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BERGENIA

Tot de groep van vaste planten behoort het uit Azië stammende geslacht Bergenia. Vroeger
werd dit betrekkelijk kleine geslacht wel Megasea, of zelfs Saxifraga genoemd. In Nederland
wordt voor B ergenia, hoewel niet erg gebruikelijk, de naam "Schoenlappersplant" gebezigd.
SORTIMENT. In de laatste I 50 jaren is in de cultuur een flink aantal hybriden ontstaan.
Voorname10k in Ierland zijn door T . SMITH, Daisy Hill Nurseries, Newry vrij veel cultivars
in de ha ndel gebracht. Vele ervan zijn in de loop van de jaren verloren gegaan. Ook de bekende vaste planten kweker G. ARENDS, Wuppertal-Ronsdorf, Duitsland moet in dit verband worden genoemd , daar enkele van de door hem gewonnen hybriden heden ten dage tot
de beste Bergerria's behoren. Ook H . C. PuGSLEY, Derby, Engeland heeft met succes Bergerria's gekruist.
KEURI NGEN. In de Tuinbouwgids 1963 rapporteert K. J. W. RENSEN, Wagenirtgen over zijn
bevindingen met een uitgebreid sortiment B ergenia, dat het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool van verschillende Nederlandse kwekers had ontvangen. Ook werden in Wageningen planten opgekweekt uit zaad dat in 19581959 van botanische tuinen werd ontvangen .
In de beschrijvingen gaat HENSEN uitgebreid in op de soorten en hybriden van B ergenia,
zonder echter een overzicht t e geven, waarin ze onderling van elkaar verschillen. Dr. B. K.
BooM doet dit daarentegen wel in zijn "Flora der gekweekte kruidachtige gewassen", ed. 2,
1970, die overigens sterk verschilt van de Ie editie, 1950.
Er is geen publikatie bekend over de sier- en gebruikswaarde van Bergenia's. Bovendien was
het thans nog in Nederland gekweekte sortiment de laatste decennia dusdanig verward geraakt, dat in samenwerking m et de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen in 1970
een uitgebreide collectie op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij
t e Boskoop ter keuring werd opgeplant. Van een tiental vast e planten kwekers werd het
complete sortiment verkregen om dit onderling t e vergelijken en op sier- en gebruikswaarde
t e beoordelen. In totaal werden 59 inzendingen opgeplant, elk bestaande uit t wee exemplaren.
Het uitgeplante sortiment is in eerste instantie ontward door de rapporteur, in samenwerking met HERMAN J. GROGTENDORST te Boskoop. Aan de beoordeling op sier- en gebruikswaarde werd door verscheidene vast e planten kwekers meegewerkt.
Globaal kan worden gezegd, dat de "soortechtheid " van vooral het oudere sortiment niet al
t e best was. De m eest e verwarring lag bij de zee r v r oeg b l oe i e nd e B ergenia x schmidtii,
(meest al ingezonden onder de n aam B . crassifolia orbicularis), bij B . cordifolia en b ij B .
delavayi. Aan de hier en daar gekweekte (onbenaamde) m auverose bloeiende plant is een
nieuwe naam gegeven (zie B. delavayi-hybr. 'Rosetta').
BENAMING. Een belangrijk werk over het geslacht Bergenia is dat van P . F . YEO, getiteld
"A revision of the genus B ergenia" (Kew Bull. 20: 113- 148, 1966) . De publikatie van K. J.
W . RENSEN, getiteld "Bergenia's" (Tuin bouwgids 20 : 474- 477, 1963) , was voor dit keuringsrapport van bij zondere importantie. Vele gegevens die in deze publikatie zijn verwerkt zijn
afkomstig uit HENSEN's artikel dat hij samenstelde naar aanleiding van het onderzoek, dat
destijds in Wageningen door hem werd verricht.
1) Proefstation voor de Boomkwekerij ; Consulentschap voor de Tuinbou w, B oskoop.
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WINTERHARDHEID. In de winterhardheid zit een tamelijk grote variatie. De soorten uit
Siberië, Centraal- en Oost-Azië zijn in ons klimaat zeer goed tegen vorst bestand. Daarentegen zijn de soorten uit Noordwest-India, de Himalaja en Zuid-China aanmerkelijk minder
winterhard of zelfs zeer vorstgevoelig. Van deze soorten en hun variëteiten gaan in vele
Nederlandse winters de bladeren grotendeels verloren. Bij strenge vorst zonder sneeuwdek,
bevriezen bovendien de wortels .
STANDPLAATS. Alle Bergenia's gedijen het beste op een humeuze, vochtige plaats, hoewel zij
kunnen volstaan met minder voedzame grondsoorten . Zij groeien en bloeien zeer goed in de
volle zon, hoewel zij in feite enige schaduw prefereren. Wanneer zij op zwaar beschaduwde
plaatsen worden geplant, bloeien zij zeer weinig .

