HERMAN J. GROGTENDORST

. RHODODENDRON REPENS HYBRIDEN

c

c
A Rhododendron 'Elizabeth'
C Rhododendron 'Scarlet Wonder'
(nat. grootte)
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B Rhododendron 'Linswege'
(bloem + bloemkop + blad)
(tek. H. ] . van de Laar)

De nu algemeen bekende, laagblijvende en roodbloeiende Rhododendron forrestii repens
hybriden van Dietrich Hobbie, Duitsland zijn nog slechts een 20-tal jaren oud. Sindsdien
zijn hiervan honderdduizenden planten over de gehele wereld verspreid, waarvan 'Scarlet
Wonder' wel de hoofdmoot vormt.
In mijn boek "Rhododendrons en Azalea's" ( 1954) kon ik niets anders hierover zeggen dan
wat in de literatuur was vermeld, daar deze dwergrhododendrons toen nog niet in Boskoop
waren . Ik citeer:
"Als nieuwste aanwinst dienen de Rhod. forrestii repens hybriden te worden genoemd,
welke bij DrETRICH HOBBIE, Linswege (Old.), Duitsland zijn ontstaan. Volgens
CAMILLO ScHEIDER ("Schweizerische Beitrage zur Dendrologie" 1949) kruiste RoBBIE
deze alpine Rhododendron voornamelijk met 'Britannia', later ook met 'America',
'Essex Scarlet' en 'Madame de Bruin' en een !S-tal andere tuinhybriden.
Uit de kruising met 'Britannia' ontstond een groep laag- en compact~roeiende, in
N.W. -Duitsland winterharde hybriden, welke als Rhod. linswegeanum in de handel
zullen komen. 10 jaar oude planten zijn 60 cm hoog, 70 cm breed met donkergroene
bladeren. De bloemen staan in trossen van 4- 7 bijeen, ze zijn klokvormig, 6- 8 cm breed
en donker scharlakenrood. Bloeitijd einde april-begin mei ."
Tot zover wat mij bekend was van Hobbie's R. forrestii repens hybriden, voortaan in dit
artikel R . repens hybriden genaamd. In "Proceedings of the International Rhododendron
Conference" ( 1961) zegt Hobbie, dat de eerste R . repens hybriden werden gemaakt in 1939
met 'Britannia', daarna met 'Essex Scarlet' in 1945. In al zijn kruisingen was R. repens de
vaderplant.
H ij verkocht, zoals dit de gewoonte was in Engeland, alle zaailingen van één kruising
onder één naam- nu grex-naam genoemd.
Hobbie's voornaamste kruisingen waren:
'Britannia' Cj! X repens = 'Linswegeanum' (1946)
'Essex Scarlet' Cj! x repens = 'Elisabeth Hobbie' (± 1950)
'Prometheus' Cj! x repens = 'Gertrud Schäle' ( 1951)
Robbie had in zijn, in een bos aangelegde "kwekerij" een zeer groot aantal planten. De
verkoop ging zo vlot , dat hij overging tot het herhalen van zijn beste kruisingen om meer
planten voor verkoop ter beschikking te hebben. Vooral werd veel gekruist met 'Essex
Scarlet', daar hem in de strenge winter van 1947 was gebleken dat uit de combinatie van
deze tuinhybride en R. repens bijzonder winterharde, goede nakomelingen te verwachten
waren. De planten aldus verkregen werden verspreid onder de naam 'Elisabeth Hobbie'.
Omstreeks 1954 begon Robbie de allerbeste planten uit zijn hybriden op kleine schaal door
stekken te vermeerderen. Bij mijn eerste bezoek aan zijn park ( 1956) had hij enkele honderden plantjes onder nummer gestekt.
De als Nr. 1 uit de kruising 'Essex Scarlet' X repens gekweekte plantjes werden dat jaar
gekocht door de firma Le Feber & Co. te Boskoop; ze zijn daarna in grote aantallen vermeerderd en in 1960 onder de naam 'Scarlet Wonder' in de handel gebracht.
In 1960 heeft Robbie zelf twee andere selecties uit dezelfde kruising onder de namen
'Bengal' en 'Juwel' verspreid. 'Baden-Baden' was reeds door Robbie in 1956 benaamd.
In 1962 benaamde Joh . Bruns in Bad Zwischenalm 3 door hem gekochte selecties uit dezelfde kruising, namelijk 'Frühlingstag', 'Frühlingstraum' en 'Frühlingszauber'.
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Uit de andere kruisingen van tuinhybriden X repens is nooit veel verspreid. Bij de eerste
importen uit Duitsland was ook 'Gertrud Schäle'-grex (= 'Prometheus' x repens), maar de
onaantrekkelijke open groeiwijze van deze, iets vroeger bloeiende hybride is er de oorzaak
van, dat deze praktisch uit de cultuur is verdwenen.
Uit de "herhaling" van de oudste kruising ('Britannia' X repens) verkreeg het Proefstation
voor de Boomkwekerij een bijzonder mooi type . Deze kloon wijkt niet alleen af van 'Scarlet
Wonder' e.d. door de bloemvorm en bloemkleur, maar ook vanwege zijn mooie, donkergroene, gave blad en gedrongen groeiwijze. Deze kloon wordt nu onder de naam 'Linswege'
(het dorp waar Robbie woont) verspreid.
Nog enkele andere kruisingen, waarvan Robbie hybriden verspreidde dienen te worden
vermeld.
Uit 'Madame de Bruin' x repens ontstond de hooggroeiende 'Ostfriesland' - grex. Waarschijnlijk zijn hieruit géén klonen benaamd.
Uit de kruising 'Earl of Athlone' - een zeer mooie dieprode tuinhybride, maar jammer
genoeg niet voldoende winterhard- en repens ontstonden enkele mooie, dieprood bloeiende
hybriden. 'Moerheim Scarlet' ( 1965) is er één van. Aan de winterhardheid wordt getwijfeld.
Niet gekeurd.
Bij de in 1972- '74 gehouden keuringen zijn door de Keuringscommissie van de Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse Culturen de volgende cultivars als de meest waardevolle geselecteerd.

