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CHAENOMELES

Er zijn van dit geslacht, dat vroeger onder de geslachtsnaam Cydonia werd gehouden,
waartoe de Kweepeer Cydonia oblong a behoort, slechts drie soorten bekend, alle uit Ja pan
en China, waarvan de nomenclatuur nogal wat verandering heeft ondergaan.
Chaen omeles japonica ~Japan
syn . Chaenomeles ma%lei
Cydonia faponica
Cydonia maulei
Lage, breeduitgroeiende struik tot ongeveer 1 m hoog met fijne doornen. De bolronde,
lichtoranje bloemen zitten met 2-5 bijeen; de geelgroene vruchten hebben een doorsnede
van ongeveer 4 cm en zijn sterk geurend. Deze soort is de meest winterharde.
Ofschoon reeds in 1784 door THUNBERG beschreven, werd deze Japanse soort eerst omstreeks 1870 door de Engelse kweker MAULE in Engeland ingevoerd en als Cydonia maulei
verspreid; vandaar dat we tot voor kort deze naam in vele kwekerijen tegenkwamen.
Wordt meestal uit zaad gekweekt; de bloemkleur varieert nogal.
Chaenomeles speciosa ~ China
syn. Chaenomeles lagenaria
Cydonia lagenaria
Struik van ongeveer 2 m met forse doornen; bloemen meest rood, soms rose; vruchten
4-6 cm doorsnede.
Deze soort werd door BANKS in 1796 in Kew, Engeland ingevoerd (BooM vermeldt 1778
~ ederland). Hij vond deze in Japanse tuinen, ofschoon deze struik inheems is in China. Wij
kennen deze invoering in de cultivar 'Ru bra'.
Vroeger noemden wij deze hogere struik C. faponica. Door LorsELE UR werd in 181 5 deze
soort C.lagenaria genoemd. Juist nu we in kwekerskringen aan deze naam zijn gaan wennen,
blijkt dat deze naam volgens de Internationale Nomenclatuurregels niet geldig is en dat
deze Cl~aenomeles speciosa moet heten. Ook dit zal wel weer wennen.
Vele jaren geleden werd ook deze soort door zaad vermeerderd. Daar bleek dat de bloemkleur in zaailingen zeer veel varieerde (via rose-rood, rose tot wit) en de struik goed door
winterstek kan worden vermeerderd, is het zaaien, mede door gebrek aan zaad aan eigen
kweekprodukten, geen gebruikelijke vermeerderingsmetbode meer.
Chaenomeles cathayensis ~ China, ingevoerd 1880
syn. Chaenomeles lagenaria var. wilsonii
Zeer sterk groeiende, weinig vertakte struik tot 3 m, met zeer grote doornen en wit tot witrose bloemen. Is in Nederland nooit populair geworden. Het is een onhandelbare, hevig
gedoomde struik met flets gekleurde bloemen en 10-15 cm grote vruchten.

HYBRIDEN
Chaenomeles superba
(C . faponica <fl x speciosa d')
FIWEBEL in Zürich selecteerde uit zaailingen van C. faponica planten met rode bloemen; hij
beschreef één er van onder de naam C. ma%lei superba. Dit bleek een hybride te zijn tussen
C fapon-ica (maulei) en C. speciosa (lagenaria). Deze roodbloeiende, betrekkelijk laag
bliJvende struik, die vroeger in Nederland door oculeren op kwee werd vermeerderd, heet nu
Chaenomeles superba. H~ wordt nu niet meer gekweekt. De naam C. superba dekt ook alle
cultivars, waarin "bloed" van de twee soorten C. faponica en C. speciosa zit .
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AANBEVOLEN CHAENOMELES CULTIVARS

Chaenomeles californica
(C. cathayensis X superba)
Grote, sterk gedoomde struiken van ongeveer 2 m met grote vruchten; de bloemen zijn
meest roseen wit, soms rood. Deze kruising werd gemaakt door \V. B. CLA.RKE, San José,
U.S.A. Omstreeks 1939 kwamen de eerste benaamde klonen in de handel. Deze h ybride
wordt hier volledigheidshalve genoemd, ofschoon de enige kloon, die we hiervan ken nen,
'Enchantress' met rose bloemen niet aanbevolen wordt vanwege de weinige bloeirijkheid .