Z ee r win t e r harde, 30-40 cm hoge soort, in Engeland reeds vóór 1779 in cultuur.
Doordat vroeger Bergenia's werden gezaaid, bestaan er allerlei overgangsvormen tussen Bergenia cordifolia en de verwante B. crassifolia . Vele van in het verleden onder de
namen B . cordifolia en B . crassi folia geteelde planten zijn zulke overgangsvormen .
Deze hybriden worden genoemd onder Bergenia x media .
Het materiaal dat voor de keuring als Bergenia cordifolia werd ingezonden was bijna
st eeds de cultivar 'Purpurea' met iets donkerder gekleurde , goed boven de bladeren
uitstekende bloemen. De zuivere soort is naar alle waarschijnlijkheid in Nederland
zelden meer in cultuur.

VERMEERDERING. De botanische soorten (species) kunnen, mits zij niet door andere soorten
zijn bestoven (kruisbestuiving), worden gezaaid. Uiteraard is in de nakomelingen een zekere
variatie aanwezig . De benaamde cultivars (voor het merendeel hybriden) moeten vegetatief
worden vermeerderd. Dit kan door scheuren (delen) van grote exemplaren en door het opplanten van de oude "bladloze" pollen, die later weer een aantal jonge planten vormen .

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

Bergenia ciliata STERNB., (niet ENGL.) - Himalaja (Nepal), N.O.-India (Assam)
syn. Bergenia ligulata
BLADEREN: rond tot omgekeerd eirond met afgeronde tot hartvormige voet, I 020 cm lang, 8- 15 cm breed, aanvankelijk aan beide zijden iets behaard,
later kaal wordend, vrij kort gesteeld; rand opvallend gewimperd.
BLOEMEN: lichtrose of wit met karmozijnrode meeldraden, min of meer opstaand
en met ronde bloemblaadjes; bloeiwijze tot 30 cm, ongeveer even hoog als de
bladeren, naar één zijde gericht, kaal of met zittende klieren . Bloeitijd maartapril.
Een in Nederland niet win terharde soort, die in de Himalaja niet boven de 3000 m
groeit. In het Kashia-gebergte in Assam komt hij zelfs voor in het subtropisch gebied
op 1300 m hoogte . De botanische tuin in Calcutta ontving planten van beide vindplaatsen. N. WALLICH beschreef het materiaal in 1820 onder de naam Saxifraga ligulata. Hij zond ook planten naar Engeland, die A. H . HAWORTH in 1821 opnieuw beschreef onder de naam Megasea ciliata.
Deze 20- 30 cm hoge soort wordt in Nederland niet gekweekt. De er op gelijkende cultuurhybride Bergenia X schmidtii (B . ciliata X crassifolia) is meer winterhard en is
algemeen in cultuur. Zie aldaar.
Bergenia ciliata ENGL. -

zie Bergenia thysanodes.

Bergenia cordifolia- Centr.-Azië (Altai-gebergte), Zuid-Siberië
syn. Bergenia crassifolia var. cordifolia
BLADEREN: meestal rond of breed eivormig met hartvormige, soms afgeronde
voet, 15- 25 cm lang, donkergroen, in de winter weinig verkleurend, dik en
kaal; rand gegolfd-gezaagd, niet gewimperd.
BLOEMEN: lilarose, meestal op- tot uitstaand met ronde, aan de voet plotseling in
een korte nagel versmalde kroonblaadjes; bloeiwijze kort en dik, niet of nauwelijks boven de bladeren uitstekend, groenachtig of iets rood getint, kaal of
met enkele verspreide klieren . Bloeitijd april-mei.
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Bergerria cordifolia 'Purpurea'

