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NIEUWE RHODODENDRONS EN AZALEA'S
die gedurende de periode 1958- 1964 vanuit Nederland
ter registratie werden aangemeld.

In het "International Register of Rhododendrons", dat in 1958 werd gepubliceerd, zijn
alle toendertijd bekende cultuurvariëteiten van Rhododendron en dus ook A zalea , opgenomen. Dit opnemen bestaat uit de vermelding van naam, groep waartoe ze behoren,
winner enjof introduceerder en een, meestal korte, beschr~ving .
Deze registratie, die neerkomt op een administratieve ordening, en die dus niet verward
dient te worden met de patentering die we bij enkele andere geslachten (Rosa, Syringa)
aantreffen, wordt voor Rhododendron uitgevoerd door de Royal Horticultural Society in
Engeland. De aanvullingen op het register vinden we dan ook in de jaarboeken van deze
.
vereniging, en wel -vanaf 1962.
De Koninklijke Vereniging voor Eoskoopse Culturen heeft vanaf den beginne haar
medewerking verleend. Deze bestond aanvankelijk hierin, dat alle gegevens, verwerkt in
"Rhododendrons en Azalea's" van Herman J. Grootendorst, beschikbaar werden gesteld
ten behoeve van de samenstelling van het register; nu bepaalt de Vereniging zich tot het
doorgeven van namen van alle rhododendrons en azalea's die in Nederland benaamd
werden.
/
Uiteraard kan dit slechts volledig geschieden als elke kweker die een rhododendron of
een azalea benaamt, dit meedeelt aan de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.
Daarbij doen de betrokkenen er verstandig aan om van te voren ruggespraak te houden
over deze benaming, omdat namen die niet voldoen aan de Internationale Code voor
Benaming van Cultuurplanten door de registrator niet kunnen worden geaccepteerd.
Hieronder worden groepsgewijs alle rhododendrons en azalea's vermeld, die vanaf 1958
door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen ter registratie werden ingezonden.
Afkortingen : G.M.
= Gouden Medaille
Z.M.
= Zilveren Medaille
Get. Verd. = Getuigschrift van Verdienste
Get. I Kl. = Getuigschrift Ie Klas
TUI N HYBRIDEN

'Albert Schweitzer'

'Ambassadeur'

'Aristocrat'

'Baccarat'

'Bel Air'

'Boskoop'

--

afkomst onbekend; (Adr. van Nes); bl. 13- 14 in grote, piramidale
tros, bleek rose (H.C.C. 25/3), met roodachtige macule (H.C.C. 821/3).
Z.M. Rotterdam 1960.
'Jan Dekens' x 'Mme de Bruin'; (P. van Nes Az.); bl. ?t cm diameter, 20 per tros, diep rose (H .C.C. 25/2), bovenste kroonslip lichter
rose . Z.M. Rotterdam 1960.
'Johannes Vermeer' x 'Britannia'; (M . Koster & Zn .); bl. 8 cm diameter, 10- 14 in compacte tros, licht rose (H.C.C. 527 / 1), macule bestaat uit enkele donkere vlekken.
Tuinhybride ~ x 'Max Sye'; (Adr. van Nes); bl. 6t cm diameter,
14-1 5 in bolronde tros, donkerrood (H.C.C. 22), grote, zwarte macule.
Get. Verd. 1960.
'Jan Dekens'~ x 'Mme de Bruin'; (P. van Nes Az.); bl. in piramidale
tros, donker karmijnrose (H.C.C. 28), bleekrose macule. Get. Verd.
1958 ; Z.M. Boskoop 1958; Z.M. Rotterdam 1960.
Tuinhybride ~ x 'Max Sye'; (Adr. van Nes); bl. 8-Bt cm diameter,
12- 13 in ronde tros, roserood (H.C. C. 024/1), donkerbruine macule
(H.C.C. 1030). Z.M. Boskoop 1958 ; Get. Verd. 1960.
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'Cosmopolitan'
'Delta'
'Fire'

'Floriade'

'Gina Lollobrigida'

