevolle aanwinst in het Berberissortiment. De bloemkleur is als van B. linearifolia 'Orange King', maar hij is beter
bladhoudend.
Geselecteerd en verspreid door Hanno Hardijzer te Boskoop.
o Berberis x lologensis 'Highdown' (Stern)
Spreidende, lage groeiwijze met iets overhangende takken. Bladeren smal en glanzend.
Bloemen geel tot geeloranje. Zeer gevoelig voor vorst.

Berberis manipurana - Himalaya, India
syn. Berberis hookeri latifolia
GROEIWIJZE: opgaande struik, 1-2. 5 m; twijgen kantig; doornen 3-delig, tot 3 cm
lang.
BLADEREN: wintergroen; elliptisch, 4-8 cm lang, matig dik, aan iedere rand met
8-12 kleine tanden, glanzend groen, onderzijde geelgroen, nooit berijpt.
Een soort waarvan de juiste benaming door AHRENDT werd vastgelegd, nadat hieromtrent grote verwarring heerste. Schijnt onder diverse namen te worden gekweekt,
onder andere B. hookeri. Het materiaal dat onder de naam B. hookeri voor de keuring
werd ingezonden, voldoet niet aan de beschrijving hiervan, echter veel meer aan die
van B . manipurana. Zie voorts de opmerking onder Berberis julianae.

**

Berberis x media 'Parkjuweel' (Van Eek 1956)
(Berberis hybrido-gagnepainii 'Chenault' x th~tnbergii ~)
GROEIWIJ ZE: dichte struik, 0.8-1 m hoog, min of meer bolrond.
BLADEREN: half wintergroen; eirond-elliptisch, vrijwel gaafrandig of met enkele
tanden, 2-3 cm, glanzend donkergroen, onderzijde licht blauwgroen.
VRUCHTEN: onbekend; de plant is vermoedelijk steriel.
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o Berberis x ottawensis 'Decora' (Haalboom ca. 1953)
GROEIWI JZE: breed en bossig tot 1. 75 m, sierlijk.
BLADERE N: afvallend; blauwachtig purperrood, dof, ongeveer als dat van de cv.
'Superba' doch iets kleiner.
Weinig gekweekte selectie, in alle delen fijner dan de veel meer verspreide Berberis
otta w ~nsis 'Superba'.

Thans veel gekweekte, goed tot zeer winterharde cultivar. Hij behoudt het blad soms
tot in het voorjaar, afhankelijk van de winter . Een nadeel is dat het afgevallen blad
lang in de struik blijft hangen.
Hoewel deze Berberis door GROGTENDORST werd beschreven ("De Boomkwekerij " ,
Nr. 5, dec. 1956) als een hybride van B. x hybrido-gagnepainii 'Chenault' x thunbergii, vermeldt BooM in Jaarb. N.D .V. 1956- 1958, op grond van morfologische kenmerken, dat het een hybride zou zijn van B . cand1.dula x thunbergii.
Werd gewonnen door W. H. van Eek te Boskoop en in de handel gebracht do:>r de
fa. W. Hoogendoom & Zonen.
Verkreeg in 1956 een Getuigschrift Eerste Klas van de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen.

Berberis x ottawensis 'Electra' - zie Berberis thunbergii 'Electra'
Berberis x ottawensis 'Golden Ring' - zie Berberis thunbergii 'Golden R ing'
Berberis x ottawensis 'Green Ornament' - zie Berberis thunbergii 'Green Ornament'

*

Berberis x mentorensis (Horvath, U.S.A . 1924)
(Berberis f~tlianae x thunbergii)
GROEIWIJZE : opgaand tot 1.5 m hoog.
BLADERE N: half wintergroen; elliptisch, 2- 4 cm, dof donkergroen, in het najaar
gedeeltelijk prachtig oranj egeel en rood; tot laat in de herfst aan blijvend.
Zeer winterharde h ybride die opvalt door de tamelijk smal opgaande gro;::iwijze en de
herfstkleur van de lang aanblijvende bladeren.
Berberis X mentorensis is een bastaard van de wintergroene B . fulianae en de bladverliezende B. thunbergii. Hij is vermoedelijk steriel; vruchten werden niet waargenomen (Volgens KRÜSSMANN zouden de bessen rood en langwerpig zijn.)
Werd in 1924 door l\1. Horvath, Mentor, Ohio, U.S.A . gevonden.

Berberis X ottawensis 'Red Pillar' - zie Berberis thunbergii 'Red Pillar'

**

Berberis x ottawensis 'Superba' (Ruys 1943)
syn . Berberis th~tnbergi-i 'Atropurpurea Superba'
GROE IWIJZE: zeer krachtig breed opgaand, tot 2 m hoog.
BLADEREN : omgekeerd eirond tot bijna rond, groot (2- 5 cm), purperrood, dof.
Veel gekweekte, zeer mooie grote struik, die zeer gesch1kt is voor grot e vakken en
grove heggen . Uitermate winterhard.
Werd in 1943 in de handel gebracht door de Koninklijke Kwekerijen Moerheim te
Dedemsvaart.
/

Berberis x ottawensis ( 1923)
(Berberis thunbergii x vulgaris)
Forse, brede struik met opgaande takken; bladeren omgekeerd eirond tot 3.5(- 5) cm,
vaak gaafrandig; bloemen (3- )5- 10(-15), in lange, gesteelde trossen, geel ; vruchten
langwerpig, 8- 10 mm x 3- 5 mm, rood, meestal berijpt en daardoor dof (!), in lang
gerekte trossen van meestal 5-10 bij een.

o Berberis x ottawensis 'Suzanne' (Brouwers ca. 1965)
Behalve de steilere groei en de iets spitsere bladeren, lijkt deze cultivar zeer veel op
B. X ottawensis 'Decora' .
Door Brouwers Boomkwekerijen N .V. te Groenekan uit zaailingen geselecteerd.