Waardering: * * * - uitstekend
* * - zeer goed
* -goed
s - voor speciale doeleinden
o - kan vervallen

KEURINGSRAPPORT
Het eerste rapport van de keuring, gehouden door de Vereniging voor Boskoopse Culturen,
werd gepubliceerd in de "Nederlandse Boomkweker" in 1941. Toen werden veel van de
oude Franse cultuurvariëteiten afgekeurd . De Amerikaanse en Nederlandse aanwinsten
waren toen nog niet in de handel.
In 1956 verscheen een tweede rapport in "De Boomkwekerij", in 1960 gevolgd door een
derde, dat ook verscheen in de "Deutsche Baumschule". Toen is voor het eerst de nadruk
gelegd op de vele verschillen in groeiwijze, waardoor dit geslacht zoveel opgang heeft
gemaakt.
In 1967 zijn de merendeels zeer oude struiken op de sortimentstuin van het Proefstation
nogmaals door de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen kritisch bekeken. De lijst van aanbevolen cultuurvariëteiten is om economische redenen wederom ingekort. Een grote moeilijkheid was om een goede keuze te maken tussen
de betrekkelijk laag-blijvende tot half-hoge struiken met helderrode, plat-open bloemen,
alle tussen 1953 en 1956 door K. Verboom, J. Mossel en S. G. A. Doorenbos in de handel
gebracht. Ze zijn alle mooi, maar lijken teveel op elkaar. I n dit type worden nu nog vier
cultivars aanbevolen, nl. 'Fascination', 'Fire Dance', 'Hollandia' en 'Nicoline'; zelfs deze
gelijken veel op elkaar. Hetzelfde viertal wordt ook aanbevolen in de "Advieslijst" van
b omen en heesters voor Openbare Beplantingen ( 1967). De cultivars 'Elly Mossel', 'E tna' en
'Vesuvius' zijn, als zijnde bijna gelijk aan het aanbevolen viertal, op de lijst van niet aanbevolen cultivars geplaatst.
In de grotere, opgaande struiken zijn de bloemen meestal alleen midden in de struik t e
vinden; ze worden teveel bedekt door het blad. De nieuwe bloeirijke 'Clementine' is nog niet
het ideaal; de bloemen zijn te klein en bovendien bolrond. Het lijkt of de nog niet voldoende
gekeurde 'Ballerina' met plat-open, scharlakenrode bloemen tot boven in de takken een
goede verbetering is in het sortiment hoge struiken. Enkele andere nieuwe cultivars dienen
nog t e worden gekeurd, waarvan als eerste indruk 'Ernst Finken' waardevol schijnt.

*

'BouLE DE FEu' (Barbier 1916)- C. speciosa
...
BLOEMEN: karmijnrood, plat-open, over de gehele plant verdeeld, bloemJk (heeft
tijdens bloei nog weinig blad).
.
GROEIWIJZE: opgaande, zéér doornige strmk tot ± 2 m .

*

'CLEMENTINE ' (Proefstation 1965) - C. superba
BLOEMEN: oranjerood, bolvormig; bloeirijk
GROEIWIJZE: bossig, breed-opgaand tot ± 1t m .

*

'CORAL SEA' (Clarke 1943) - c~ superba
. ..
BLOEMEN: licht zalmkleurig rose, iets bolvormig, betrekkelijk klein; bloemJk .
GROEIWIJZE: bossig-opgaand, half-hoge struik.

*

'CRIMSON AND GoLD' (Clarke 1939) - C. superba
/
.
BLOEMEN: donkerrood, gele meeldraden; bloeit voornamelijk midden in de strmk
tussen veel blad.
GROEIWIJZE: t ot 1 m hoog, zeer breed uitgaand, zeer veel blad; meer grove
bodembedekker dan bloemstruik Draagt veel gele vruchten.

***

'FASCINATION' (J. Mossel 1954) - C. superba
BLOEMEN : diep scharlakenrood, zéér groot, plat-open; zeer bloeirijk en goed
zichtbaar.
GROEIWIJZE: half-hoog, breed uitgaand, tamelijk v lak-spreidende takken.

