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RHODODENDRON WILLIAMSIANUM HYBRIDEN

Rhododendron williamsianum. is een d,,·ergstruik die zelden hoger wordt dan l m; mede
doordat de takken zich horizontaal uitspreiden vormt hij een afgeplatte halve bol. Het
heldergroene blad is klein (2- 4 cm) en aan top en basis sterk afgerond, hierdoor is het in
zijn geheel breed elliptisch tot bijna cirkelvormig. Het jonge schot is glanzend bronskleurig.
De bloemen zijn klokvormig, 3-4 cm lang en egaal bleekrose van kleur. De oorspronkelijke beschrij ving vermeldt 3- 5 bloemen per tros, in cultuur zijn dat er nooit meer dan 2- 3.
De bloeitijd valt hoofdzakelijk in de t\.veede helft van april.
Enerzijds zijn de punten van overeenkomst tussen R . williamsianum en soo rten als
R. wardii en R . thomsonii zo klaarblijke lijk dat het geen wonder mag heten dat deze soort
in de reeks Thomsonii werd ingedeelcl. Anderzijds wijkt R. williamsiamtm door de vorm van
de bloemkroon, het kleine aantal bloemen in de tros en vooral door zijn dwerggroei dermate
af van alle andere soorten in de Thomsonii reeks dat de plaatsing in de aparte onderreeks
\Villiamsianum daardoor ruimschoots verklaard wordt.
Het oorspronkelijke groeigebied is Szechuan, een provincie in centraal China, waar hij
op een hoogte van 2000-3000 m groeit. In 1908 werd hij daar ontdekt doof E. H. Wilsou
die hem tesamen met Rehder in l9l3 benaamde naar J. C. Williams, een prominent Brits
t uinliefhebber met een speciale interesse voor de geslachten Rhododendron en Camellia,
stichter ook van het beroemde Caerhays in Cornwall.
Na zijn invoer ondervond R. williamsianum al snel belangstelling van de kant van de
liefhebbers en wel om verschillende redenen . H et blad is gaaf en origineel van vorm, de
halfhoge en zeer regelmatige groei is zeer g-::zocht en bovendien is deze soort redelijk winterhard. Doordat hij gemakkelijk gestekt kan worden geeft ook de vermeerdering geen moeilij kheden. De onaanzienlijke bloei en het feit dat het jonge schot met ee n late nacht vorst
gauw bevriest waardoor de knopvorming ongunstig wordt bei:nvloed, zijn nadelen die
eerder clan de liefhebbers af te schrikken , de veredelaars onder hen hebben gestimuleerd
tot het hybridiseren van deze soort met vele andere Rhodoclendron soorten.
Opvallend is het daarbij dat bij het maken der kruisingen R. williamsianum steeds als
vaderplant is gebruikt. R. 'Cowslip' is de bekendste van de enkele uitzonderingen op deze
regel. De oorzaak zal wel zijn de minder goede vruchtzetting van R. williamsianwm. Bovendien bleek bij eigen kruisingswerk dat wanneer men R. williamsiamtm als moeder gebruikt ,
de nakomelingen weinig neiging tot bloeien vertonen.
El\GELSE HYBRIDE:-! - Het eerste hybridisatiewerk werd in Engeland verricht en het is
vooral Lord Aberconway geweest die vele benaamde hybriden in cultuur bracht. Ook
andere Engelse liefhebbers kwamen echter, en dan meest in het begin van de dertiger jaren
met opmerkelijke resultaten. 'Humming Bird' en 'Moonstone' zijn bijvoorbeeld afkom stig
van J. C. Williams, 'Bow Bells' van Rothschild. 'Temple Belle' van A. Osborn is de oudste
van de R. williamsiamtm hybriden: hij ontstond reeds in l9l6 in de Royal Botanical
Garelens te Kew. Van Aberconway's kruisingen verwierf eigenlijk alleen 'Cowslip ' een
grotere bekendheid. Dit zal wel meer aan het feit hebben gelegen dat hij aan de meeste
van zijn kru isingen geen grote verspreiding heeft gegeven dan aan het feit dat zij geen
goede eigenschappen zouden vertonen. vVat bovendien verwarrend en remmend werkte
,,·as de omstandigheid dat de Engelse veredelaars vrijwel altijd met benaamde nakomelingschappen (grex) kwamen en zelden met klonen. In het eerste geval kunnen er namelijk
aanzienlijke verschillen optreden in belangrij ke eigenschappen als bij voorbeeld de bloeiwilligheid zodat men er dan vaak niet zeker van is dat men inderdaad ontvangt hetgeen
men had besteld.
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DUITSE HYBRIDEC\T - In navolging van de Engelse liefhebbers begon voor de oorlog D.
Robbie in Duitsland ook te kruisen in rhododendrons en wel op grote schaal. Naast vele
R. forrestii repnts hybriden bracht hij na de oorlog een beduidend aantal R. williamsianum
hybriden op de markt. Ook hij kwam met overwegend benaamde en zelfs onbenaamde
zaa ilin ge n. Hiervan worden er echter nu reeds een groot aantal als kloon verder gekweekt
door Duitse en Boskoopse kwekers.

