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WISTERIA

De bekende " Blauwe Regen" werd genoemd naar Dr. Caspar Wist ar (1761- 18 18), P rofessor
aan de Universiteit van P ennsylvania, U.S.A. en wordt daarom meestal 'A1istaria genoemd.
~ ·uTTALL beschreef in 1818 dit geslacht onder de naam TYisteria. Daar dit de oudst e geldige
beschrij ving is, dient de naam uit deze oorspronkelijke publikatie te worden gebruikt.
Oudere kwekers gebruiken nog wel eens de naam Glycine.
~~r

zijn 9 Wisteria-species in noordelijk Oost-Azië en Noord-Amerika inheems, waarvan
twee in Nederland in cultuur zijn, nl. de Chinese W isteria sinensis en de Japanse
Tristeria floTibunda, beide in verscheidene cultuurvariëteiten.

~!echts

In de sortiment stuin van het Proefst ~tion voor de Boomkwekerij te Boskoop werd in het
voorj aar van 1962 een groot aantal exemplaren Wisteria's uitgeplant. Het is algemeen bekend, dat er veel verschil is t ussen de verschillende in cultuur zijnde planten wat bloeirij khe i d aangaat. We weten, dat dé J apanse soort W . floribunda - waarvan hier voornamelijk
bekend is de variëteit met lange trossen W. floribunda ' Macrobotrys' (syn. W . multijuga) eerst op oudere leeftiJd bloeit. Goede klonen van W. sinensis bloeien daarentegen reeds na
enkele jaren; slechte vormen bloeien pas op oudere leeftijd. H et is vreemd, dat in de meer
clan 100 jaar, dat Wisteria in Nederland wordt gekweekt, hier nooit bewust in is geselecteerd,
althans dat hierin géén goede vormen apart zijn benaamd. Toch moeten onze voorouders de
beter bloeiende typen hebben uitgezocht en vermeerderd ; vroeger, toen ze veel in pot
werden gekweekt (als struik of met lange ra nken) om in bloei te worden getrokken, heeft
men terdege de betere klonen er uitgezocht voor vermeerdering.
Door de grote schaarste zijn de laatste jaren veel uit (geïmporteerd) zaad gekweekte planten
in de kwekerijen gekomen, wat de chaos groter heeft gemaakt. Deze zaailingen groeien sterk,
maar bloeien slecht; als ze uiteindelijk bloeien zijn de bloemt rossen zeer miserabel. Ofschoon
het zaad als W . sinensis uit Ja pan wordt ingevoerd (Wisteria's zetten in West-Europa
zelden goed zaad), blijkt bij determinatie dat we meestal te doen hebben met de in Japan
in het wild voorkomende W . floribunda of bastaarden hiervan.
Van 24 kwekers in Boskoop zijn in 1962 exemplaren van wat zij als W . sinensis kweekten,
opgeplant t er vergelij king. Vanaf 1964 tot en met 1967 is jaarlijks de bloei nagegaan. Hierbij
bleek, dat behalve de slechte bloeiers, die we hier voorlopig gemakshalve als zaai l inge n
zullen aanduiden, er twee apart e klonen te onderscheiden zijn, die b eide zéér goed bloeien:
KLOO:-.r A - in Boskoop meest voorkomende type; deze werd ontvangen van 12kwekers;
- zie W isteria sinensis
KLOON B - deze werd ontvangen van 3 kwekers; - zie WisteTia sinensis ' P rolific'
Er resteerde nog één exemplaar dat vanaf 1964 elk jaar goed bloeide, maar een iet s andere
kleur had; de t ros was iets korter en er was meer bladont wikkeling tijdens de bloei. Er waren
van de 24 kwekers dus 8, die z.g. zaailingen inzonden of zelfs v an de zaailingen door enten of
afleggen kweekten !
De moeilijkheid is nu, hoe gaa n we de goede en slechte "typen" onderscheiden. Alles wordt
maar als gelijkwaardig produkt in de handel gebracht. Dat de afnemers hiermede niet gediend zij n ligt voor de hand.
Allereerst de z.g. zaailingen en de nabouw hiervan. Bij determinatie is duidelijk gebleken ,
dat we hier te doen hebben met vormen van W . floribunda. Daar ze pas op oudere leeftijd
bloeien (in de kwekerij in het geheel niet) is getracht een duidelijk verschil op vegetatieve
kenmerken op te stellen. De voornaamste verschillen zijn:
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. En eland ingevoerd in 1816 - foto blz. 63 .
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De verschillen in bloemvorm zijn géén gemakkelijk kenmerk, daar deze in de vele vormen
zeer kan variëren; wèl het aantal blaadj es en de manier van winden.
Het aantal blaadjes van de beide goede in Boskoop gekweekte W. sinensis-klonen is tamelijk
constant: 1 1, soms 13 en als uitzondering 9; de ranken, goed te zien aan jonge planten in de
kwekerij, draaien tegen de zon in. (Zie afbeelding).
Bij W. floribu nda draaien de ranken met de zon mee. Het aantal blaadjes varieert per plant
iets meer; sommige hebben uitsluitend 13 blaadjes, andere 13- 15 blaadjes. Indien een
kweker zelf niet kan nagaan of hij misschien een zaailing van W. floribunda kweekt zal de
Voorlichtingsdienst (Proefstation) hem gaarne helpen.
Ter vergelijking met het in Boskoop aanwezige materiaal, verkreeg het Proefstation in 1962
enthout van een 9-tal Wisteria's uit het Arnold Arboretum, U.S. A., waar zich een zeer grote,
oudeniet
collectie
bevindt. Deze werden in 1965 in de sortimentstuin geplant. De meeste hebben
gebloeid.
nog
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vVisteria sin ensis