De naam Berberis X ottawensis werd door C. K. ScHNEIDER in 1923 gegeven aan de
reeds door jACK vermelde h ybriden tussen B . thunbergii en B. v~tlgaris. De groenbladige hybride is niet of nauwelijks meer in cultuur; wel purperbladige vormen ,
waarvan de eerste ('Purpurea' ) ontstond in Ottawa, Ontario, Canada.
De van Ottawa afgeleide naam B. x ottawensis is een groepsnaam geworden van alle
cultivars, ontstaan uit kruisingen van B. thunbergii en B. vulgaris. Jammer genoeg
heeft BooM (Dendroflora 3, 1966) de groenbladige cultivars 'Electra ' en 'Green
Ornament' ondergebracht bij B. X ottawensis. Dit geldt eveneens voor de purperbruinbladige cultivars 'Golden Ring' (Jaarb. N.D .V. 1954- 1955) en 'Red P illar'
(Ned. Dendr. Se druk, 1965).
De vier hierboven genoemde door BooM beschreven cultivars behoren a llerminst tot
de hybride B. X ottawensis, maar zijn selecties uit B. thunbergii. BooM bracht deze
nieuwe cultivars onder bij B. x ottawensis omdat er meestal meer dan 1 tot 2 bloemen
bij een staan. Dit is echter géén zuiver kenmerk. Alleen al de g lim mend rode
v ru c hten duiden zonder twijfel op selecties uit B. thunbergii.

Berberis X rubrostilla - foto blz. 26
(Berberis aggregata (en var. prattii) x wilsonae)
Tot deze h ybride-groep behoort een aantal moeilijk te onderscheiden cultivars . Het
zijn bladverliezende struiken met een hoogte variërend van 0.9- 1.80 m. met sierlijke
vruchten in oktober- november.

Berberis x ottawensis 'Auricoma' (Croux, Frankrijk)
In Frankrijk , doch de laatst e tijd ook hier en daar in Nederland, wordt een recht
opgaande, purperbruinbladige Bnberis gekweekt onder de hierboven vermelde naam.
Deze nieuwe plant is door de Franse kweker Croux, Chatenay-Malabry in de handel
gebracht.
REHDER gaf de naam Berberis auricoma (cat. Lemoine 1925) als een synoniem van
B. X ottawensis, naar alle waarschijnlijkheid voor het groenbladige type.
CRoux's cultivar 'Auricoma' werd niet gekeurd.
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Berberis 'Parkjuweel' - zie Berberis X media 'Parkjuweel'

Sommige cultivars worden wel ingedeeld bij Berber·is x canninea; dit is echter voor
de praktijk moeilijk te handhaven. De meeste zij n in Wisley Gardens, E ngeland ontstaan en worden daarom vaak betiteld met "WISLEY HYBRIDE N".
De volgende cultuurvariëteiten werden door de keuringscommissie op s1er- en gebruikswaarde beoordee ld:

s

**

Berberis x rubrostilla (Wisley Gardens)
GROE IWIJZE: opgaand, matig hoog.
VRUCHTEN: peer- tot eivormig, oranjerood, groot, talrijk.
Eén van de meest winterharde van deze vorstgevoelige groep.

**

Berberis x rubrostilla 'Buccaneer' (Watson & Sons)
GROEIWIJZE: matig hoog, breed.
VRUCHTEN: rond, oranjerood, gedeeltelijk witgroen, groot, zeer talrijk .
Bij zonder mooie, zeer rijk dragende cultivar. De bessen zijn goed zichtbaar en de
kleur is zeer spectaculair. Is helaas gevoelig voor vorst .
Door W . Watson & Sons, Killiney, Ierland gewonnen en in de handel gebracht.
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s

*

**

Berberis x rubrostilla 'Bunch of Grapes'
GROEIWIJZE : hoge, losse struik met opgaande en overhangende takken.
VRUCHTEN: rond, vrij klein, rood met blauwwitte waas, dof, in zeer grote hangende trossen, vroeg.
Goede, betrekkelijk onbekende cultivar met talrijke, in zeer grote trossen hangende
bessen. Iets aparts! Herkomst onbekend.
Berberis x rubrostilla 'Carminea' (Wisley Gardens)
syn. B erberis x carminea
GROEIWIJZE: breed opgaand, tamelijk hoog.
VRUCHTEN: eirond tot rond, karmijnkleurig rood, berijpt, vrij talrijk.
Zeer mooie vorm; weinig tegen vorst bestand. (Zie ook onder B. x carminea.)

o Berberis x rubrostilla 'Fireflame' (Wisley Gardens)
Dichte, hoge struik met zeer kleine bladeren. De eveneens zeer kleine vruchten zijn
rood en langwerpig van vorm. Weinig vorstresistent.