Opgemerkt zij hier nog dat zich tussen E ngelse en Duitse hybriden een typisch verschil
voordoet dat waarschijnlijk op een verschil in mentali teit terug te brengen is en dus zeker
niet alleen op R. williamsianum hybriden van toepassing is. De E ngelsen met hun botanische
interesse, kruisten namelijk R. williamsianunt met andere en vaak verwante species waardoor de hybriden sterk het karakter van R. williamsianum hebben behouden, mèt alle vooren nadelen daaraan verbonden. De Duitsers daarentegen kruisten met tuinhybriclen. Zij
bereikten daarmede een betere bloemtrosvorming en een grotere winterhardheid, dit echter
doorgaans ten koste van de t ypische dwerggroei van R. williamsianum.
NEDERLA"'DSE HYBRIDEN -Tot besluit kunnen we met voldoening constateren dat naast
de 4 invoeringen van Le Feber & Co, door hen geselecteerd uit de oorspronkelijke Duitse
hybriden van Hobbie, er binnenkort ook een aantal hybriden van Nederlandse herko;nst
op de markt zullen verschijnen. Zowel Van Wilgen's nieuwe 'April Shower' als de drie
nieuwigheden van het P roefstation voor de Boomkwekerij , namelijk 'Ardy'. ' Karin' en
'Lincla'. zijn het resultaat van kruisingen tussen goede, roodbloeiende tuinhybriden met
R. wiLliamsianum. Ze hebben allen een voor deze groep goede tros en grote bloemen met
zuivere dieprose tot roserode bloemen zonder dat de typische groei\Yij ze van R. williamsianum verloren ging.
AMERIKAA NSE HYBRIDE N - Het totaal aantal benaamde hybriden is aanmerkelijk uitgebreid door toedoen van Amerikaanse kwekers als Henny, Brandt , Wright en ancleren
die vooral de laat ste 5 jaren vele benaamde klonen lieten registreren. Van dit materiaal
heeft tot nu toe niets ons land bereikt.

Samenvattenel kunnen we concluderen dat van de ca. 85 geregistreerde R. williamsianum
hybriden er 40 afkomstig zijn uit Engeland en Duitsland (daarvan zijn ruim de helft grexbena mingen! ) en 45 cultivars uit de Verenigde Staten (bijna alle klonen !) . Naast deze geregistreerde cultuurvariëteiten vinden we in de (vooral Duitse) cat alogi nog een klein aantal
ongeregistreercle of zelfs onbenaamde hybriden aangeboden .

SORTIMENT

In de hieronder volgende lijst \Vorden alleen die cultuurvariëteiten bes~roke~ waar mee in
ons land enige ervaring \vercl opgedaan. De waardering van de variëteiten cl1e gesch1eclde
door de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen , lS
op de volgende wijze t ot uitdru kking gebracht:

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

0

Rhododendron 'Ammerlandense' (H obbie 1946)
(R. 'Britannia ' ~ x williamsianum)
GROE I WIJZE : meest halfhoog tot soms meer compact blijvend.
BLAD: ovaal, iets hol , voet nam\·elij ks ha rtvormig, 6-9 cm lang, dofgroen;
knoppen rood.
BLOE:viEN: klokvormig, rose , 5-8 cm per tros.
BLOEI: eind april tot half mei.
De beschrij ving geschiedde aan de hand van drie door het Proefstation geïmporteerde
zaailingen. Voor de beschrijving van de door de firma Le Feber & Co mt deze krmsmg
geselecteerde kloon 'Willbrit' zie aldaar.