\Visteria sinensis ' Prolific
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Deze kloon wijkt af van de "gewone Boskoopse" door de grotere, meer gepunte trossen. Alle drie van kwekers ontvangen exemplaren bloeiden twee jaar na het planten
zeer goed, zelfs meer overvloedig dan de "gewone".
Waarschijnlijk geselecteerd door de vroegere firma P.]. C. Oosthoek & Co. te Boskoop.
Is in blad moeilijk te onderscheiden van de "gewone" vV. sinensis. Zou iets minder
goed groeien.
BENAMING: Dit is een "nieuwe" naam voor een oude kloon, reeds jaren in Boskoop in
cultuur . Ofschoon de keuringscommissie geen voorstander is van het noemen van
namen in een publikatie, wordt hier een uitzondering gemaakt, om goed te laten uitkomen, over welke kloon het gaat. De drie exemplaren, eerder genoemd hloon B
werden ingezonden door Wm.]. Hooftman, M. Verwey & Zoon en Herm. v.d. Willik.
Bij navraag bleek, dat deze drie kwekers planten kweken van een selectie, vroeger
gekweekt door de firma P.]. C. Oosthoek & Co., thans Wm. ]. Hooftman.
Ter onderscheiding van de "gewone" W. sinensis dient deze kloon apart te worden
benaamd. In overleg met de firma Hooftman wordt deze hier als cultivar 'Prolific'
beschreven.

*

Wisteria sinensis 'Al ba' -foto blz. 65
Bloemen wit, in trossen van 20-30 cm lengte, redelijk bloeirij k; bloeitijd einde mei.
De ranken winden tegen de zon in (als de soort). Heeft niet 11, zoals de "blauwe",
maar meestal 13 blaadjes (enkele van 11 er tussen) .
De van twee kwekers ontvangen exemplaren waren echt, beide bloeiden twee jaar na
het planten.
Volgens vVVMAN en KRüSSMANN zou de in cultuur aanwezige W. sinensis 'Alba'
eigenlijk W. sinensis 'J ako' zijn. Wat het Proefstation echter in 1962 als 'J ako' uit het
Arnold Arboretum (als enthout) ontving, is géén W. sinensis, maar een vorm van W .
floribunda, met de zon mee windend en met 13- 15 blaadjes. Heeft nog niet gebloeid.

o Wisteria floribunda- Japan (door Von Siebold in 1830 ingevoerd)
GROEIWIJZE: rankend van rechts naar links (met de zon mee); sterk groeiend.
BLAD: met 13- 17 blaadjes (meestal 13 of 13-15).
BLOEMEN: licht violet-blauw, 1t-2cm, weinig geurend, in puntige, soms stompe
trossen van I 5-25 cm. (In de cultuurvariëteit 'Macrobotrys' zijn de trossen
langer en veel puntiger). Bloeitijd einde mei tot begin juni, veelal tijdens de
bladontwikkeling.
Deze soort wordt onder zijn eigen naam bijna nooit gekweekt. Zoals hierboven is
uitééngezet is dit de juiste naam voor de uit geïmporteerd zaad gekweekte z.g.
Wisteria sinensis. Een slechte bloeier met meestal bleek gekleurde bloemen in kleine
trossen.
Als controle-exemplaar kwam uit het Arnold Arboretum in 1962 enthout van de aldaar
als W. floribunda gekweekte plant. Deze heeft nog niet gebloeid.
s Wisteria floribunda 'Alba'
syn. Wisteria m~tltijuga 'Alba'
Deze witbloeiende cultivar wordt weinig gekweekt. Er werden van twee kwekers in
1962 exemplaren aangeplant. Beide hebben I 5 blaadjes (als uitzondering 13). Eén
bloeide spaarzaam begin juni 1967; troslengte ongeveer 25 cm (in Ja pan tot 60 cm).
Alléén aan te houden voor streng klimaat.