**

Berberis x rubrostilla 'Pirate King' (Waterer, Sans & Crisp)
GROEIWIJZE: hoog met sierlijk overhangende takker1.
VRUCHTEN: rond, karmijnrood, berijpt, klein, zeer talrijk in gedrongen trossen.
Fraaie, redelijk winterharde struik met vele, goed zichtbare bessen. Kan worden
beschouwd als een ve r beterde B. aggregata.

o Berberis x rubrostilla 'Sibbertoft Coral' (Stanley)
Hoge en losse struik met rond-eivormige, rode, blauwwit berijpte, in trosjes staande
vruchten, vrij talrijk. Vorstgevoelige cultuurvariëteit.

**

Berberis x rubrostilla 'Wisley' (Wisley Gardens)
GROEIWIJZE: breed opgaand, matig tot vrij hoog.
VRUCHTEN: rond, naar de top iets puntig, roserood tot oranjerood, dof, groot,
vrij talrijk.
Tamelijk vorstresistente vorm ; fraaie selectie, geschikt voor het Nederlandse klimaat.

NIET GEKEURDE BERBERIS X RUBROSTILLA CULTIVARS :
'AuRORA' (Wisley Gardens)
Matig hoge struik; vruchten langwerpig tot rond, oranjerood.
'BARBAROSSA' (Watson & Sans)
Halfhoge struik; vruchten rond tot eirond-langwerpig, scharlakenrood. Het
onder deze naam ingezonden materiaal was volkomen gelijk aan 'Pirate King'.
'(HERRY RIPE' (Ahrendt)
Matig hoge groeiwij ze; vruchten groot, aanvankelijk geel met rood, later
glanzend rood.

Berberis ru b rostilla

'FIREBALL' (Wisley Gardens)
Hoge, losse struik; vruchten rond met puntige top, zalmkleurig rood, berijpt,
in flinke trossen.
'RuBv' (Wisley Gardens)
Laag struikj e; bladeren half wintergroen; vruchten eirond, robijnrood, blauwwit berijpt, in lange trosjes, vrij talrijk.
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Berberis 'Rusthof' - zie Berberis (gagnepainii-hybride) 'Rusthof'

***

Berberis x stenophylla (Fisher & Holmes ca. 1860)
(Berberis darwinii x e1npetrijolia)
GROEIWIJZE : brede struik, 2(-3) m met dunne, overhangende t wijgen.
BLADEREN: wintergroen; lijn- tot lancetvormig, gaaf of met enkele tanden, 1- 2
cm lang, donkergroen tot blauwachtig groen.
BLOEMEN: geel tot geeloranje, mei.
VRUCHTEN: kogelrond, zwart, blauwwit berijpt, vaak talrijk.
Fraaie heester voor grote tuinen, parken en openbare beplantingen. Is bovendien zeer
geschikt voor haagplant. De winterhardheid is redelijk goed.
BooM beschreef deze veel gekweekte kloon als B. x stenophylla cv. 'Stenophylla'.
Voor de praktijk is een dergelijke benaming echter zeer bezwaarlijk.
Omstreeks 1860 bij Fisher & Holmes, Handsworth bij Sheffield, Engeland ontstaan.

o Berberis x stenophylla 'Autumnalis' (Smith 1929)
Tot ongeveer 1 m hoog struikje met ingerolde, niet getande bladeren; bloemen geel,
in mei en in de herfst. Weinig spectaculaire vorm.
s

**

'CORALLINA' (Smith 1912)
Struik van ruim 1 m hoog; bloemen diepgeel, in knop koraalrood.

Berberis x stenophylla 'Crawley Gem' (Cheal 1930)
GROEIWIJZE: breed en los, tot 60 cm hoog met overhangende twijgen .
BLADEREN: breed, dofgroen.
BLOEMEN: geel, van buiten rood, mei-j uni, soms ook in de herfst.
Dwergstruik met bij zonder mooi gekleurde bloemen. Zeer fraai voor kleinere tuinen.
Gewonnen door J. Cheal & Sons Ltd., Crawley, Sussex, Engeland.

'CORALLINA (OMPACTA' (Smith 1930)
Dwergstruik tot 30 cm hoog; bloemen diepgeeL
'DIVERSIFOLIA' (Smith 1905)
Struik tot 1.5 m ; bladeren zeer variabel van lengte, 1-5 cm, rand met 1-3
tanden; bloemen oranje.
Hetgeen onder deze n aam werd ingezonden was de cv. 'Latifolia'.
'SEMPERFLORE NS' (Smith 1930)
Tot 1 m hoog; jonge bladeren bronskleurig bruin, later lichtgroen; bloemen
talrij k, donkergeel, knoppen koraalrood, in voor- en najaar bloeiend.
o Berberis suberecta -China
GROEIWIJZE: rech t opgaand tot 2(-2.5) m ; doornen tot 2 cm lang.
BLADEREN : atvallend; omgekeerd eirond, 2-3 cm, aan weerszijden met 1- 5 kleine,
afstaande doornen.
VRUCHTEN : rond tot eivormig, dof roserood.
Hoge, recht opgaande struik met een geringe sierwaarde. Goed winterhard.

*

o Berberis x stenophylla 'Gracilis' (Smith 1907)
Tot 1 m hoog struikj e met overhangende twijgen; bladeren smal, iedere rand met één
tand, lichtgroen; bloemen lichtgeel.
s

*

*

Berberis X stenophylla 'lrwinii' (Smith 1903)
GROEIWIJZE: min of meer bolrond tot 80 cm hoog.
BLADEREN: breed, m et 3 tanden, helder groen.
BLOEMEN : oranj e, mei.
Opvallend mooi struikje ; in ons klimaat erg gevoelig voor vorst. In de handel gebracht
door T. Smith, Daisy Hill Nursery , Newry, Ierland.