* * Rhododendron
Wanneer \-ve tot slot van deze in leiding nagaan over welk materiaal wij in ons land
momenteel beschikken, dan komen \\·e tot de volgende opsomming:
I. Vooroorlogse Engelse hybriden : 'Bow Bells', 'Cowslip', 'Humming Bi rel ', 'Moonstone'
en 'Tempte Belle'. Deze werden in 1955 door het Proefstation voor de Boomkwekerij en
enkele Boskoopse kwekers uit Engeland geïmporteerd. Van sommige zij n verscheidene
klonen in omloop.
2. Naoorlogse Duitse hybriden. Een representa tieve groep Robbie hybriden werd door
het Proefstation in 1960 bij Robbie gekocht om ze nader te kunnen bestu deren. De fa.
Le Feber & Co brach t na selectie in eigen import een viertal klonen in de handel.
3. Een tiental zaailingen werd door A. C. van Wilgen geselecteerd uit een eigen kruising
R. 'Wilgen's Ruby' x williamsianum. Een hiervan, 'April ShO\.ver ', ontving het Getuigschrift van Verdienste.
4. Uit de kruisingen van het Proefstation , door Ir. Broertjes in de ja ren 1953- 1955 gemaakt, werden door de schrij ver drie klonen geselecteerd die op advies van de Keuringscommissie n a vermeerdering onder bovengenoemde namen in de ha ndel zullen worden
gebracht. Juist omelat dit laatst e nog niet is geschiedt , zij n in dit artikel \-vel de beschrij vingen van deze drie nieuwigheden opgenomen maar nog geen waarderingen.
Nogmaals zij er dus op gewezen dat de grote groep van Amerikaanse klonen ontbreekt.
Sommige worden zeer winterha rd genoemd, het merendeel is echter vroeg bloeiend waardoor
de kans op bevriezen van het clan meestal eveneens vroeg uitlopende schot, aanmerkelijk
vergroot wordt . Op de beschrij vingen afgaand, lijkt het niet waarschijnlijk dat zij in enigerlei opzicht een verbetering van het hier aanwezige sortiment kunnen betekenen.
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'April Shower' (van \\.ilgen 1965)
(R. 'Wilgen 's R uby' ~ x williamsiammz)
GROEIWIJ ZE: compact en goed vertakt .
BLAD: ovaal, iets bol, voet afgerond, 6-8 cm lang, donkergroen ; knoppen rond.
BLOEME:\1: schotelvormig, iets gefranst, diameter 6-7 cm, r o ser oocl (H.C.C.
2 1/ 1, karmij nrose) , 7- 10 bijeen in goed gesloten tros.
BLOEI: ein d april, begin mei.
Deze rijk bloeiende k loon die in 1965 het Getuigschrift van Verdienste ontving,
bloeit weliswaar vroeg maar het jonge schot verschijnt pas tegen half me1 waardoor
de kans op bevriezen minder groot is.

? Rhododendron 'Ardy' (Proefstation \·oor de Boomkwekerij)
(R . 'Britannia' ~ x w-illiamsianum)
GR OEIWIJZE : bolrond , compact, na I 0 jaar 60 cm hoog.
.
BLAD: ovaal, vlak, voet zwak hartvormig, 6- 9 cm lang, dof hchtgroen met
duidelijke, gele middennerf; knoppen rood.
BLOEMEN: klokvormig, groot, r ose (H.C.C. 625/ 1, phloxrose), 7- 8 per t ros.
BLOEI : tweede helft april ; rijk.
Deze kloon heeft naast goede bloeieigenschappen de habitus van R. williamsianum
behouden. Hij werd geselecteerd uit de kruising R. 'Britannia' X w-illiarnsiamtm che
in 1954 door Ir. C. Broertj es werd gemaakt . vVanneer voldoende vermeerden ngsmateriaal verkregen is, zal deze cultivar in de handel worden gebracht.
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* Rhododendron 'Bow
(R . 'Corona'

<:;?

Bells' (Rothschild 1934)

x williamsianum)

ronde struik , even hoog als breed, na I 0 jaar I m hoog.
ovaal, vla k, voet bijna afgeknot, 4- 8 cm lang, donkergroen ; knoppen
rood; jonge schot bronskleurig, loopt begin mei uit.
BLOE ME N: lich t kor aal ro se met donkerder buitenkant en knop pen, 5- 6 bijeen
in losse, hoge tros.
BLOEI: tweede helft mei; rijk bloeiend.
OorspronkeliJk is de naam gegeven aan een groep zaailingen (grex) maar hetgeen geïmporteerd werd door het Proefstation is de kloon die in 1935 een Awarcl of Merit
ontving. Daar 'Corona' een zachte R. griffithianum hybride is, werd ven1·acht dat
'Bow Bells' niet zeer winterhard zou zijn. Dit bleek echter mee te vallen: in de
strenge win ter van '62/' 63 heeft hij praktisch niet geleden.
Het Proefstation verspreidele deze kloon in 1965 onder de Boskoopse kwekers.
GROEI WIJZE:
BL\.D:

? Rhododendron 'Caroline Spencer' (H obbie ca. 1955)
(R. fort~m e i <:;? X williamsianum)
tamelijk hoog opgaand; na I 0 jaar ca . 1.50 m hoog ( !)
eivormig, vlak, met zwak hartvorm ige voet , 6- 10 cm lang donkergroe n ;
knoppen donkerpaars; jonge schot fraai gekleurd.
BLOE ME :\' : di ep trechtervormig, 5- 7 lobbig, zeer licht éénkleurig rose , 3- 6 per
tros.
BLOEI: eerste helft mei, bloeit lang ; hoewel de bloemen enigszins hangen , worden
ze door de la nge stelen goed boven het blad uitgetild.
Deze kruising werd oorspronkelijk gemaakt in Engeland (Adam-Acton 1950); Robbie
maakte later dezelfde kruising echter met een ha rder R . fortuaei t ype. Bovenstaande beschrijving slaat hoofdzakelijk op één zaailing geselecteerd uit de drie die we bij
Robbie in 1960 verwierven . Deze kloon verelient de aandacht , ofschoon hoger groeiend
clan de meeste a ndere hybrid en .
GROEIWIJZE :

? Rhododendron 'Cowslip' (Aberconway I937)
(R . williamsianum <:;? X wardii)
GROEIWIJZE: los, vertakt, dun bebladerd, na I 0 jaar I m hoog.
BLAD: ovaal, vlak, met sterk hartvormige voet, 4- 7 cm lang, glimmend groen ;
knoppen paarsbruin.
BLOEMEN: klokvormig, roomkleurig en vaak iet s rood tot bleekrose aangelopen; enkele bloemen in losse tros.
BLO EI: in tweede helft van mei.
Uit dit zaaisel selecteerde Aberconway een kloon die onder dezelfde naam in 1937
een Award of Merit ontving.
Het Proefstation importeerde klon en van Rillier en Reuthe. De eerste was flets van
kleur en minder goed dan de t1.veede die in Boskoop verder verspreid is door de fa .
van Gelderen & de Wilde . Het is echter niet ze ker of dit dezelfde is als de A.M . kloon .
De winterhardheid van 'Cowslip' is maar net voldoende; als jonge plant knop t hij
matig.
Robbie maakte na de oorlog dezelfde kruising. Het Proefstation verkreeg hiervan
drie zaailingen. Tot nu toe lijken deze weinig verschil t e vertonen met de Engelse
zaailingen.

BLA D:

R hodode ndron 'Caroline Spencer'

50

? Rhododendron 'Dr. H. C. Karl Foerster' (H obbie I952)
(R. 'Lin swegeanum ' <jl x williamsianttm)
laag, plat bolvormig, compact .
ovaal, vlak , voet afgerond, 3- 5 cm lang , donkergroen; knoppen lich t
/
bruinrood.
BLOEMEN: donkerrose tot roserood, 3- 5 per tros.
BLOEITIJD: eind april , begin mei.
De moederplant van deze kruising: R. 'Lins\Yegeanum ' is een kruising tussen R.
' Britannia' en R. forrestii repuls . De bedoeling was om Z011·el de lage groei als de rode
bloemkleur van deze laatste in de \l·illiamsianum-hybriden te brengen. Dat is 11·at
de bloemkleur betreft echter niet geheel gelukt.
Het P roefstation importeerde enkele zaailing2n uit Duitsland.
GROEIWI JZE:
BLAD:

Rhododend ro n ' i\Ioonston e'
SI

s Rhododendron 'Humming Bird' (J. C. \\'illiams 1933)
(R. haemaiodes ~ X williamsianum)
GROE IWIJZE: laag, compact, gelijkt veel op R. williamsianum.
BLAD: tamelijk rond, met hartvormige voet , 3-5 cm lang, donkergroen ; knoppen
rood.
BLOEM EX: klokvormig, dieprose, 2- 3 per tros.
BLOEI: vooral in de jeugd niet rijk, tweede helft april.
Ook 'Humming Bird' is weer een benaming van een zaailingengroep zodat enige
variatie aanwezig is. De bloemkleur is niet zo rood dan dat hij op zou kunnen wegen
tegen de van R. williamsianum geërfde armelijke bloei.
o Rhododendron 'Jock' (Stirling Maxwell 1939)
(R . williamsianum ~ x g1•ie1•soniam-tm)
Deze hybride die volgens de beschrijving een donkerrose, iets naar het verm iljoen
zwemende bloemkleur vertoont, is bij ons in de strenge winter van '62/'63 totaal bevroren en dus te zacht voor de door ons gestelde doeleinden.