5

*

Bergenia cordifolia 'Purpurea' (Parker, Engeland 1879) -

foto blz. 5

als die van de soort, in de winter iets purperkleurig groen.
BLOEMEN: donker lilarood; bloeiwijze met purperrode stengels, in de loop van de
bloeiperiode 30- 40(- 50) cm boven het blad uitstekend. Bloeitijd april-mei.
BLADEREN:

Zeer winterharde cultivar, die in Nederland in grote aantallen wordt gekweekt,
onder de juiste naam of onder de naam Bergenia cordifolia . Hetgeen thans als 'Purpurea' wordt aangeboden is redelijk uniform: een plant met grote bladeren en tamelijk
goed boven het blad uitgroeiende bloemstengels. Dit laatste is echter afhankelijk van
het weer . Bij te koude weersomstandigheden gedurende de bloeiperiode blijven de
stengels in het algemeen kort .
Bij voldoende verspreiding zal waarschijnlijk de nieuwe, zéér goed groeiende en rijk
bloeiende 'Perfect' deze oude 'Purpurea' verdringen.

**

Bergenia ( cordifolia-hybr.) 'Abendglut' ('Evening Glow') (Arends 1950)
matig groot, 15- 20 cm, breed elliptisch tot rond, bronsgroen, in de
winter diep purperbruin; rand gegolfd, iets gewimperd.
BLOEMEN: donkerrood, half gevu ld (meeldraden zijn gedeeltelijk vergroeid tot
blo2mblaadjes), opstaand; bloeiwijze roodachtig, 20-25(-30) cm hoog, net
boven het blad. Bloeitijd april.
BLADEREN:

Deze prachtige, laag groeiende Bergenia zou volgens de vaste planten kwekers in
strenge winters het blad zo goed als geheel verliezen. Hij is wel "wortel" -hard. Groeit
evenals 'Morgenröte' en 'Silberlicht' niet zeer sterk en is niet zo snel door middel van
wortels te vermeerderen dan bijvoorbeeld 'Perfect'.
De bouw van de plant en de vroege bloei zouden kunnen duiden op inkruisen van
Bergenia ciliata of de cultuurhybride B . x schmidtii.

***

Bergenia (cordifolia-hybr.) 'Morgenröte' ('Morning Red'; 'Dayblush') (Arends
1950)
matig tot vrij groot, 20- 25 cm, breed eirond, groen, in de winter groen
tot zwak bronskleurig geschakeerd; rand gegolfd, gewimperd.
BLOEMEN: donker paarsrood, later paarsrose, opstaand, enkele meeldraden
vergroeid tot bloemblaadjes; bloeiwijze rood, 25-30(- 35) cm hoog, meestal
goed boven het blad uitgroeiend. Bloeitijd april-begin mei; vaak in september nabloeiend(!).
BLADEREN:

Bijzonder mooie cultivar met een goede bloemkleur, in de kwekerijen beter groeiend
dan 'A bendgl ut'.
Bergenia (cordifolia-hybr.) 'Si1berlicht'

***

Bergenia ( cordifolia-hybr.) 'Perfect' (Rijnbeek 1968) -foto blz. 9
groot, 20- 30 cm, elliptisch met wigvormige voet, frisgroen, gedurende
de winter zwak purperbruin.
BLOEMEN: helder lilarood, opstaand tot iets hangend, in talrijke, 50- 70 cm lange,
iets bronskleurige bloeiwijzen; bloemblaadjes smal. Bloeitijd april-mei.
BLADEREN:

Onder de grootbladige, tot 50 cm hoog groeiende Bergerria's is 'Perfect' zonder twijfel
de beste. Hij bloeit zeer rijk met lange, recht opgaande en goed boven het blad
uitstekende bloemstengels. De 4-jarige planten op het Proefstation hadden in 1973
gemiddeld 5 flinke bloemtakken. Bovendien is deze cultivar goed winterhard; de
bladeren zijn na een normale winter nog tamelijk gaaf.
Deze fraaie Bergenia werd een aantal jaren geleden door een bloemist in Limburg ontdekt in een particuliere tuin nabij Düsseldorf, Duitsland. Hij gaf deze plant aan A. H.
Rijnbeek te Boskoop, die hem in cultuur nam en in 1968 (cat. 1968-69) de naam
'Perfect' gaf en op grotere schaal verspreidde.
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Bergenia (cordifolia-hybr.) 'Silberlicht' ('Silver Light') (Arends 1950)
BLADEREN: tamelijk groot, 20- 30 cm, eirond met wigvormige voet (smaller dan
'Abendglut' en 'Morgenröte'), in de winter groenblijvend; rand met enkele tanden en iets gewimperd.
BLOEMEN : wit, later iets rose verkleurend, opstaand, in dichte tuilen, talrijk;
takken van de bloeiwijzen roodbruin, 35-45 cm hoog. Bloeitijd eind april-mei.
Deze cultivar groeit iets forser en bloeit rijker dan 'Abendglut' en 'Morgenröte' . In
strengere winters bevriest van deze vorm, evenals van vele andere, het blad volkomen.
Is door het frisgroene blad en de witte bloemen iets bij zonders in het sortiment.
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Bergenia crassifolia - Midden-Azië tot Zuidoost-Siberië
syn . Bergenia bifolia
BLADEREN: breed tot langwerpig omgekeerd eirond met afgeronde tot soms wigvormige voet, 10- 20(- 25) cm lang, 7- 15(- 20) cm breed, groen, vooral 's winters
purperrood verkleurend, dik; rand fijn gegolfd-gezaagd, niet gewimperd.
BLOEMEN: lilarose tot purperrose, meestal in grote, dichte en min of meer overhangende tuilen; kroonblaadjes aan de voet geleidelijk in de nagel versmallend;
bloeiwijze langer dan de bladeren, iets kantig, groen doch vaak rood getint en
naar één zijde gericht. Bloeitijd (maart-)april-mei.
Dit is de oudst bekende soort; is sinds circa 1750 in Engeland in cultuur. De plant is
goed tot zeer goed tegen vorst bestand. Hij bereikt een hoogte van 30- 40(- 50) cm .
Hybriden met de eveneens vorstbestendige Bergenia cordifolia zijn bekend onder de
naam Bergenia x media. Zie ook onder B. cordifolia. De zuivere Bergenia crassifolia
wordt in Nederland hoogstwaarschijnlijk niet meer geteeld. Niet gekeurd.
Op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop zijn thans enkele jonge exemplaren aanwezig, die in 1971 werden verkregen uit zaad, afkomstig uit de botanische
tuin te Moskou. Niet gekeurd.
Bergerria crassifolia var. cordifolia Bergerria crassifolia orbicularis -

zie Bergenia cordifolia

zie Bergerria x schmidtii

Bergerria crassifolia var. pacifica- Oost-Siberië, Noord-Korea
syn. Bergenia pacifica
Kleinere plant met 8- 12 cm lange, elliptische, glanzend donkergroene, in de winter
purperrood verkleurende bladeren. De bladvoet is wigvormig; de bladrand is vrijwel
gaaf. Bloemen karmijnkleurig rose met smallere kroonblaadjes dan bij de soort.
Bloemstengels purperrood, tot 40 cm hoog.
In 1906 ontdekt doorN. A. PALCZEWSKI bij Terney aan de oostkust van Siberië en in
1911 door V. L. KoMAROV beschreven.
Komt voor in het oosten van het verspreidingsgebied van B. crassifolia en verder oostwaarts tot aan de Grote Oceaan. Zeer winterharde variëteit.
In de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij zijn nu enkele jonge
planten aanwezig, die in 1971 werden verkregen uit zaad, afkomstig uit de botanische
tuin te Moskou. Niet gekeurd.
s* Bergenia delavayi- China (Yunnan)
syn. Bergenia purpurascens var. delavayi
Bergenia yunnanensis
BLADEREN: breed elliptisch tot omgekeerd eirond, I 0-20(- 30) cm lang, 7-I 5 cm
breed, donkergroen, in de winter prachtig diep purperrood, in de zomer
alleen aan de onderkant; rand zwak getand, niet gewimperd, vaak wel iets
gegolfd en steeds roodachtig.
BLOEMEN : purperrood, overhangend, in grote rechtopgaande, zeer duidelijk (3545 cm) boven de bladeren uitstekende, roodgetinte bloemtuilen; kroonblaadjes
15- 18 mm. Bloeitijd mei-juni. Bij te warm weer komen de bloemen, althans in
de volle zon, niet goed open en verbleken.
Matig winterharde soort. Zeer mooi, vooral vanwege het purperrode blad gedurende winter en voorjaar. Is echter geen goede handelssoort, daar door de matige groei
moeilijk grotere aantallen zijn te telen.
Bergenia delavayi wordt door sommige auteurs beschouwd als een variëteit van Bergenia purpurascens en door enkele zelfs als een synoniem . Werd in 1884 ontdekt door
de Franse missionaris en plantenverzamelaar J. M. DELAVAY in de bergen van Noordwest-Yunnan en door A. R. FRANCHET beschreven als Saxifraga delavayi .
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Bergerria (cordifolia-hybr.) ' Perfect'