'Liesbeth'
'Locarno'

'Madame Hugo T.
Hooftman'
'Madame Néjedly'

'Merveille de
'Boskoop'
'Peggy Bannier'

'Pink Goliath'

'Record'

'Rouge de Mai'

'Spring Glow'

'Virgo'

'Cunningham's White' ~ x 'Vesuvius'; (J. C. Hagen); lichtrose met
bruinach tig rode macule. Get. Verd. I 957.
afkomst onbekend; (Boot & Co.); bl. 6t cm diameter, IS per tros,
violetrose (H.C.C. 632/ 1) , met bleek groenbruine macule.
'Burgemeester Aarts' x 'Britannia'; (M. Koster & Zn.); bl. 7 cm diameter, 15- 17 in compacte tros, roserood (H.C.C. 724) , macule bestaat
uit donkerder vlekjes.
afkomst onbekend; (Adr. van Nes); 16-20 bl. in ronde tros, rood
(H.C.C. 72 1/3), mei donkerbruine macule (H.C.C. 1030/2) . G.M. Rotterdam 1960; G.M. Boskoop 1961.
'Marion' x 'Mrs. C. S. Sargent'; (Felix & Dijkhuis); bl. 10 cm diameter, IS in compacte tros, mauveviolet (H .C.C. 31 /3), macule bestaande uit bruine vlekjes.
afkomst onbekend; (Hugo T. Hooftman1; IS- 17 bl. in compacte tros,
roserood (H.C.C. 26/2). G.M. Boskoop 196 1.
('Mrs. L. A. Dunnett' x R.griersonianum) X Tuinhybride; (M. Koster
& Zn.); bl. 9 cm diameter, 12- 16 per tros, donkerrose (H.C.C. 25/2).
macule onduidelijk, uit enkele donkere vlekjes bestaand.
afkomst on bekend ; (Hugo T. Hooftman) ; IS- I 7 bl. in compacte tros ;
roserood (H.C.C. 26/ 1).
'Johannes Vermeer' x 'Britannia'; (M. Koster & Zn.); bl. 8 cm diameter, 9 in compacte tros, donkerrose (H.C.C. 25/2), macule mt
donkere vlekjes bestaand.
? 'Britannia' x 'Mrs. C. S. Sargent'; (Felix & Dijkhuis); bl. 8 cm
diameter, 18 in compacte tros, donkerrose (H.C.C. 628/ 1), macule
uit donkerbruine vlekjes bestaand.
Tuinhybride x 'Antoon van Welie'; (Adr. van Nes); bl. 9t cm diameter, 20-22 in grote, piramidale tros, donkerrose (H.C.C. 24/1).
Get. Verd. 1960.
'Antoon van Welie' x 'Prof. J. H. Zaayer' X 'Annie E. Endtz';
(P. van Nes Az.); bl. 10 cm diameter, 15 per tros, diep rose (H.C.C.
02S/ I). G. M. Boskoop 19S8; Get. I KI. 1959. (Syn. 'Goliath' ).
'Antoon van Welie' x 'Prof. J. H. Zaayer' x 'Annie E. Endtz';
(P. van Nes Az.); 13- 14 bl. in grote, piramidale tros, diep rose
(H.C.C. 025/ 1). Get. Verd. 1958.
'Prof. F. Bettex' ~ x 'Mme Jeanne Frets'; (D. J. Hendriksen); bl.
Tl;- cm diameter, 20-21 in piramidaal-ronde tros, donker roserood
(áC.C. 024), macule donkerbruin. Get. Verd. 1961.
'Marion' x 'Mrs. C. S. Sargent'; (Felix & Dijkhuis); bl. 9 cm diameter, 16 in compacte tros, licht roserood (H.C.C. 27/3), macule uit
bruine vlekjes bestaand. Z.M. Boskoop 1958.
'Antoon van Welie' x 'Prof. J. H. Zaayer' X 'Annie E. Endtz';
(P. van Nes Az.) ; bl. 9 cm diameter, I 7-18 in piramidale tros, wit
met rose zweem (H.C.C. 527). Get. Verd. 1959; Z.M. Rotterdam 1960.