Rhodod endro n 'Ardy'

? Rhododendron 'Karin' (Proefstation voor de Boomkwekerij)
(R. 'Britannia' ~ x wüliamsianum)
GROE IWI JZE: bolrond, compact, na 10 jaar 70 cm hoog.
BLAD : ovaal, vlak, voet hartvormig, 5- 8 cm lang, dof donkergroen, bovenzijde
blad met fijne, witte "schubjes"; knoppen rood .
BLOEMEN: plat-schotelvormig, groot , gefranst, ro se (H. C.C. 625(1, phloxrose) , 8- 9 per tros.
BLOEI: eind april - begin mei; rijk.
' Karin' werd uit hetzelfde zaaisel geselecteerd als 'Ardy '. Ook in deze cultivar bleef
de compacte, bolvormige groei van R. william.sianu.m behouden. De bloemen vallen
vooral op door hun grootte en door de platte schotelvorm.
Ook in dit geval zal eerst dan materiaal in de handel gebracht worden wanneer er
voldoende van vermeerderd is.
? Rhododendron 'Linda' (Proefstation voor de Boomkwekerij)
(R. 'Britannia' ~ x williamsianum)
GROE IWIJZE : bolrond, compact, na 10 jaar 80 cm hoog.
BLAD: ovaal, vlak, voet hartvormig, 5- 8 cm lang, dofgroen; jong schot bronskleurig; knoppen rood.
BLOEMEN: open-klokvormig, r ose r oo d (H.C.C. 24/1, Tyrisch purper), 7- 8 per
tros.
BLOEI: half mei ; rijk.
De R . 'Britannia' x williamsianum kruising waaruit 'Linda' werd geselecteerd werd
reeds gemaakt in 1953. Deze cultivar valt op door de relatief rode bloemkleur en
de eveneens relatief zeer late bloei. Door dit laa t st e verschijnt ook het mooie bronskleurige schot laat waardoor de kans op bevriezing aanmerkelijk kleiner is. Binnen
afzienbare tijd zal 'Linda' in de handel worden gebracht.
s Rhododendron 'Moonstone' (J. C. \.Villiams 1933)
(R . campylocarpum ~ x williamsianum)
GROE IWIJZE : laag, compact en plat.
BLAD: tamelijk rond, vlak, met uitgesproken hart vormige voet, 4- 6 cm lang,
glimmend donkergroen; knoppen bleekrood.
BLOEMEN : klokvormig, r oo mkl e u r i g, in de knop en bij sommige zaailingen
ook later nog iets rose aangelopen, hangend, 2- 3 bijeen.
BLOEI: niet rijk, eerste helft april.
De beste kloon ons tot nu toe bekend is die welke het Proefstation van Hiliier importeerde. Deze is echter evenals de andere zaailingen onvoldoende winterhard .
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Rhod odencl ro n ' I\:arin'

Rhocloclencl ron 'L incla'
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o Rhododendron 'Norderney' (Hobbie 1947)
(R. 'Essex Scarlet' ~ x williamsiamun)
Deze naam heeft betrekking op een groep zaailingen waaruit als beste de kloon
'Oudijk's Sensation' werd geselecteerd. Zie aldaar.
o Rhododendron 'Oldenburg' (Hobbie 1953)
(R. discolor ~ x williamsianum)
GROEIWIJZE : tot 2 m hoog, los vertakt.
BLAD: ovaal, enigszins bol, met zwak hartvormige voet, 5- 9 cm lang, donker
dofgroen; knoppen rood.
BLOEME:'-1: groot, bleekrose, lang gesteeld, in ijle trossen.
BLOEI : begin mei.
De naa m elekt een tamelijk uniforme groep zaailingen waarvan er door Hobbie vele
verhandeld werden. Door zijn hoge groei voldoet hij echter niet aan het gestelde doel:
het verkrijgen van halfhoge hybriden. Bovendien is de plant kwetsbaar door het te
vroeg uitlopende jonge schot .