s*** Bergenia (delavayi-hybr.) 'Ballawley' (Smith-Shaw 1955)
syn. Bergenia 'Ballawley Hybrid'
Bergenia 'Delbee3'
BLADEREN: groot, omgekeerd eirond, min of m eer glanzend groen, in de winter
diep purp e rrood.
..
BLOEMEN: helder dieprood , zeer groot; bloeiwijze 30- 40 cm hoog, groot en nJk
vertakt. Bloeitijd april-mei.
Eén van de mooiste Bergerria's uit het sortiment vooral in de winter. Volgens deinzender is hij helaas vorstgevoelig. Het is dus twijfelachtig of deze plant op grotere
schaal zal kunnen worden verspreid. Hij wordt desondanks geteeld voor export naar
landen met een milder klimaat.
Is gewonnen door SMITH-SHAW, Dublin , Ierland en werd in 1955 in Engeland bekroond met een getuigschrift van de Royal Horticultural Society.
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Volgens H.C. PuGSLEY (Journal of the Royal Hort. Society, nov. 1961, pag. 495) is
'Ballawley' e_en hybride van B ergen_ia beesiana ( = _B. purpurascens) x B. purpurasc;ns
var. delavayt (= B. delavayt). Indien B . delavayt wordt beschouwd als een variëteit
v_an B . purpurascens, h~tgeen dikwijls het geval is, dan zou 'Ballawley' géén bastaard
ZIJn tussen twee verschillende soorten, maar een kruising van de soort en de variëteit.
Daar de hybridisering dan binnen de soort is gebleven zou de juiste naam B. purpurascens 'Ballawley' moeten luiden.
s* Bergenia (delavayi-hybr.) 'Rosetta' (nieuwe naam 1973) - foto blz. 12
BLADEREN : tamelijk groot, 20- 25 cm, in de winter purperrood.
BLOEMEN : rose tot mauverose, in 45- 60 cm hoge, rijkbloemige tuilen, overhangend; bloemblaadjes smal. Bloeitijd mei.
Een aardige Berg~nia d~e bij het keuringswerk in Boskoop opviel door de flinke, goed
boven het blad mtgroeiende bloemtuilen, hoewel minder in aantal dan bij 'Perfect'.
Deze plant werd voor de keuring onder diverse namen ingezonden. Over de herkomst
hiervan is niets bekend. In geen geval is het een B. cordîfolia-type. Hij lijkt nog het
mees~ op B. delavayi, waarvan het een lichter gekleurde zaailing zou kunnen zijn.
Ovengens kan deze plant ook behoren tot de groep Bergenia x newryensis en is het
een klo?n waarvan in de loop van de jaren de juiste naam is zoek geraakt. Daar deze
Bergematoch een zekere waarde heeft - en niemand iets met zekerheid over de herkomst en de juiste naam kan zeggen - wordt om praktische redenen de nieuwe naam
' Rosetta' voorgesteld en hier voor het eerst gepubliceerd.