**

repens)

donker lakrood, 4- 7 bijeen, meer klokvormig dan die van de andere,
zeer apart; bloeitijd vroeg (eind april-begin m ei) .
BLADEREN: 5-7 cm, iets glanzend, glad en vlak; mooi.
Door de m eer klok vo rmi ge bloemen en mooie kleur bijzonder aanbevelenswaardig. D.e gedrongen groeiwijze en het fraaie blad vallen op.
'Linswege' is de "nieuwe" naam van de kloon uit de' L inswegeanum' -grex, die destijds in
Boskoop van Hobbie werd ontvangen.
BLOEMEN:

**

= uitstekend

(excellent)
** = zeer goed (very good)
* = goed (good)
s = voor speciale doeleinden (lor special purposes)
o = kan vervallen (can be eliminated)

s

*

(Robbie 1965) = 'Essex Scarlet' x repens
dieprood, 3-5 bij een; bloeitijd begin tot midden mei.
BLADEREN: klein, 4i - 5i cm, iets glanzend, tamelij k ruw.
Door de platgroeiende habitus geschikt voor beplanting van rotstuinen enz. (vand aar de s) .

Axel Olsen -

BLOEMEN:

*

***

*

Bengal- (Robbie 1960) = 'Essex Scarlet' x repens
BLOEMEN : donkerrood, 4- 5 bijeen; bloeitijd vroeg (eind april tot begin mei).
BLAD EREN: 4l - 7 t cm, iet s glanzend, tamelijk vlak.
Mooie donkerrode bloemen ; ook goede bladplant; laag- en compact groeiend.
Elizabeth (Aberconway 1933) = R.f. repens x griersoniamtm
BLOEMEN: scharlakenrood, groot, 7 cm, in trossen van 4- 6 bijeen. Bloeitijd vóór de
Robbie-hybriden, ongeveer einde april.
BLADEREN : dofgroen, in de winter iets bronsgroen, 5- 10 cm .
'Elizabeth' is wat bloemkleur aangaat wel de meest opvallende; de bloemen zijn aanmerkelijk groter dan die van 'Scarlet Wonder' .
(Robbie 1960) = 'Essex Scarlet' x repens
donker (lak)-rood, 3- 5 bij een ; bloeitijd begin-midden m ei (dus laat!) .
BLADEREN: 4i- 7 cm, glanzend, iet s gedraaid, glad.
Mooie donkerrode kleur, m ooi donkergroen blad. Een breed uitgroeiende plant.