* * Rhododendron 'Oudijk's

Sensation' (Le Feber & Co 1961)
(R. 'Essex Scarlet' ~ x williamsianum.)
GROEIWIJZE: half hoog, bolrond.
BLAD: ovaal, vlak, met spitse top en afgeronde voet, 4- 8 cm lang, glimmend
groen; knoppen rood.
BLOEMEN: klokvormig, donkerrose (H.C.C. 24/2, Tyrisch purper), diameter
cm, 5-7 bijeen in tamelijk gesloten tros.
BLOËI: rijk; tweede helft mei.
Deze winterharde kloon werd geselecteerd uit de grex 'Norderney' van Hobbie. Hij
ontving zilveren medailles op Flora Nova 1958 en 1961 en een gouden medaille
op Floriade 1960; de beste selectie van Le Feber & Co. Het bronskleurige jonge schot
verschijnt in mei.

n

o Rhododendron 'Pink Brightness' (Le Feber & Co 1964)
(R. 'Poot' ~ x williamsianum)
GROE IWIJZE: compact, iets opgaand.
BLAD: langwerpig ovaal, bol, iets gerimpeld , met hartvormige voet, 3-6 cm lang,
lichtgroen; knoppen geelbruin.
BLOEMEN: open trechtervormig, lichtrose (H.C.C. 25/2, Bengaals rose), diameter
6 cm, 7- 9 per tros.
BLOE I: eerste helft mei.
De kruising waaruit deze kloon \Verd geselecteerd is gemaakt door Hobbie. Het jonge
geelgroene schot verschijnt tamelijk vroeg in mei, de bloemen verbleken snel tot
bijna wit.
o Rhododendron 'Royal Pink' (Le Feber & Co 1964)
(R. 'Homer' ~ x williamsianwn)
GROEIWIJZE: compact.
BLAD: ovaal, hol staand , gerimpeld, met zwak hartvorm ige voet, 3-6 cm la ng,
lichtgroen ; knoppen rood-aangelopen bruin.
BLOE:\fEN: open trechtervormig, lichtrose (H.C.C. 627/2, fuchsine rose) , diameter 7 cm, 5- 6 per tros.
BLOEI: eerste helft mei .
' Royal Pink' is kloon nr. 4 uit door Hobbie gemaakte kruising. Hij ontving de zilveren medaille op Flora Nova 1958 en de gouden medaille op Floriade 1960. Buiten
verbloeit hij echter vrij snel en de tros is ook niet ideaal gevuld.
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R hododendron williamsianum h ybriden

o Rhododendron 'Tempte Belle' (Osborn, Kew 1916)
(R. orbic·ulare ~ X williamsianum)
GROEIWIJZE : rond, laag tot soms uiteindelijk vrij hoog.
BLAD: rond, vlak, met h artvormige voet, 3-5 cm lang, lichtgroen ; knoppen
bleek paarsrood.
BLOEMEN: klokvormig, lichtrose, lang gesteeld, 2- 3 per tros.
BLOEI: armelijk, eind april - begin mei.
Deze reeds oude cultivar werd als zaaisel verspreiel zodat men nogal wat variatie aan
kan treffen, vooral in bloei,villigheid en struikhoogte. Hobbie maakte dezelfde kruising met uitgezochte ouders maar de resultaten verschillen weinig met die van de
Engelse kruising.
vVaarschijnlijk zijn er in Engeland wel rijkbloeiende zaailingen te vinden maa r deze
zijn meestal ook hoger opgroeiend en daardoor voor ons doel minder geschikt.
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o Rhododendron 'Thomwilliams' (Magor 191 5)
(R. thomsonii Cj2 X williamsianum)
GROE IWIJZE: half hoog.
BLAD: ovaal, bol , met zwak ha rt vormige voet, 4-7 cm lang, dofgroen; knoppen
rood.
BLOEMEN: klokvormig, rose tot donkerrose.
BLOEI: niet rijk, eind april.
Aberconway selecteerde hieruit de kloon 'Boclnan t Thomwilliams'. Robbie herhaalde
de kruising en verspreide de zaailingen onder dezelfde grex-naam. Deze h ybride is
niet erg bloeirijk en maakt reeels begin mei jong schot.

De drie zaailingen die het Proefstat ion verwierf zijn nogal verschillend . R. 'Metternianum ', een vorm van R. metternich-ii, is zeer winterhard maar ook zeer vroeg
bloeiend. De bevriezingskans van het eveneens vroeg verschijnende jonge schot is
echter groot.

Rhododendron 'Prometheus' ~ x williamsianum (Hobbie)
GROE I W IJ ZE: hoog, los.
BLAD: ovaal, vlak, zwak hartvormige voet, 4- 7 cm lang, lichtgroen ; knoppen
rood.
BLOEMEN: bleekrose, weinige per tros.
BLOE I : begin mei.
De zaailingen van deze kruising die in het bezit zijn van het Proefstation, kunnen
door hun hoogte en minder aantrekkelijke bloemkleur niet concurreren met de reeels
gewaardeerde williamsianum hy briden .

o Rhododendron 'Wiekhoff' (Hobbie 1947)
(R. 'Madame de Bruin' ~ x williamsianum)
GROEIWIJ ZE : ha lf hoog tot hoog, los verta kt.
BLA D: ovaal, vlak, met zwak hartvormige voet, 4-9 cm lang, lichtgroen ; knappend rood.
BLOE MEN: clonkerrose, 5-8 in losse tros bij een .
B LOEI: begin mei.
Deze kruising gelijkt wat groeiwijze en bloemkleur betreft t am elijk veel op R. 'Ammerlanclense'.