***

'F IRE DANCE' (K. Verboom 1953) - C. superba (foto blz. 8)
BLOEMEN: donker signaal-rood, zéér groot, plat-open ; zeer bloeirijk.
GROEIWIJ ZE: half-hoog, met spreidende takken .

s

INDELING IN GROEPEN
Door velen is geprobeerd bij het rangschikken van de onnoemelijk vele cultivars, die zowel
door Franse, E ngelse, Japanse, Duitse en de laatste jaren vooral ook Amerikaanse en
Nederlandse kwekers in de handel zijn gebracht, te rangschikken onder één van de bovengenoemde soorten of hybriden . Dit is na zoveel jaren zaaien en kruisen een zeer moeilijke
opgave. Mrs. CLAUDE WEBER, die de officieel voor de cultivarnamen van dit geslacht opgest elde "Registratie-lijst" maakte (Arnoldia - 1963), heeft dit getracht te doen. Ze is
hierin tamelijk goed geslaagd.
Als men deze indeling zou volgen, zouden de meeste aanbevolen cultivars moeten worden
gerangschikt onder de groepsnaam CHAENOMELES SUPERBA.
Slechts de volgende cultivars zouden komen onder de soort CHAENOMELES SPECIOSA:
'Boule de Feu', 'Nivalis', 'Rosea Plena', 'Rubra 'en 'Umbilicata'. In de beschrij vende lij st
is aangegeven, in welke groep elke cultivar volgens de Registratie-lijst behoort.
'Sargentii' is een vorm van de Japanse soort CHAENOMELES JAPO NICA, in de handel gebracht
door Lemoine in 1899. Deze cultivar moet niet worden verward met de botanische variëteit
C. faponica alpina, welke naam gereserveerd blijft voor de in de bergen van het eiland
Kyushu in Ja pan in het wild voorkomende lage variëteit. De juiste naam van 'Sargentii'
is dus C. faponica 'Sargentii'. (Voor waarde en beschrij ving hiervan zie "Aanbevolen cultivars").
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**

'HoLLANDIA' (K. Verboom 1953) - C. s~tperba
BLOEMEN: scharlakenrood, groot, plat-open.
GROEIWIJZE : half-hoog en bossig (± 1l m). (Wordt groter en hoger dan 'Fire
Dance' en 'Fascination').

***

'Nicou:tm' (Doorenbos 1954) - C. s~tperba
BLOEMEN: diep scharlakenrood, groot , plat-open; bijzonder bloei~ijk ..
.
GROEIWIJZE: breed-uitgroeiend; slechts matig hoog tot 1 m, md1en m de Jeugd
opgebonden.

*

'N IVALIS' (Lemoine 1881) - C. speciosa
BLOEMEN: zuiver wit, matig groot; bloeit voornamelijk aan de einden van het
gewas.
GROEIWIJ ZE: hoge, opgaande struik (2 m).

*

'PINK LADY' (Clarke 1946) - C. superba
BLOEMEN: rose, gedeeltelijk b edekt door de bladeren. .
.
GROEIWIJZE: forse struik met breed-uitgaande, biJna honzontale vertakkmg.
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* 'RosEA PLE)!A' (0. Froebel 1878)- C. speciosa
BLOEME~: zuiver rose, half-gevuld, bolvormig (op kleine roosjes gelijkend);
bloemen iets verborgen door het vroeg verschijnende, mooie blad.
GROEIWIJZE: half-hoog, bossig opgaand (1 - 1t m).

*

'RowALLANE' (Armytage lVIoore ± 1920) - C. superba
BLOEMEN: oranje-scharlaken, groot, plat-open; rijkbloeiend.
GROEIWIJZE: plat, bijna kruipend.
N .B. Ook bekend als 'Rowallane Seedling'.

*

'RuBRA' (Banks, import uit Ja pan 1796) - C. speciosa
BLOEMEN: rood, bolrond, kleinbloemig; bloeit voornamelijk midden in de struik.
GROEIWIJZE: sterke struik, fors, hoog-opgaand (2-2t m); één van de hoogstgroeiende.
N.B. Waarschijnlijk de oorspronkelijke Chaenomeles speciosa (C. lagenaria), in
1796 ingevoerd uit Japanse tuinen . Wordt soms 'Ru bra Grandiflora' genoemd,
wat een andere cultivar is.

*

'SARGENTII' (Lemoine 1899) - C. faponica
BLOEMEN: helderoranje, vrij klein, bolrond; tamelijk goed bloeiend.
GROEIWIJZE: lage, doornige struik (60 cm); maakt worteluitlopers en daardoor
ook goed als bodembedekker.

***

'SIMONII' (Simon-Louis ± 1882) - C. speciosa
BLOEMEN: prachtig donker fluweelrood, open bloemen, half-gevuld, soms enkel;
zeer goed zichtbaar.
GROEIWIJZE: dwergstruik, laag en bijna kruipend, niet sterk vertakt (oude
struiken tot 40-60 cm hoogte).

s* 'STANFORD RED' (Clarke 1940) - C. superba
BLOEMEN: diep rose-rood, groot, plat-open; matig bloeirijk.
GROEIWIJZE: fors , zeer breed en laag, speciaal genoemd als grove bodembedekker
met vlakke vertakking.
* 'UMBI LICATA' (Von Siebold, import uit Japan vóór 1847)- C. speciosa
BLOEMEN: helder rose-rood; bij jonge struiken zijn de bloemen wat verborgen
tussen het blad.
GROEIWIJZE : sterke, hoog-opgaande struik (2 m).