Berberis thunbergii - Japan
GROEIWIJZE: breed opgaande, dicht vertakte struik tot 1.5(-2) m hoog; twijgen
kantig met voornamelij k enkelvoudige, soms 3-tallige doornen onder in de
struik.
BLADEREN: afvallend ; omgekeerd eirond , gaafrandig, 1- 3 cm, licht- tot donkergroen, onderkant iets blauwgroen, in de herfst vaak oran je-rood.
BLOEMEN: lichtgeel, meest al 1- 2 bijeen (soms 2- 4), mei; kelkbladeren vaak iets
roodachtig.
VRUCHTEN: langwerpig tot eirond, 7- 9 mm X 4-7 mm, glimme nd (!) rood,
stevig en lang aanblij vend.
Algemeen bekende, zeer winterharde Berberis, die vooral voor vak- en haagbeplanting
bijzonder geschikt is. K an gedurende de zomer uitstekend worden ingesnoeid. Wordt
uitsluitend door zaaien vermeerderd.

Berberis X stenophylla 'Latifoiia' (Smith 1903)
GROEIWIJZE: fors, 2(- 3) m hoog.
BLADEREN: elliptisch, 4 cm lang, 0.7 cm breed, rand gaaf en ingerold, donkergroen.
BLOEMEN : goudgeel, mei, nabloei in september- oktober.
Hoog opgroeiende struik met stevige, opgaande takken en grote bladeren. Werd onder
de naam 'Diversifolia' voor de keuring ingezonden.

o Berberis x stenophylla 'Pendula' (Smith 1932)
syn . Berberis darwinii pendula
Groeit veellager dan B . stenophylla en met iets meer overgebogen twijgen; bladeren
1.8 cm lang met één t and, donkergroen; bloemen geel, van buiten rood genuanceerd.
NIET GEKEURDE BERBERIS X STENOPHYLLA CULTIVARS :
'CoCCINEA' (Smith 1920)
Stijf opgaand struikje tot 1 m; bladeren donkergroen, iets blauwachtig; bloemen oranjegeel, in knop intensief oranjerood.
Het gekeurde materiaal bleek niet "soortecht" te zijn.
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Berberis suberecta 'Unique'
syn. B erberis 'Unique'
GROEIWIJZE: breder en minder stijf opgaand dan de soort.
BLADERE N: smal omgekeerd eirond, meer getand dan de soort of geheel gaafrandig, zwak bruingroen.
VRUCHTEN : langwerpig eirond, groot, in trosjes tot 5 cm lang, helder rood.
Forse struik met grote, opvallend rode bessen. Goed tot zeer winterhard.
De herkomst van de cultivar 'Unique' is onbekend. BooM bracht hem onder b ij B .
s·vtberecta, waar hij zeer veel op gelijkt. AHRENDT daarentegen geeft de cv. 'Unique' als
een synoniem van de uit Kashmir en Nepal stammende B erberis orthobotrys var .
canescens. Hij behoort in geen geval te worden beschouwd als een vorm van B. X
1'ubrostilla.

***

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' (Léon Renault 1926)
Geheel als B. thunbergii doch met purperkleurig bruinrode bladeren. Wordt evenals
de soort uitsluitend van zaad gekweekt. De zaailingen verschillen in groei en bladvorm
zeer weinig.
In de handel gebracht door Léon Renault, Orléans, F rankrijk. Vaak wordt abusievelijk
R. Chenault vermeld, die deze cultivar in 1926 in "Revue Hort icole" beschreef.
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***

A

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' (Van Eek 1942)
syn. Berberis thunbergii 'Crimson Pygmy' (in U.S.A.)
Berberis thunbergii 'Kleiner Favorit' (in Duitsland)
Berberis thunbergii 'Little Favourite' (in Engeland)
GROEIWIJZE: dwergvorm tot 40(- 60) cm, zeer breed, 60- 70(- 100) cm, zeer dicht
vertakt.
BLADEREN: donker bruinrood, matig groot.
Veel gekweekte dwergvorm met purperkleurig bruinrode bladeren. Is zeer geschikt
voor randbeplanting.
Gewonnen en in de handel gebracht door G. van Eek te Boskoop. Een toevallige
zaailing.
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Superba' - zie Berberis x ottawensis 'Superba'

o Berberis thunbergii 'Aurea' (U.S.A.)
Lage struik met bruinrood gekleurde jonge twijgen en opvallend helder gele
bladeren.
Mooie cultivar uit Amerika die in ons klimaat erg snel verbrandt en daardoor moeilijk
is te kweken. In de schaduw zijn de bladeren aanmerkelijk groener.

*

Berberis thunbergii 'Bagatelle' (Van Klaveren 1971)
(Berberis thunbergii 'Kobold <fl x thunbergii 'Atropurpurea Nana') '
GROEIWIJZE: afgeplat bolrond, zeer dicht, met korte, stugge vertakking.
BLADEREN: aanvankelijk groot, aan in de zomer groeiende twijgen kleiner, smal
tot breed elliptisch, 8- 15 (-20) mm lang, gesteeld, bruinrood, later zwartrood,
binnenin de plant 15- 25 mm, eirond tot rond, donkergroen.
Winterharde, langzaam groeiende dwergvorm. Zesjarige planten 22 cm hoog en 28 cm
breed. In groei op cv. 'Kobold' gelijkend doch met een bruinrode tot zwartrode
bladkleur.
vVerd gewonnen door K. W . van Klaveren te Boskoop en in I 971 bekroond met een
Getuigschrift van Verdienste van de Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen.

o Berberis thunbergii 'Brouwers Green' (Brouwers 1965)
GROEIWIJZE: breed opgaand met dikke, stugge takken.
BLADEREN: rond-elliptisch, vrij groot, helder groen, in het najaar min of meer geel
verkleurend.
Forse plant met lang groen blij vende bladeren. Is een grof groeiende B . thunbergii .