*I**

Tot slot nog een enkele opmerking over een vvilliamsianum hybride die niet beoordeeld is maar die door zijn afwij kende bloemkleur wel een \velkome aanvulling op
het sortiment zou kunnen bet ekenen.

Rhododendron 'Willbrit' (Le Feber & Co 1964)
(R. 'Britannia' ~ x williamsianum )
GROE IWIJZE: half hoog, bolrond, compact.
BLAD : eivorm ig, vlak, met hartvormige voet, 4- 8 cm lang, lichtgroen; knoppen
rood .
BLOEMEN : klokvormig, donkerrose (H.C.C. 024, Chinees rose), diameter 71 cm,
5- 8 per tros.
BLOE I : tweede helft mei .
Deze kloon is iet s minder winterha rd maar donkerder van bloemkleur clan R . 'Oudijk 's Sensation '; overigens gelijken zij veel op elkaar.

Rhododendron 'Bismarck' ~ x williamsianum (Hobbie)
Uit deze over het algemeen lichtrose bloeiende zaailingen selecteerde de firma Gebr.
Boer te Boskoop een wit bloeiende kloon die aan volgende beschrijving beantwoordt :
GROEIWIJZE: half hoog, compact.
BLAD: langwerpig ovaal, vlak, ronde voet, 4- 8 cm lang; knoppen rood.
BLOEMEN: rose in knop, in bloei wit .
Deze planten houden voor een williamsianum hy bride lang hun oude blad en knoppen
goed. Het ligt in de bedoeling dat deze kloon op de F lora Nova '66 geïntroduceerd
zal worden .

Van onderst aande kruising~n zijn zaailingen op het Proefstation aanwezig. Tot nu
toe en zover ons bekend zijn deze zaaisels (terecht! ) on benaamd. Hierdoor konden
zij niet in voorgaande lij st opg~nomen worden hoewel zij wel beoordeeld zijn.

Rhododendron 'Catawbiense Compactum' ~ x williamsianum (Hobbie)
GROE I W IJ ZE: rond en compact.
BLAD : ovaal, bol, met hartvormige voet, 4- 8 cm lang, donkergroen; knoppen
rood.
BLOEMEN: paarsrose, 8 bij een in g~s loten tros.
BLOE I: begin mei.
Deze krui sing is zeer winterhard volgens Robbie en dat lijkt , gezien de moeder, ook
wel aannemelijk. De paarsrose, wit verbloeiende bloemen zijn echter niet zeer interessant .
Rhododendron 'Metternianum' ~ x williamsianum (Hobbie)
GROEIW IJZE: laag en plat.
BLAD: ovaal, bol, m et afgeronde voet, 4- 7 cm lang, dofgroen ; knoppen rood .
BLOEME N: groot, langstelig, lichtrose, 6- 7 in open tros bijeen.
BLOE I : tweede helft april.
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SAMENVATTING
In de nieuwe groep RHODODE:\TDRO)J WILLIAMSIA:\T U ~1 - hybriden is nog slechts een klein
aantal in groei,.vijze, bloeirijkheid en kleurenvariatie goed genoeg om met twee** te worden
gewaardeerd . Verwacht kan worden dat in de toekomst , bij verder doorkruisen het kleurengamma en de bloemtros verbeterd zal worden. Vooral het zeer lage type , dus een verbetering van de niet rijkbloeiende soort R . williamsianum ontbreekt; 'Humming Bird' heeft
wel dieper gekleurde rose bloemen, maar is als jonge plant niet rijk bloeiend.

Trhen fudging these plants, the Selection Conunittee laid special emphasis on: flcriftroNsness ,
good truss , cornpact habit and hardiness, as wellas the time of leafing out: early produced young
shcots are aften damaged ~ y spring frosts. The findings of the Selection Commütee have been
incorporated in this artiele with the usual rnerit stars .
Of the British hybrids available inthetrial garden, several were fo·und to lack hardiness (e.g.' J ock' );
others did notset bNds freely on young plants (' T ernple Belle' and 'Thomwilliams') . Lack of
better clones (although not freely blooming as young plants) resulted inthes (lor special p~trposes)
of the dwarf 'Humming Bird' and the creamy-flc wered 'l11oonstone'.