*

'VERMILION' (Barbier 1913) - C. super ba
BLOEMEN: vermiljoen-oranje, bolrond; bloeirijk
GROEIWIJZE: bossig-opgaand, half-hoog.

NOG NIET GEKEURD

'Andenken an Carl Ramcke' (sup.)- oranjerood; wordt ook als zaailing verspreid.
'Ballerina' (sup.)
-scharlakenrood, grote, plat-open bloemen; groeit meer
opgaand dan 'Hollandia' e.d.
'Ernst Finken'
-rood, hooggroeiend; zou laat bloeien.
-rood, bloemblaadjes elkaar bedekkend; half-gevuld .
'Red Ruffles' (spec.)
-rood, sterk smal-opgaand (2 m ?) , zou geschikt zijn voor
'Spitfire' (spec.)
heggen.
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NIET AANBEVOLEN CULTIVARS
(NOT RECOMMENDED CULTI V ARS)
Afkortingen van de groepen:

cal. =
jap. =
spec. =
sup. =

o 'Abricot' (sup.)

C. californica-groep
C. japonica-groep
C. speciosa-groep
C. superba-groep

- oranj e, half-gevuld, bolvormig ; compacte, bossige struik
- wit, rose getint

o 'Al ba Grandiflora'
(spec.)
'Alpina' (iap .)
- zie 'Sargentii'
o 'Atrosanguinea' (spec.) - donkerrood
o 'Aurora ' (spec .)
- zalmrose; opgaand, halfhoog
- dieprood; bloeirijk
o 'Brilliant' (spec.)
o 'Cameo' (sup.)
- zalm- of koraalrose, gevuld ; platte groeier,
lichtgroen blad
o 'Candida' (spec. )
- vaalwit
o 'Cardinalis' (spec.)
- donkerrood, enkel tot
half-gevuld; dwergstruik
- dofrood, platgroeiend ,
o 'Clarke's Giant Red'
(cal.)
met weinig t akken
o 'Dwarf Coral' (sup .)
- oranje, breed-bossig
o 'Elly Mossel' (sup.)
o 'Enchantress' (cal.)
o 'Etna' (sup.)
o 'F alconnet Charlet'
(spec.)
o ' Gauj ardii' (spec.)
o 'Glowing Ember'
(sup .)
o 'Incendie' (s~tp. )
o
o
o
o

- scharlakenrood, platopen bloemen ; h alfhoge str.
- rose; hoge st ruik (2 m)
- scharlakenrood; halfhoge struik
- rose, half-gevuld ; hoge
"open" struik
- zalmkleurig
- oranj e, bolvormig, klein

- dieporanje, geheel gevuld ;
dwergstruik
'J ane Taudevin' (sup.) - donkerrood; ijle " sla ppe"
struik
- lichtrose; hoge st ruik
'Juliet' (sup.)
'Kermesina Semi plena' - koraalrose, meestal enkel ;
(spec. )
half-hoge struik
'Knap I-Iill Scarlet'
- zalmkleurig, verbloeiend
(sup.)
tot oranje-scharlaken,
zeer grote bloemen ;
brede slecht vertakte
struik

Opmerkingen

Overt roffen
door:
'Vermilion'

Vale bloemkleur

'Nivalis'

Slechte groeier
'R osea Plena'
' H ollandia'

Schurft gevoelig
Zwakke groeier,
bloeiarm
/

'Nivalis'
Groeit slecht
Slechte, ijle
groeiWIJZe
Bloemen
verborgen
Mooi, maar gelijkt op:
Bloem teveel
verborgen

'Sargentii'
' F ascination '
'Pink Lady'
' H ollandia'

Te weinig bloem

' Rosea P lena'

Niet bloeirijk

'Sargentii'
'Clementine'

Moeilijk te
kweken
Slechte groeiWIJze
Fletse kleur
Bloeiar m

'Pink Lady'

Moeilijk te
kweken;
groeit slecht
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Opmerkingen
o ' Macrocarpa' (spec.)
'Mesman'
o 'Moerloosei' (spec.)