**

A Berberis thunbergii
D

Berberis (koreana-hybride) 'Red Tears'

(nat. grootte)
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B ·Berberis vulgaris
E

C Berberis koreana

Berberis x ottawensis 'Superba'
(tek. H. ] . van de Laar)

Berberis thunbergii 'Electra' (Van Drie ca. 1955)
syn. Berberis thunbergii 'Vuurrood'
Berberis X ottawensis 'Electra' (BooM: Dendraflora 3, 1966)
GROEIWIJZE: dicht en breed spreidend tot 1.25 m hoog; twijgen roodbruin met
enkelvoudige doornen.
BLADEREN: rond tot elliptisch, spatelvormig, tamelijk lichtgroen , in het najaar
geel en oranje tot vlammend rood.
Vooral door de fraaie kleur van het blad in de herfst en de brede groeiwijze een zeer
aan te bevelen cultivar, die door stek wordt vermeerderd.
Door C. van Drie te Amersfoort geselecteerd en als B. thunbergii 'Vuurrood' verspreid.
Werd later door BooM omgedoopt in B. x ottawensis 'Electra'; dit is onjuist, daar
deze cultivar niet tot de hybride B. x ottawensis behoort. De bessen zijn glimmend
rood en alléén al daardoor duidelijk géén B. x ottawensis culti var.
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o Berberis thunbergii 'Erecta' (Horvath, U.S.A. 1935)
syn. Berberis thunbergii plurijfora erecta
Een uit Amerika afkomstige, smal groeiende vorm met steil opgaande takken.
Werd bij de introductie aanbevolen als een goede plant voor smalle heggen . De
takken vallen echter na enkele jaren "uit elkaar" en het blad valt reeds vroeg in de
herfst. Niet aanbevelenswaardig.

Berberis thunbergii 'Golden Ring' (Lombarts ca. 1950)
syn. Berberis X ottawensis 'Golden Ring' (BooM: Jaarb. N.D.V. 1954- 1955)
Een betrekkelijk grootbladige selectie uit B. thunbergii 'Atropurpurea' met een smal
geel tot geelgroen bladrandje.
P. Lombarts te Zundert verspreidde onder deze naam onderling verschillende zaailingen .
o Berberis thunbergii 'Green Carpet' (Schiphorst 1965)
GROEIWIJZE: zeer breed en spreidend met opgaande, overhangende takken, tenslotte tot bijna I m hoog.
BLADEREN: breed elliptisch tot rond, groen, in de herfst oranjegeel en rood.
Door A. E. Schiphorst te Wageningen geselecteerd en verspreid. De groei is niet zo
plat als de naam suggereert. Vooral oudere exemplaren op voedselrijke grond kunnen
tot een meter hoogte uitgroeien.

*

Berberis thunbergii 'Green Ornament' (Van Drie 1953)
syn. Berberis thunbergii 'Special' ('Speciaal')
Berberis X ottawensis 'Green Ornament' (BooM: Dendraflora 3, 1966)
GROEIWIJZE: tot 1.5 m hoge struik met opgaande, dikke takken.
BLADEREN: rond-elliptisch, 1.5- 3 cm, aanvankelijk bruinachtig, daarna geelgroen,
vervolgens donkergroen, in de herfst vaalgroen en bruingeel.
Goede cultivar voor grote beplantingsvakken. De bladeren blijven lang groen; de
talrijke bessen zijn rood en sterk glanzend.

'Pink Queen' werd door de keuringscommissie beschouwd als een verbetering van
'Rose Glow', omdat de bladeren minder witbont zijn gevlekt. Zij geven een fraaier
roseindruk en zijn bovendien in het najaar zeer mooi karmijnrood.
Gewonnen en in de handel gebracht door Gebr. Veerman te Boskoop; aanvankelijk
(sinds ca. 1958) verspreid onder de naam 'Atropurpurea Rosea'.

**

Berberis thunbergii 'Red Chief' (Schiphorst 1965)
GROEIWIJZE: breed opgaand met krachtig groeiende, ijle, enigszins overgebogen
twijgen, tot 1.75-2 ( !) m hoog.
BLADEREN: lan cetvormig tot omgekeerd eirond, 4 x 1.2 cm, fel purperkleurig bruinrood.
Fraaie heester vanwege de sierlijke, min of meer ijle groeiwijze en de prachtige kleur
van het opvallend smalle blad. Vruchten niet of sporadisch aanwezig.
Werd reeds in 1942 door A. E. Schiphorst te Wageningen uit zaailingen verkregen en
eerst in 1965 benaamd en verspreid.