Bergenia x media
(Bergenia cordifolia x crassifolia)
syn. Bergenia x hybrida
Werkelij_ke hybriden tu~sen Bergenia cordifolia en B. crassifolia zouden hierbij kunnen
worden lilgedeeld. Het IS echter niet geheel duidelijk of er wel benaamde bastaarden
van deze twee soorten bestaan. HAWORTH echter beschouwde de door zaaien verkregen overgangsvormen als soortbastaarden en beschreef ze in 1821 onder de naam
Me~~sea X media .. Dit geldt alleen wanneer B. crassifolia en B . cordifolia twee afzonderliJke soorten ZIJn. Indien, zoals sommige auteurs vermoeden, dat B. cordifolia een
extreme .:rorm van d~. variabele soort B. crassifolia is, kan de naam Bergenia x media
onmogeliJk correct ZIJn en dus niet gehandhaafd blijven.
Bergenia X newryensis
(Bergenia media X purpurascens en mogelijk met ciliata en thysanodes)
syn. Bergenia X smithii
De volgende cultuurvormen die tot .deze groep behoren zijn in de literatuur bekend,
maar geen ervan wordt - althans lil Nederland - gekweekt: 'Athlete', 'Brilliant',
'Campana', 'Compacta', 'Corrugata', 'Croeses', 'Distinction', 'Giant', 'Magnet'
'Magog', 'Pigmy', 'Progress', 'Splendens' en 'Sturdy'.
'
De naam Bergenia X newry~nsis.is gekozen_. omdat ~e~~ vele hybriden zijn ontstaan bij
SMITH. te .Newry. Hoewel _eigenl!Jk Bergema x smzthn voor deze hybriden de oudste
naam IS,.IS .-:- om -:erwarnng te voorkomen - met de in Duitsland ontstane Bergenia
X schrmdtn, (ook lil overeenstemming met B. K. BooM's boek) de naam B. x newryensis gehandhaafd.
Bergenia purpurascens - Himalaja (Sikkim) , N.-Burma en China (Tibet en
Yunnan)
syn. Bergenia beesiana
BLADEREN : breed tot smal omgekeerd eirond, 10-20(-35) cm lang, 8-18(-25) cm
breed, meestal met afgeronde voet, kaal, helder groen, in de winter over de
gehele oppervlakte purperrood verkleurend; rand vaak gegolfd, niet gewimperd, vaak roodachtig.
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BLOEMEN: donker purperrood, overhangend, in grote opvallend rode, min of meer
beklierde tuilen , duidelijk langer dan de bladeren; kroonblaadjes elliptisch, in
de nagel versmallend. Bloeitijd mei-juni.
Evenals de zeer nauw verwante Bergenia delavayi is deze soort in ons land matig wint erhard. Omstreeks 1850 werd zaad gestuurd naar Kew Gardeos in Engeland, nadat
deze soort in de bergen van Sikkim (3000- 5000 m) werd gevonden. ]. D. HooKERen
T . THOMSON beschreven deze plant in 1858 als Saxifraga purpurascens.
Deze plant is niet gekeurd. Het materiaal dat in 1970 onder Bergenia purpurascens ter
keuring werd opgeplant bleek niet soortecht te zijn.
Bergenia purpurascens var. delavayi- zie Bergenia delavayi

s Bergenia X schmidtii
(Bergenia ciliata X crassi folia of cordifolia)
syn. B ergenia crassifolia orbicularis HoRT. (van de kwekers in Nederland)
Bergenia ligulata speciosa HORT.
Bergenia x subciliata
BLADEREN : bijna rond tot omgekeerd eirond, 10- 20(--30) cm groot , aan de voet
min of meer wigvormig, behaard tot bijna kaal, groen tot iets blauwgroen; rand
gewimpe rd.
BLOEMEN: licht lilarose tot lichtrose; bloeiwijze 20-30 cm hoog, laag vertakt en
slechts iet s boven het blad uitgroeiend, bij het verbloeien zich str~tkkend tot
hoog boven het blad . Bloeitijd maart-half april.
Vanwege de zeer vroege bloe i is deze Bergenia een aardige liefhebbersplant. Hij is
voldoende winterhard maar tijdens een flinke nachtvorst bevriezen de bloemen grotendeels, vandaar slechts een "s".
Hetgeen thans in Nederland als Bergen·ia x schm:idtii wordt geteeld is, evenals destijds
bij het onderzoek in Wageningen bleek, enigszins variabel. Sommige kwekers hebben
een kloon met 1i c h tros e bloemen en iets b 1a uw groen blad; andere daarentegen
kweken een t ype met licht mauverose bloemen en normaal g r oe n blad. Beide
klonen hebben dezelfde waarde.
B ergenia X schmidtii is vrij wel zeker ontstaan bij de Duitse firma HAAGE & ScHMIDT
te Erfurt. In 1878 werd deze plant door E. REGEL beschreven en afgebeeld in het tijdschrift "Gartenflora" . Deze bastaard werd overigens onder meer namen beschreven en
in de handel gebracht. De hybride van Bergenia crassifolia X ligulata (= ciliata), die
in 1846 in de botanische tuin te Berlijn in cultuur was, ontving van A. BRAUN de naam
Bergenia X subciliata . De Fransman B. VERLOT beschreef in 1868 een destijds gekweekte plant als Saxifraga (later Bergenia) ligulata speciosa. In die tijd kwam in
Frankrijk voor dezelfde bastaard ook de naam Saxifraga (later B ergenia) ornata in
gebruik, een naam die door ]. DECAISNE werd gegeven.
KEURING: Enkele kwekers zonden Bergenia x schmidtii in onder de synoniemnaam
B. crassifolia orbicularis. Van de overigen werd dezelfde hybride ontvangen onder
diverse andere namen. Sommige van deze namen waren volkomen verdraaid. Door
geen enkel bedrijf werd deze plant ingezonden onder B. ligulata speciosa, zoals dit in
het verleden bij de keuring in Wageningen het geval was.