Bij de waardering met sterren heeft de Keuringscommissie behalve op bloemkleur en
bloemtros speciaal gelet op het tijdstip dat het nietme schot wordt gevormd: vroeg uitlopen van de bladeren geeft dikwijls voorjaarsvorst beschadiging.

T he best of the British clones available was: * 'Bow Bells', of good lozv and compact habit and
coral-pink flo wers in a truss of 5-6; during the severe wi nter of I962 /3 it proved to be entirely
hardyin Holland .

In onderstaande tabel zijn, gerangschikt naar bloeitijd , alle cultuurvariëteiten samengevat
die een positieve waardering ontvingen inclu sief enkele benaamde cult ivars \\'aarvan nu
reeds is te voorzien dat zij in de onmiddellijke toekomst een goede aanvulling van het sortiment zullen betekenen.

Jlany of D . Hobbie 's crosses between garden hyb1'ids and R. williamsianum grow too taL! to be
classified as [ow-compact plants ('Carotine Spence7'', 'Oldenburg', 'Wiekhofj' - all grex). L e
Feb er & Co. of Boskoop obtained some of the selected clones of H obbie' s hybrids and introduced
jour clones , two of which were awarded rne7'it stars, viz.

* * 'Oudyk's

Sensation' , flo wers deep pink (H.C.C. 24/I), 71 cm in diameter, 5-7 per truss;
bronzy coloured leaves in the spring . ft flo wers in Holland the second part of May;
very hardy.

Rhododendron

bloemkleur

bloeitijd
april

s 'Moonstone '
s 'Humming Bird'
'Ardy
** 'April Shower'
'Karin'
* * 'Oudijk's Sensation'
*/* * 'Willbrit'
* 'Bow Bells'
'Linda '

roomgeel
dieprose
rose
roserood
rose
donkerrose
donkerrose
licht rose
roserood

1

*/* * 'Willbrit', similar to 'Oudyk's Sensation' in habit, but flo wers dark pink (H.C.C. 024 ),
mei

7} cm in diameter, 5-8 per truss. ft flozeers also second part of

May ,~ quite

hardy.

A clone, selected by A.C. van Wilgen at Boskoop from the cross ' vVilgen's RNby' x R. williamsian Nm was given an Award of iVf erit for its good colour, free -blooming ha bit and the fact that
the leaves appear only in the middle of l\II ay although it starts to bloo·rn in A pril; it was named
this year:

--- -- -- ---

* * ' A prû Shower',

flo wers carmine-rose, slightly jringed, 6- 7 C'rn in diameter, 7- Io per truss.

It flo wers in Holland the latter part of April until beginning of May; hardy.

-

RHODODENDRON WILLIAMSIANUM HYBRIDS

SUMMARY
In I955 the Experimental Station at Boskoop imported an assortment of the better known Enalish
hybrids of R . williamsianum for trial and evaluation . This colleefion was augmenled by ~ome
plantsof D. Hobbie's hybrids of this group in r96o, mostly "grex". The Selection Committee of
the Koninkliy'ke Vereniging voor Boskaapse Culturen, who had to evaluate these R. williamsianum- hybrids had the opportunity to see the jour clo1tes, which Le Feber & Co of Boskoop
selected from Hobbie's crosses and which were named by them recently.

T he Experimental StaHon at Boshoop h:1s made numerous crosses between several garden hybrids
an d R. ze,iztiamsianwn; good clones were only found among the prod·igy of the cross 'Britannia'
x R. williarnsianum , made in I953 and I954· Three of these plants have been named and wilt
be distribttted among the members of the Station wtthin a few years. These three navelties have
not been given merit stars in this report, because they have nol yet been introduced; the Selection
Con11'nittee has rewmmended the Station to propagate these for future introduction . The three
clones are:
'Ardy', compact habü; large, campamtlate flowers, pink (H.C.C. 625 /I) , 7-8 per truss.
It flowers ab·undantly in the second part of April.
'Karin', co·mpact habit; large , sa~tcer-shaped flo wers, fringed, pink (H.C.C. 625 /I ), 8- 9
per truss. It flo wers abundantly the end of April and the beginning of Afay.
'Linda' , compact habit; ca111panulate flo wers , rose-red (H.C.C. 24/I), 7- 8 per truss. It
flo wers abundantly the second part of 111ay!

All these hybrids were compared also with some of the hybrids, resulting from the crosses made
at the Experimental Station at Boskoop (r953-54) between garden hybrids and R. williamsianum,
some of which were already being propagated for future introduction.
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