*

Berberis thunbergii 'Red Pillar' (Lombarts 1958)
syn. Berberis x ottawensis 'Red Pillar' (BooM: Ned. Dendr., ed. 5, 1965)
GROEIWIJZE: steil opgaand (als cv. 'Erecta'), tot 1.5 m hoog.
BLADEREN: purperkleurig bruinrood (als cv. 'Atropurpurea').
Kan worden beschouwd als een bruinbladige B. thunbergii 'Erecta'. In haagbeplanting
wordt de plant onderin vrij spoedig kaal, terwijl de top breed wordt en uitzakt .
Door P. Lombarts te Zundert werd destijds een populatie van deze bruinbladige,
rechtop groeiende typen als B. thunbergii 'Red Pillar' in de handel gebracht. In
1968 werd hierin door de firma Jac. Schoemaker te Boskoop geselecteerd.

o Berberis thunbergii 'Red Wonder' (Schiphorst ca. 1967)
Selectie met iets fijnere en compactere groei dan de gemiddelde zaailing van B . thunbergii 'A tropurpurea'.
Berberis thunbergii 'Rosea' -zie Berberis thunbergii 'Harlequin' en 'Rosetta'

o Berberis thunbergii 'Harlequin' (Hardijzer 1969)
Afwijkend van B. thunbergii 'Pink Queen', 'Rosetta' en 'Rose Glow' vanwege de
fijnere groei en de kleinere, meer wit gevlekte bladeren . Oorspronkelijk als 'Rosea II'
verspreid.

Berberis thunbergii 'Kelleriis' (D . T. Poulsen)
Groeiwijze breed en bossig; jonge twijgen groen; bladeren groen met witte vlekken
en stippels, gelijkend op die van 'Silver Beauty' doch groter. In de herfst verkleuren
de bladeren roserood maar blijven gevlekt.
Een selectie van D . T. Poulsen, Kelleriis, Denemarken. Niet gekeurd.
s Berberis thunbergii 'Kobold' (Van Klaveren 1960)
GROEIWIJZE: dwergvorm tot 40 cm met zeer dichte vertakking.
BLADEREN: klein, donkergroen en aldus blijvend, zeer laat afvallend.
Een aardige dwergvorm ; gewonnen door K. W. en M. G. van Klaveren te Boskoop.
Door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen werd hieraan in 1960 een
Getuigschrift van Verdienste toegekend.

*
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Berberis thunbergii 'Pink Queen' (Veerman 1965)
syn. Berberis thunbergii 'Atropurpurea Rosea'
GROEIWIJZE: breed en opgaand tot 1.25 m, minder fors dan 'Rose Glow'.
BLADEREN: indien jong bijna rood, later bruinrood met rose, grijze en slechts
weinig witte streepjes en vlekken; oude bladeren in de herfst zeer mooi karmijnrood.

o Berberis thunbergii 'Rose Glow' (Spaargaren 1957)
syn. Berberis thunbergii 'Ida'
GROEIWIJZE: breed en opgaand tot ca. 1.5 m, als B. thunbergii.
BLADEREN: lichtend roodbruin tot karmijnrose, later meer dof bruinrood met rose,
grijze en witte vlekken en streepjes.
De eerste "rosebontbladige" en nog steeds in dit type de meest verhandelde.
Gevonden als een sport in B . thunbergii 'Atropurpurea' door J. Spaargaren & Zn te
Boskoop. Zij verkregen in 1957 voor deze plant een Getuigschrift van Verdienste,
toegekend door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.
De later geïntroduceerde 'Pink Queen' (vaak als 'Atropurpurea Rosea' verspreid) is
minder witbont (méér rose) en daardoor mooier. Van de bontbladige cultivars werd
alleen deze laatste door de keuringscommissie positief gewaardeerd (zie aldaar).
o Berberis thunbergii 'Rosetta' (Hardijzer 1971)
Een type als 'Harlequin' maar in alle delen grover en bladeren minder witbont. Werd
reeds een aantal jaren verspreid als B. thunbergii 'Rosea VI'.
o Berberis thunbergii 'Silver Beauty' (Van Leeuwen ca. 1911)
syn. Berberis thunbergii 'Argenteomarginata'
Een zwak groeiende vorm met wit gevlekte en gestippelde, groene bladeren; jonge
twijgen bruinrood. Deze oude cultivar verbrandt spoedig bij fel zonnig weer. Voor het
eerst in Amerika bekend geworden.
De Deense B. thunbergii 'Kelleriis' is veel sterker.
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s Berberis wilsonae - China (Setchuan)
GROE IWIJ ZE: zeer dichte, brede struik tot I m hoog.
BLAD ERE N : afvallend, doch zeer lang aanblijvend; smal omgekeerd eirond tot
lancetvormig, st omp, 1-3 cm , dof grijsgroen, in de herfst bruinrood .
VRUCHTEN: zalmrood , rond .
Mooie besheester; heeft in ons klimaat in de meest e winters ernstig van de vorst te
lijden . Wordt meestal van zaad gekweekt en varieert daardoor in habitus.

o Berberis thunbergii 'Vermilion' (J ackman 1952)
syn. Berberis thunbergii 'Afterglow'
GROEIWIJZE: tamelijk dichte en brede struik, 0.8-1 m hoog.
BLADEREN : matig groot, groen, in oktober- november intensief rood verkleurend.
Tamelijk gedrongen groeiende Berberis. De goede, rode herfstkleur is de enige sierwaarde.
In de handel gebracht door G. Jackman & Son, Woking, Surrey, Engeland.

o Berberis w ilsonae 'Eva' (Darthuizer Boomkw. 1967)
Sierlijke, brede groeiwijze en kleine bladeren ; bessen karmijnkleurig zalmrood.