Bergenia stracheyi - Himalaja, N.W.-India (Kashmir en Kumaun)
BLADEREN: omgekeerd eirond, 10-20 cm lang, 5- 12 cm breed met afgeronde of
wigvormige voet, kort gesteeld, kaal tot iets behaard; rand get and en i ets
gewimperd.
BLOEMEN: lilarose of witachtig, hangend in rijk vertakte tuilen, even lang als of
korter dan de bladeren ; bloeiwijze met zittende en gesteelde klieren . Bloeitijd
maart-april (later dan B. ciliata) . In ]. BERGMANS " Vaste planten en Rotsheesters" ed . 2, 1939, wordt als bloeitijd mei-juni vermeld.
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Een in ons land voldoende winterharde soort, die volgens HENSE N kleiner is dan
Bergen ia ciliata, terwijl in jELITTO en SeRACHT's boek "Die Freiland-Schmuckstauden"
( 1), 1963 wordt opgegeven dat het bladerdek tot 50 cm hoogte kan uitgroeien en dat
het de meest robuuste soort is(!).
Werd in 1851 ontdekt door Capt. STRACHEY in de bergen van Kashmir en Kumaun
in Noo!"dwest-India tot op 5000 m hoogte . Deze soort werd in 1858 doorHooKERen
THOMSON beschreven.
In Nederland niet in cultuur. De enige inzending van B. stracheyi bleek B. X schmidtii
te zijn.

Bergenia stracheyi var. milesii - Himalaja, N.W.-India (Kashmir en Kumaun)
syn. Bergenia milesii
Een vrij laat, vanaf april bloeiende variëteit metwit te totiets rose getinte bloemen.
Vanuit hetzelfde gebied als waar de soort in het wild voorkomt werd omstreeks 1870
door F. MrLES zaad ingevo erd van een Bergenia, die vermoedelijk nie ts anders is dan
een variëteit van Bergenia stracheyi.]. G. BAKER beschreef deze plant in 1882 echter
als Saxifraga milesii.
Wordt in Nederland niet meer geteeld. Niet gekeurd.
Bergenia thysanodes - Himalaja
syn. Bergenia ciliata ENGL., niet STERNB.
Deze, in ons land vorstgevoelige soort is zeer nauw verwant aan Bergenia ciliata
STERNB. De bladeren zijn aan weerszijden sterk behaard; de bladrp.nd is gewimperd .
Een soort die groeit op de berghellingen in de Himalaja op 2000- 2700 m hoogte. Werd
in Kumaun ontdekt door]. F. RoYLE, van 1823- 1831 directeur van de botanische
tuin van Saharanpur (Noordwest-India) . Hij beschreef deze soort in 1839 als Saxifraga
ciliata. Kort daarop zond hij deze plant naar Engeland, waar]. LINDLEY in 1846 een
beschrijving met een afbeelding gaf onder de naam Saxifraga thysanodes. Hij koos deze
naam omdatTeecis eerder een andere soort door HAWORTH onder de naam Bergenia
ciliata was beschreven.
In Nederland niet in cultuur. Niet gekeurd.
OVERZICHT AANBEVOLEN BERGENlA'S
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Bergenia (d elavayi-hybr.) 'Rossetta '