Juwel -

BLOEMEN:
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(Robbie - intr. W . de Jong & Zonen 1973)
dieprood, groter dan bij 'Scarlet Wonder', in een goede tros van 4-7
b ijeen, bloeitijd vroeg (eind april tot begin mei) .
BLADEREN: 4i- 7t cm, dofgroen, vlak.
GROEIWIJZE : forser dan 'Scarlet Wonder'.
Dit lijkt op een tweede generatie (F 2) uit één van de Robbie-hybriden .
Deze cultivar kwam als onbenaamde zaailing uit Engeland; W . de Jong & Zonen te
Boskoop gaf hem de naam 'Monica' .
Groeit fors en overbrugt daardoor de afstand tussen 'Scarlet Wonder' e.d. en de hoger
groeiende tuinhybriden.
Verkreeg in 1975 een Getuigschrift van Verdienste van de Kon . Vereniging voor
Boskoopse Culturen.

Monica -

BLOEMEN :

KEURINGSRAPPORT
Waardering : ***

Linswege ( 1974) - Select ie in Nederland uit 'Linswegeanum'-grex ( = 'Britannia x

*

(Robbie 1964) = 'Essex Scarlet' x repens
donkerrood , aardig gevulde tros, 5- 8 bloemen bij één; bloeitijd begin
mei, dus laat!
BLADEREN : 4!-8 cm, glanzend, gegolfd.
'Salute' werd aangehouden als één van de beste, uit de iets hoger groeiende cultivars.

Salute -

BLOEMEN:

***

Scarlet Wonder (Robbie - intr. Le Feber & Co 1960) = 'Essex Scarlet' x repens
BLOEMEN : dieprood, 4- 6 bijeen, 6! cm lang en breed, wij d openstaand ; knoppen
in de winter roodbruin; bloeitijd begin tot midden mei.
BLADEREN: 4- 6 cm, tamelijk gedraaid en st erk generfd.
Dit is één van de eerste (en beste!) selecties van Robbie uit de kruising 'Essex
Scarlet' X repens.
'Scarlet Wonder' werd gekocht door Le Feber & Co. te Boskoop en door deze kweker
benaamd. Is een zeer goede groeier en knopt gemakkelij k.
Vele andere selecties, die later zijn benaamd gelij ken er veel op, maar zijn geen verbeteringen.

N IET AANBEVO LE N CULT IV ARS

Voor zover niet anders genoemd, selecties uit de kruising 'Essex
Scarlet' x re pens.

Overtroffen
door:

'Bad Eilsen': bloemen dieprood; knoppen roodacht ig; begin m ei. (Gelijkt
veel op 'Scarlet Wonder ').

'Scarlet Wonder'

'Baden-Baden ' : bloemen rood; blad gedraaid, donkergroen ; bolronde
groeiwij ze ; bloeit in mei. (Knopt pas als oudere plant).

'Salute'
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'Elisabeth Hobbie'-grex: bloemen rood, 3- 5 bijeen. Is als grex (groep
zaailingen) in de handel gebracht (Hobbie 1950). Afkomst 'Essex
Scarlet' x repens . Uit de diverse importen uit Duitsland zijn in Boskoop enkele tamelijke goede selecties overgebleven; de meeste hebben
dofgroen blad en worden hoger. De bekende 'Scarlet Wonder' verdient
de voorkeur.

'Scarlet Wonder '

'Frühlingstag' (Joh. Bruns 1962) : bloemen rood, 4-5 bijeen.

'Ju wel'

This report uses the usual merit stars (*** - excellent, ** special purposes, o -nat worthy of cultivation.