Berberis ' Unique' - zie Berberis suberecta ' Unique'
o Berberis veitchii - Midden-China
syn. Berberis acuminata Veitch
GROEIWIJZE: breed opgaand tot 1.5 m; twijgen eerst roodachtig ; doornen 3-delig,
2- 4 (-5) cm lang.
BLADEREN: wintergroen; smal lancetvormig, 4- 10(- 12) cm, donkergroen, onderkant lichtgroen, rand aan weerszijden met 10- 24 stekelige tanden.
Een grootbladige, matig winterharde Berberis; soms onder de foutieve naam B.
acuminata in cultuur.

Berberis vernae - Noordwest-China
Goed winterharde, tot I (- 2) m hoge, bladverliezende struik met 1-3 cm grote, meestal
gaafrandige bladeren. De vruchten zijn zalmkleurig rood, tot 5 mm doorsnede en
rond. Niet gekleurd.
Berberis 'Verrucandi' -zie Berberis X frikartii 'Verrucandi'

**

*

Berberis verruculosa - West-China
GROEIWIJZE: dichte struik, 1- 1.5 m met afstaande, naar beneden gebogen, dicht
met wratten bezette twijgen .
BLADERE N : wintergroen ; breed elliptisch, 1- 2.5 cm lang met 2- 4 stekelige tanden, glanzend donkergroen, ond e r z ijd e blauwwit ; oude bladeren in de
herfst rood verkleurend.
BLOE ME N: geel, 1- 3 bijeen, groot, mei- juni.
Zeer bekende, goed winterharde soort. Bij zonder geschikt voor grote vakken.
Berberis verruculosa 'Dart's lmprovement' (Darthuizer Boomkw. 1967)
Als de soort, doch m et gekrulde bladeren.
Berberis vulgaris - Europa, Azië en Noord-Amerika
GROEIWIJZE : forse, opgaande struik tot bijna 2 m; doornen 3-delig, zelden enkelvoudig, 1- 2 cm lang .
BLADE RE N: afvallend; omgekeerd eirond tot breed elliptisch, rand stekelig getand, 2- 6 cm lang, onderzijde lichtgroen.
BLOEME N: lichtgeel, in I 5- 25 bloemige, 4- 7 cm lange, hangende trossen, mei.
VRUCHTEN: langwerpig, 10- 13 mm, dofro o d, b e rijpt, in hangende trossen,
oktober- november.
Thans weinig gekweekte, zeer winterharde soort. De enige Berberis die in ons land
(Duindistrict) in het wild groeit.
Is gevoelig voor roest (P~tccinia gramin·is). Niet gekeurd.

o Berberis wilsonae 'Graciella' (Darthuizer Boomkw. 1960)
Dichte, halfhoge, sierlijke struik; blad klein en smal, lichtgroen ; bessen zeer klein,
dofrood, weinig opvallend. Niet winterhard.
o Berberis wilsonae 'Henriette' (Darthuizer Boomkw. 1969)
Zeer lage, brede struik ; bessen zalmrood, groot .
o Berberis wilsonae 'Ilse' (Darthuizer Boomkw. 1967)
Brede, lage groeiwij ze; blad klein; bessen klein, rood, laat rijp.
s

*

Berberis wilsonae 'Joke' (Darthuizer Boom kw. 1967)
Opgaande, brede en losse groeiwijze; bessen zalmkleurig karmijnrood, groot en zeer
/
talrijk. De meest winterharde selectie.

s

*

Berberis wilsonae 'Orangeade' (Darthuizer Boomkw. 1969)
Lage, brede groeier; bessen karmijnkleurig oranjerood, groot en talrijk (ongeveer als
cv. ' Joke'). R edelijk winterhard .
Berberis wilsonae var. stapfiana - West-China
Afwijkend van de soort vanwege de meer opgaande groeiwij ze, de kortere, smallere
en spitse, blauwgroene bladeren en de eivormige bessen .
B erberis wilsonae v ar. subcaulialata - China (Set chuan)
syn . Berberis coryi
Verschilt van de soort in de forsere groei, de breed omgekeerd eironde, meer geelgroene,
soms getande bladeren en de kogelronde, rode bessen .
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o Berberis vulgaris 'Atropurpurea' (Duitsland 1840)
Een vorm m et bruinrode, aan de onderzijde iets berijpte bladeren. B e1'beris x ottazvensis 'Superba' is mooier .
Berberis wallichiana purpurea-zie Berberis x hybrido-gagnepainii 'Wallich's Purple'
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SUMMARY

OVERZICH T AANBEVOL EN BERBERIS
Soorten en cultivars:

Groeiwijze:

Hoogte
in cm:

Kleur
blad eren :

K leur
bloem en:

K leur
vruchten :

A large assortment of B erberis , grown by nurserymen in the Netherlands has been planted in the
trial grounds of the Ex perimental S tation at Boskoop in I968 . .These plants have been evaluated
by the S election Committee of the Royal Boskoop Nurserymen Association. T he usual merit stars
have been used (see page I O).