'Royal Pink'

'Willbrit'

DWERGRHODODENDRO NS

'Moerheim'
'Oudijk's Favorite'
'Purple Pillow'
'Scarlet Wonder'

'Florida'
' Hino-scarlet'

'Mimi'

'Silvester'
'Victorine Hefting'
'Wintertime'

[Vuykiana] zaaling ~ x 'Vuyk's Scarlet'; (Vuyk van Nes); bl. diep
rood (H.C.C. 821 /3), " hose-in-hose", wintergroen. Get. ~ Kl. 19S8.
[Kurume] zaailing van 'Hinodegiri'; (H. M. Peters) ; bl. 4i cm diameter, karmijnrood (H.C.C. 21 / 1), " hose-in-hose". Get. Verd. 1963;
Get. I Kl. 1964.
[Kaempferi] afkomst onbekend; (B. Bunschoten) ; bl. zacht rose
(H.C.C. 2S/2), met donkerder rose macule (H.C.C. 022) , wintergroen.
Get. Verd. 19S8.
[Kurume] 'Aladdin' ~ x 'Amoena'; (Proefstation Boomkwekerij);
bl. 3 cm diameter, roserood (H.C.C. 26/2). Get. I Kl. 1963
[Kurume] zaailing van 'Hinomayo'; (Adr. van Nes) ; bl. 2t-3 cm diameter, diep rose (H.C.C. 23/ 1). G.M. Rotterdam 1960.
[Kurume] 'Aladdin' ~ x 'Amoena'; (Proefstation Boomkwekerij);
bl. 4 cm diameter, geraniumrood (H.C.C. 20/ 1). Get. Verd. 1963
(Syn . 'Midwinter').

MOLLIS-AZALEA'S

'Catharine Rinke'

'Orange Glow'

WILLIAMSIANUM HYBRIDEN

S2

R.impeditum hybride (Kon. Kwek. "Moerheim" ); bl. 3 cm diameter ,
lilapaars (H .C.C. 38/3). (Syn. 'Moerheim's Variety' ).
R.augustinii X 'Intrifast' ~ ('Blue Diamond' grex); (Le Feber & Co.);
bl. 4t cm diameter, violetblauw (H.C.C. 37/ 1). Z.M. Boskoop 19S8.
? R russatum hybride; (J. Streng Jr. ) ; bl. 3 cm diameter, donkerpaars (H.C.C. 3S).
'Essex Scarlet' ~ X R .forrestii var. repens ('Elisabeth Hobbie' grex) ;
(Le Feber & Co.); bl. 6 cm diameter, S-6 per tros, scharlakenrood
(H.C.C. 722), m~t onduidelijke macule. G M. Boskoop 196 1.

J APANSE AZALEA'S

'Prominent'
'Oudijk's Sensation' 'Essex Scarlet' ~ x R.williamsianum ('Nordeney' grex1; (Le Feber &
Co.); bl. 7t cm diameter, 5- 7 per tros, rose (H.C.C. 24/2), macule mt
donkerder vlekjes bestaand. Z.M. Boskoop 19S8 en 196 1; G.M. Rotterdam 1960.
'Poot' ~ x R.williamsianum; (Le Feber & Co.); bl. 6 cm diameter,
'Pink Brightness'
7-9 per tros, bleek rose (H.C.C. 625/2).

'Homer'~ X R.williamsianum; (Le Feber & Co.); bl. 7 cm diameter,
S-6 per tros, licht rose (H .C.C. 627/ 1) Z.M. Boskoop; 19S8 G.M.
Rotterdam 1960.
'Britannia' ~ x R.williamsianum ('Ammerlandense' grex); (Le Feber
& Co.); bl. 7t cm diameter, S- 8 per tros, donkerrose (H.C.C. 024/ 1),
macule uit enkele donkere vlekjes bestaand. G.M. Rotterdam.