**
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Wisteria floribunda 'lssai' (Wada)
syn. Wisteria floribunda 'Praecox'
?Wisteria x formosa 'Issai'
GROEIWIJZE: rankend van rechts naar links (met de zon mee), goed groeiend.
BLAD: met meest 13 (soms IS) blaadjes.
BLOEMEN : licht lila-blauw, zwak ruikend, in korte trossen van 18-25 cm (aan
jonge planten); uitzonderl~k rijk bloeiend, einde mei, tegelijk met W. sinensis.

vVisteria floribunda ' I ss ai Perfect'

vVisteria sinensis 'Alba '

Een plant, voor de oorlog in de handel gebracht door K. WADA in Ja pan onder beide
namen. Deze mooie cultivar is betrekkelijk onbekend, BooM, KRÜSSMANN noch BEAN
noemen deze. Aan de nu verdwenen pergola in het Proefstation stond vele jaren een
oud exemplaar, dat elk jaar volop bloeide, afkomstig van de fa . Wm. C. Hage & Co.
' Issai' bloeit reeds als zéér jonge plant . De bloemen zijn licht lila-blauw in betrekkelijk
korte trossen; de plant bloeit zo enorm rijk, dat reeds jonge exemplaren vóór de bladontwikkeling geheel met bloemen zijn bedekt . Het Proefstation is nu bezig van deze
' Issai' een flink aantal "wortelecht" te kweken om onder de kwekers te kunnen verspreiden. Het lijkt of deze Wisteria de ideale cultuurvariëteit is om als jong exemplaar
met bloemhout te kunnen aanbieden, al of niet in pot gekweekt.
BE:--IAMI NG: Het lijkt of 'Issai' door K. WADA niet als kloon, maar als "groep" in de
handel is gebracht. Volgens WYMAN staan in het Arnold Arboretum planten van
' Issai', waarvan sommige van links naar rechts, andere van rechts naar links winden .
Het lijkt, of we te doen hebben met een hybride tussen W. floribunda en sinensis, die
reeds onder de naam W. x formosa beschreven is naar een in U.S. A. in 1905 gevonden
plant.
De boven-beschreven 'Issai' in de sortimentstuin van het Proefstation windt als een
lV . floribu·nda, maar bloeit als een W. sinensis.

***

Wisteria floribunda 'Issai Perfect' (Felix & Dijkhuis N.V.) - foto blz. 65
GROEIWIJZE: als W. floribunda, met de zon mee ; groeit niet sterk.
BLAD: met bijna steeds 15 blaadjes, waardoor afwijkend van ' Issai'.
BLOEMEN: licht lila-blauw, zwak ruikend, in lange, puntige trossen van 25-35 cm;
zeer rijk bloeiend.
Een plant, ingezonden door Felix & Dijkhuis N.V. onder de naam 'Issai' wijkt duidelijk af van de hierboven beschreven plant. De trossen zijn langer, de bloempjes komen
niet tegelijk uit, aan de punt pas later, waardoor de bloemtros minder gevuld lijkt.
Zoals eerder reeds genoemd heeft W ADA in Ja pan waarschijnlijk meerdere klonen
onder de naam 'Issai' verspreid. Deze cultivar met lange, puntige trossen wordt hier
voor het eerst apart benaamd. Er is slechts een zeer beperkte voorraad in Nederland.
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Wisteria floribunda 'M
b
,
syn Wisteria
lt . . acro otrys (Von Siebold 1864)
·
m~t ZJuga
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Wisteria floribunda 'Rosea'
syn. Wisteria multijuga 'R osea'
Bloemen licht lila-rose, met paarse vleugels en kiel, tros ongeveer 20- 25 cm aan jonge
planten, zou tot 30 cm kunnen worden. H eeft 13-15 blaadjes.
Deze cultivar is wel iets aparts. De plant, in 1962 ingezonden door de firma Wm. J.
Hooftman, bloeide in 1966 en 1967, ofschoon nog zeer spaarzaam.

o

Wisteria floribunda 'Violaceoplena'
Bloemen dubbel violet, in zeer korte tros. De door één kweker ingezonden plant was
niet echt. Nu staat er een jonge plant in de sortimentstuin van het Proefstation, geënt
\·an materiaal uit het Arboretum te Wageningen . Is in bloei meer eigenaardig dan
111001.