- rose-rood; hoge struik
- zie 'Brilliant'
- appelbloesemkleurig,
hoge st ruik
o 'Nivea E xt us Coccinea' - rose met wit midden
(spec.)
o 'Orange Beauty ' (iap .) - oranje
- rose, half-gevuld ; platte
groeier
- oranje; lage struik
- rose-rood ; gevuld

o 'Phylis Moore' (sp ec.)
o 'Pygmaea ' (jap.)
o ' Red Chief' (su p .)

- roomwit ; hoge struik
- geelachtig wit

o 'Snow' (spec.)
o 'Sulphurea Perfecta '
(s pec.)
o 'Texas Scarlet' (sup.)

- dof karmijnrood, platte
groeiwijze
- zie 'Nicoline'
- scharlakenrood

'Ulidia'
o 'Vesuvius' (sup .)

Overtroffen
door:
'Umbilicat a'

* 'Pink L ady'
* 'R osea P lena'

Bloeiarm, fletse
kleur
Fletse kleur

* 'R owallane '

Bloemen bedekt
door blad
Slechte groeier

*

* 'R 'btbra '

*** 'S irnonii'
'Sargentii'

Geen mooie
bloemvorm
Niet bloeirijk

'Sargentii'

'Nivalis'
'Nivalis'

s* 'S tanford R ed'
* ' Urnbilicata'
* 'V errnilion '

- pink flowers , partly hidden by the foliage; vigorous 'btP1'ight bush
with almast horizontal branching habit.
- pure pink, semi-dmtble, cupshaped flo wers; dense bushy, upright
habit, I-I,5 m .
- orange-scarlet, wide-open flowers, floriferous; spreading, almast
creeping habit.
.
- red, small cu pshaped fl07.R)ers, rather hidden within the 2 - 2t m lngh
bush.
bright orange, rather sm all roundish flowers ; a low , thorny shrub,
6o cm high; good groundcover.
- dark velvety-red, semi-dou ble, sametimes single flowers; a dwar f
shrub , 40-60 cm high but broader.
.
.
- deep rosy-red, open flowers , nat very floriferous; wtde-spreadtng
habit, good g·roundcover.
- rosy-red , flowers pa1'tly hi dden; large 2 m , u pright b'btsh. .
- verrnillion-orange, cupshaped flo wers; medi'btm grower, u przght.

'Stanf. Red '

'Fire Dance'

SUMMARY
I n recent years rnany new Chaenorneles cultivars have been in troduced by D utch, E n glish an d
Ame1'i can breeders, usually the resu lt of i ntended crosses within the C. superba group. T he
resulttng hybnds are more flonferous, showi n g wide-open flowers all over the bu sh ; they campare
favourably with the older cultivars, of which the flo wers are aften hi dden i n the middle of the
plan t.
This evaluation -report m ade up by the S election Committee of the Royal Boskoop Nurserymen
Assoctatwn ts the result of man y years of comparison . While it is obvious, that rnany older
cultivars are rnarked o (nat worthy of cultivation) some very good vari eties are also m arked o,
because they are toa si m ilar to other cultivars . Examples: 'Elly M ossel' (like 'F asci n ation ') ,
'Etna' (like 'H ollandia' ), ' Vesuvius (like 'Fire Dan ce'). Other cultivars, although beautiful,
are n at recornmen ded, because they grow poorly. Examples: 'Cameo', 'I ncendie', 'K n ap H ill
S carlet' and 'P hylis M oore'.
T he parentage or group, to which the cultivars belang is based on the R egistration L i st "Cultivars in the gen us Chaenom eles" (Arnoldi a, I963).
R ecommended cultivars:
* 'Boule de Fe'bt'
* 'Clementin e'
* 'Coral Sea'
s* 'Crirnson and Gold '
*** 'Fascin ation '

-

*** 'Fire Dance'
** 'Hollandia'
*** 'Nicoline'

-

*

'Nivalis'

-

carrnine-red, flat-open flowers; very thorn y shrub to 8-9ft.
orange-red, cupshaped flowers; bushy upright shrub to 5 ft .
light salm on -pink , cupshaped flowers, rather s1nall.
dark red, yell07.R) anthers; wide-spreadin g leafy shrub tv I m .
deep scarlet-J'ed, very large wide-open flo we1'S, flo riferous; dense
braad bush with spreading branches.
deep signal-red, very large wi de-open flowers; rather spreadinr; bush.
scarlet-red, large open flo wers; bushy plan t to I ,5 11i.
deep scarlet-red, large open flo wers, very floriferous; bu sh to I m ,
wider than high.
pure white; large, tall shrub to 2 m .
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