' Radiant'

'Suzanne Loef'

'Florodora' x zaailing; (M. Koster & Zn.); bl. 9-10 cm diameter,
9- 10 per tros, oranje met zalmkleurige gloed (H.C.C. 616), met
bruinrood gestippelde macule (H.C.C. 717/3). Get. Verd. 1962.
zaaiing van 'J. C van Tol'; (H. M. Verwey); bl.
cm diameter,
oranjerood (H.C.C. 016), met oranje macule (H.C.C. 13/ 1) . Get. Verd.
19S6.
'Alphonse Lavallée' x 'Anthony Koster' ~; (Proefstation Boomkwekerij); bl. 8 cm diameter, 7-8 per tros, oranjerood (H C.C. 618).
Z.M. Rotterdam 1960; Z.M. Boskoop 1961 .
afkomst onbekend; (Kromhout & Co.); bl. 7t cm diameter, 11-13
per tros, diep rood (H.C.C. 820/2), met grote oranjerode macule
(H.C.C. 12/ 1). Get. I Kl. 19S9.
afkomst onbekend; (M. Koster & Zn.); hl. 7t cm diameter, 8-9 per
tros, helder rose (H.C.C. 23/2), met oranje macule (H.C.C. 11 / 1).
Get. Verd. 1962.
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VISCOSA-AZALEA'S

'Antilope'
'Chanel'

'Pink Mimosa'
'Réplique'

'Rêve d'Amour'
'Soir de Paris'

R.viscosum X "Mollis"-azalea; (Felix & Dijkhuis); bl. S cm diameter,
geurend, rose (H.C.C. 0621/2), met zwakke, gele macule.
R .viscosum x "Mollis"-azalea; (Felix & Dijkhuis); bl. St cm diameter, geurend, licht geel (H.C.C. SOS/ I) , met donkerder gele macule.
G.M. Boskoop 1961.
R .viscosum x "Mollis"-azalea; (Felix & Dijkhuis); bl. 4 cm diameter,
geurend, lichtrose (H.C.C. 627/2).
R .viscosum X "Mollis"-azalea; (Felix & Dijkhuis); bl. St cm diameter, geurend, wit met rose zweem (H.C.C. 62S/3), met macul e uit gele
spikkels bestaand.
R .viscosum x "Mollis" -azalea; (Felix & Dijkhuis); bl. 4 cm diameter,
geurend, lichtrose (H.C.C. S27 /2), met bleek oranje macule.
R .viscosum X "Mollis" -azalea; (Felix & Dijkhuis); bl. 3l cm diameter, geurend, donkerrose (H.C.C. 024/2), met duidelijke, oranje
macule. Z.M. Boskoop !9S8.

AZALEODENDRONS

'Hardijzer Beauty'

'Lilian Harvey'

'Madame Loth'

'Martine'

'Ria Hardijzer'

S4

R.racemosum Sj2 X "Kurume"-azalea; (W. H. Hardijzer); bl. 3 cm
diameter, 2- 4 per tros, trossen dicht opeen, lichtrose (H.C.C. 627/2),
S-6 meeldraden. Z.M. Boskoop, !9S8 en 1961.
R.racemosum Sj2 x 'Hatsugiri'; (W. H . Hardijzer); bl. 2 cm, 3-4 per
tros, vele trossen dicht opeen, wit met rose zweem (H.C C. S30/3),
I 0 meeldraden.
R.racemosum ':;! x "Kurume" -azalea; (W. H. Hardijzer); bl. 2 cm,
2- 3 per tros, trossen dicht opeen, rose (H.C.C. 628/2), 8- 10 meeldraden.
R .Tacemosum Sj2 X "Kurume" -azalea; (W. H. Hardijzer); bl. 3 cm
diameter, 2- 4 per tros, trossen dicht opeen. rose (H.C.C. 627/1),
S-6 meeldraden
R.racemosum Sj2 x 'Hinodegiri'; (W. H. Hardijzer): bl. 2 cm diameter,
3- 4 per tros, vele trossen dicht opeen, lichtrose (H.C.C. 27 /2) Z.M.
Boskoop !9S8 ; G.M. Boskoop !961.