'Salute'

'Gertrud Schäle'-grex: bloemen lichtrood, vroegbloeiend (april). Is als
g re x (groep zaailingen) in de handel gebracht (Hobbie 195 1). Afkomst
'Prometheus' X repens. Groeiwijze niet mooi; knopt slecht.
'Linswegeanum '-grex alle zaailingen uit de kruising 'Britannia' X repens: bloemen in het algemeen donkerrood, meer klokvormig dan die
van de andere.
De kloon, die het Proefstation voor de Boomkwekerij t e Boskoop van
Bobbie ontving, is volgens de Keuringscommissie een bijzonder waardevolle.
Deze cultivar zal nu onder de naam 'Linswege' worden verspreid.

good, s -

for

Recmmnended cultivars:
s* 'Axel Olsen' - deep red (3- 5) flowers beginning to middle of M ay; flattened habit.
flowers from end of April to beginning of May; low and compact
habit.
* * * 'Elizabeth' - scarlet flowers (7 cm 0 ) in trusses of4- 6; blooms befare the H obbie-hybrids:
end of April.

* 'Ju wel' -

dark red (3- 5) flowers from beginning to middle of M ay, thus rather late!;habit
rather spreading.

'Linswege'

* * 'Linswege'

(I974) = ('Britannia' X repens) - dark red pure flo wers_ in trusses ?f 4-_71,
the individua/flo wers are more bellshaped than most farms (see drawzng ); flowenng ttme
early (end of April to beginning of May). Foliage flat and glossy; habit compact.

* * 'Monica'

aHobbie hybrid, named and introduced by W. de Jo ng & S ans , Boskoop, I973·
Flowers deep red , larger than ~hose of 'Scarlet Wonder', 4- 5 in a truss. Blooms early .
Grows larger than 'Scarlet Wonder'.
Resembles a second generation cross with one of the H ob bie hybrids.

'Ostfriesland' -grex ('Madame de Bruin' x repens): bloem en rood . Groeit
tamelijk hoog.
'Scarlet Surprise': bloemen rood als 'Scarlet Wonder ' , m aar heeft een
m eer open groeiwijze dan deze.

very good, * -

* 'Bengal'- dark red (4- 5)

'Frühlingstraum' (Bruns 1962): bloemen rood.
'Frühlingszauber' (Bruns 1962): bloemen rood.

Inthetrial garden at the "Proefstation" 5 plants of the I9 clones (all two year old from c~tttings)
were planted out under identical conditions . These plants were evaluate~ for general appearance
especially habit of growth, size offlower truss and flonferousness, dunng I972- I974·

* 'Salute'
'Scarlet Wonder,

- darh red flo wers, 5- 8! toa truss; blooming from beginning to middle of M ay.
Grows abMtt as high as wide.
/

* * * 'S carlet Wonder' - deep red flo wers (4- 6 in a truss) 6t cm across and long. Blooms from
beginning to middle of May. One of the best. (Sets buds very easily , also on 2 or 3 year old
plants).

SUMMARY
An assortment of I9 Rhododendro n forr estii repens-hybrids have been evaluated by the
Selection Commitlee of the Royal Boskoop Nurserymen Association. The majority of these
cultivars are the results of crosses between Garden Hybrids x R. forestii var. repens c3'
(referred to as R. repensin this report) from Dietrich Hobbie, Linswege, Germany.
Hobbie used several garden hybrids, firstly 'Britannia' (I939), later (I945) 'Essex Scarlet',
'America', 'Prometheus', etc. Practically all the good clones come from the 'Essex Scarlet'
crosses; they we1'e found to be very hardy.
H ob bie sold his first batch of seedling plants under what are now called grex-names, viz:
'Britannia' <jl X repens
= 'Linswegeanum' (I946)
'Essex Scarlet' <jl X repens = 'Elisabeth Hobbie' (± I950)
'Prometheus' <jl x repens = 'Gertrud Schäle' (I95I)
'Baden-Baden' is the oldest named Hobbie clone (I956); it does nat set buds on young plants.
Out of 'Elisabeth Hobbie' - grex Hobbie sold one of his best clones (No. I) to L e Feber & Co.,
Boskoop, Holland, who propagated large quantities. This clone was named 'Scarlet Wonder' in
I960. That sa me year H ob bie himself introduced 'Bengal' and 'Ju wel'. Joh. Bruns in Bad
Z wischenahn named three Hobbie cmsses in I962 'Friihlingstag', 'Friihlingstraum' and 'Friihlingszauber'.
Out ofthe hybrids from 'Britannia' x repens (Linswegeanum-grex) the Proefstation voor de
Boomkwekerij, Boskoop, received a very good, bright red flo wered clone, with different flo wer
shape (see drawing) which is now called 'Linswege'.
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