Soorten en cultivars

Bloemkleur

Blad

Kleur in de winter

cordifolia 'Purpurea'
cordifolia-hybriden:

lilarood

groot

groen, iets purperkleurig getint

donkerrood
donker paarsrood
helder lilarood
wit
purperrood

klein
groot
groot
groot
klein

diep purperbruin
bronsgroen
zwak purperbruin
groen
purperrood

h elder dieprood
(mauve-)rose
licht mauverose

groot
groot
klein

diep purperrood
purperrood
(blauw-)groen

'Abendglut'
'Morgenröte'
'Perfect'
'Silberlicht'

delavayi
delavayi-hybriden:
'Ballawley'
'Rosetta'

schmidtii
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SUMMARY
The Experimental Station at Boskoop assembied in I970 a large colZeetion of B ergenia, grown
by IO growers of perennials in Holland. I n total 59 entries were planted for comparison .
In general it can be said, that only the newer cultivars from ARENDS, Germany were grown
"true to na1ne".
I t was fmtnd that:
Bergenia x schmidtii- very early blooming- was usually grown under the name of B.
crassifolia orbicularis. In Holland the species B . cordifolia is ~tsually the old British cultivar B.
cordifolia 'Purpurea' .
In this report the Selection Committee recommends the follo wing available Bergen i a as being
worthy of cultivation: (*** = excellent, ** = very good, * = good, s = for spec-ial purposes, in
this case: semi-hardy in Holland) .

*
**

Bergenia cordifolia - the species with lilac-rose flo wers - is practically extinct in the
nurseries. I nstead the old cultivar:
B. cordifolia 'Pu rpurea' (I879) with lilac-red flo wers is grown.
B . (cm,difolia-hybr.) 'Abendglut' ('Evening Glow') - ARENDS I950 . Low growing,
leaves I5- 20 cm, in winter deep purplish-red; flo wers semi-double reddisk on 20- 25
(- 30) cm high stems, April. Slow propagator.

***

B . (cordifolia-hybr.) 'Morgenröte' ('Morning Red' or 'Dayblush') - ARENDS I950.
L eaves 20-25 cm, green; flowers dark pu1'Plish-red, ageing to purplish-pink, erect,
April (also in September). Good grower.

* **

B. (cordifolia-hybr.) 'P erfect' - RIJNBEEK, Holland rg68. L eaves large, 20- 30 C11't,
green, slighûy purple in winre1'. Flowers brighc lilac-red, on mmMrous very long
(50- 70 cm) stems, April-May. Very large leaved, floriferous c~tltivar, easily grown.
Very hardy.
Found in a garden at Düsseldorf, Germ any and introduced by A . H. Rijnbeek,
Holland in rg68.

**

B. (cordifolia-hybr.) 'Silberlicht' ('Silver L ight') - ARENDS I950 . Large (20-30 cm)
rather narrow leaves, green, also in winter. The numerous flowers are white, ageing to
pale pink; erect, stems reddish-brown, 35- 45 cm high. A pril-May . I n severe winters
the leaves of this cultivar are damaged by /rost, but start from the roots again. T he only
" white" among B ergenia cultivars.

s* B . delavayi - This small leaved species (ro-20 cm) is only medium-hardy. The foliage is
d ee p purplish-r ed in winter. Flowers purplish-red, May-June. In warm weather
the flowers do not open well.
s* * * B. (delavayi-hybr.) 'Ballawley' - Large leaved hybrid from SMITH-SHA W, England
(I955) . The leaves are de e p purpl e-red in winter. Flowers large, deep red, on 30- 40
cm stems; April-M ay. One of the finest Bergenia's, specially in winter, but will suffer
in severe winters.
s* B . (delavayi-hybr.) 'Rosetta' (NEW NAME I 973) - L eaves large, 20-25 cm, in winter
purplish-red. Flowers drooping, rose to mauve on 45- 60 cm stems, free flowering,
petals narrow. M ay.
A nice, probably only semi-hardy B ergenia of unknown origin with numerous flowers,
borne well above the foliage. Belongs perhaps to B ergenia X newryensis (B . media x
purpurascens ) and could be one of the many (in H olland un!mown) cultivars,
originated by Smith at Newry (see page I2).

s B. x schmidtii - (syn. B. CJ'assifolia orbicularis of DUTCH NURSERIES) . L eaves
I0- 20(- 30) cm, green to bluish-green. Flowers light lilac-pink (20- 30 cm high), fust
above the foliage in March-April(!) The flowers of this early blooming B ergenia
hybrid are aften damaged by fro st in the Netherlands hence the s.
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