BLADVERLIEZEND :

* aggr egat a
* (darwinii-hy br.) 'Triumph'
* korea na
** (kor .-hybr. ) 'Red Tears'
** m ed ia 'Park juweel'
* m entor en sis
** ottawen sis 'Superb a'
** ru brostilla
s** - ' B uccaneer'
s* - ' Bunch of Grapes
s** - 'Carminea'
** - 'Pira t e King'
** - 'Wisley'
* suberecta 'Unique'
*** thunbergii 'Atropurpurea '
*** - 'Atropurpurea N ana'
* - 'Bagat elle '
** - 'E lectra '
* - 'Green Orna m ent'
s - ' Kobold'
* - ' Pink Queen '
** - 'Red Chief'
* - 'Red P illa r'
s wilson ae
s * - ' J o ke'
s* - ' Or a n geade'

opgaand
stijf opgaand
opgaand
breed opgaand
com pact
sm a l opgaand
breed opgaand
opgaand
breed opgaa nd
hoog en los
breed opgaand
hoog en los
breed opgaan d
opgaa n d
breed op gaand
compact
zeer compact
breed spreidend
breed opgaan d
zeer com pact
breed opgaand
hoog en los
sm al op gaand
breed op gaand
b reed opgaand
b reed spreiden d

150
100
150
150
100
150
200
125
125
160
125
160
125
200
150
50
30
125
150
40
125
175
150
100
100
80

groen
donkergroen
d ofgroen
grijsgroen
d onkergroen
d onkergroen
purp errood
groen
groen
groen
groen
groen
groen
bruingroen
bruinrood
bruinrood
bruinrood
lichtgroen
donkergroen
d on kergroen
gev lekt
p urp errood
bruinrood
grijsgroen
grijsgroen
grijsgroen

bolrond
breed op gaand
breed opgaand
compact
compact
breed en los
v rij com pact
breed/com pact
zeer gedrongen
breedjcompact
op gaand
breed opgaand
opgaandflos
opgaa n dflos
opgaandflos
breed opgaand
b reed en los
breed en los
circa bolrond
breed opgaand
cir ca bolrond
circa bolrond

60
100
150
90
120
100
150
125
50
150
200
150
100
125
100
100
200
60
80
200

donkergroen
helder gr oen
d onkergroen
helder groen
h elder groen
d onkergroen
dofgroen
groen
licht groen
groen jbruin
donkergroen
d onkergroen
dofgroen
d ofgroen
groen
groen
donker groen
dofgroen
frisgroen
d onkergroen
donk ergroen
donker groen

d ofrood
h elder rood
rood

ora nj erood
oranj erood
dofrood
ka rmijnrood
k armijnrood
ora nj erood
rood
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candidula
(cand.-hy br.) 'Haalboom '
d a rwinii
frikartii 'A m stelveen '
- 'T elstar'
(gagnep .-hy br.) 'Rust h of'
hy brid o-gagn . 'Chen a ult'
- 'Rild e'
- 'Minik in'
- 'Wallich's P urple'
julia nae
- 'Da rt's Su perb'
linear ifolia
- ' Ora nge K ing'
lologensis
- ' Apricot Queen'
st enoph ylla
- 'Cra wley Gem '
- 'Irwinii'
- 'L a t ifolia'
v erru culosa
- ' D art's I m provem ent'

ISO
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A fairly large group of evergreen B erberis have been introduced by Dutch nurserymen. A certain
num ber have been described as beZonging to the hybrid B erberis x h y b r i d o-g a g n ep a in i i
(B erberis gagnepainii X verruculosa ).
T he white underside of the leaves and the rough, minutely warty stems show the in fluence of the
species B erberis verruculosa. T he best clones of this hybrid group are, according to the Selection
Committee: 'Chenault' (**) 'H ilde (* ) 'Minikin' (*) 'Wallich's P urple' (***).
B erb eri s x f ri karti. BOOM described the cultivars 'A mstelveen ' and 'Telstar' as clonesof
B erberis ca n didu l a. T hese are clearly hybrids of B erberis can didula X verruculosa; they
grow more robust than Berberis candidula and the leaves are larger; the warty stems show the
in fluence of B erberis verruculosa.
C. K. SCHN EIDER in M itt. Dtsch. Dendr. Ges. 55:58 (I942) proposed the nam e B erberis x
f rika rti fora hybrid of B erberis candidula and Berberis verru culosa. T he author has selected
this name for all hybrids between these two species. (F or official description in L atin see page I 4) .
T he parentage of a few other B erberis could not be ascertained de.finitely yet. T hey have been
..,.described in this artiele as:

zalmrood
zalmrood
zalmrood

B L ADH O U D END :

*
*
s***
***
**
*
**
*
*
***
***
*
s**
s**
s*
s**
** *
s**
s*
*
**
*

I n the decidu ou s Berberi s a group of new cultivars have been nam ed inrecent years, all of Dutch
origin; the best known are 'Electra', 'Golden R ing', 'Green Ornament' and 'R ed P illar'. Dr.
B . K. BOOM (] aarboeh N.D .V. I 954/55 and N ed. Dendr. 5, I965) described these cultivars as
beZonging to the hybrid B erber i s x otta w en s is.
These jour clones clearly show by their glossy red fruits that they are selections of the species
B er beris th~tn b e r gi i .

geelora nj e

i

B erberis (candidula-hybrid) 'Haalboom' - possibly a hybrid with B erberis gagnepainii
B erberis (candidula-hybrid) '] ytte'- from D enmar!? , as above
B erberis (darwinii-hybrid) ' T riumph' - probably a hybrid with the deC'iduous B erberis
koreana
B erberis (gagnepainii-hybrid) 'Klugowski ' - from Germany
B erberis (gagnepainii-hybrid) 'Rttsthof'
B erberis (gagnepainii-hybrid) 'Robin H ood' - possibly a hybrid with B erberi s candidttla or
B erberis hookeri
B erberis (horeana-hybrid) 'R ed T ears' - see also page 30 - probably a hybrid with B erberis
vulgaris
"'

ora nj e
d ieporanj e
ora njegeel
ora nje
geelora n je
geel-rood
ora n je
goud geel
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