Tenslotte staan er nog jonge exemplaren, gekweekt uit enthout, in 1962 ontvangen
Yan het Arnold Arboretum in U.S. A., onder de volgende namen:
TT". jloribunda 'Longissima Alba': wit, zou trossen van 35 cm moeten hebben; heeft
17 blaadjes (onze witte W. floribunda 'Alba' 15, soms 13 blaadjes). Heeft nog niet
goed gebloeid.
TV. jloribunda 'Murasaki Noda' : blauw-violet, vlag lichter ; blaadjes 15. Enkele bloemtrossen kwamen in 1967 niet tö t hun recht, daar ze bevroren leken .
TV . floribunda 'Naga Noda' : violet met lichtere vlag en kiel, zou trossen tot 45 cm
hebben ; blaadjes 17. Heeft nog niet gebloeid.

fs

SAME NVATT IN G
De uit zaad gekweekte, z.g. W. sinensis (en n akomelingen hiervan) blijkt te behoren tot
TV. floribunda. Deze bloeit na vele jaren met korte trossen; is te onderscheiden van de
echte W. sinensis doordat de ranken van deze z.g. zaailingen (of " valse") met de zon
meedraaien en 13-15 blaadj es hebben. Dient uit de kwekerijen te verdwijnen.
2) Van de echte W . sinensis, st eeds door afleggen, enten en nu ook door stekken vermeerderd, zijn twee goede, bloeirijke klonen in cultuur, namelij k:
a) De meest gekweekte, " Boskoopse" W. sinensis, rijkbloeiend met 20- 25 cm lange
trossen ; werd met *** gewaardeerd.
b) W . si nensis 'Prolific' (***); deze bloeit uitzonderlijk rijk; heeft langere (25-30 cm),
iets puntige trossen.
3) De gewone W . sinensis 'Al ba' (*) zal steeds slechts beperkt worden gevraagd. Matig
bloeirijk. Te herkennen aan de 13 blaadjes (soms enkele 11 ertussen).
4) De onbekende W. jloribunda 'Issai' (**),bloeit zeer uitbundig (reeds als driejarige plant).
Wordt binnen enkele jaren door het Proefstation verspreid. Of het meer grootbloemige
t ype, dat ook onder deze naam is ingevoerd en hier wordt beschreven onder de naam
'Issai Perfect' (***), de vorige op de duur zal verdringen, dient afgewacht te worden.
Er is nog weinig voorraad.
5) Voor export naar landen met een streng klimaat, alsmede voor hen, die 10- 15 jaar willen
wachten op een " Bla uwe Regen" met extra lange, open trossen is er W. floribunda

'Macrobotrys' (s*). De witte 'Alba' (s) en lila-rose ' Rosea' (s) zijn voor de liefhebbers, die
iets anders willen planten.
Wisteria fl oribunda 'Macrobot

,
.
r ys -Foto E . H. vVllson in J apan ( 1914)
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SUMMARY
ft is zvell-knozvn in horticultural circles, that many Wisterias flozver poorly or only after m any
years. In I962 the clones grozvn by 24 different grozvers in the Boskoop area zvere planted in the
trial-grounds of the Experimental Station for identification ani testing.
ft has been found that all the plants, zvhich did nat flozver a feze; years after planting belonged to
W. floribunda- a J apanese species- erroneously groze;n under the name of W. sinensis. T hese
plants zvere originally grozvn jr01n seed from Ja pan or grozvn vegetatively from such plants. T he
principal dilterences between these two species are:

Truss:
Plowering Time:
Fragrance:
Leaflets:
Cli1nbing:

W. floribunda
IS- 2S cm (langer insome varieties)
with the leaves
slightly fragrant
IJ- I7 (mostly IJ- IS)
from right to left (following the sun)

W . sinensis
IS-JO cm
befare the leaves
fragrant
g-IJ (mostly I I)
/rom left to right (against the sun)

It has been found that the plants, beZonging to seedling W. floribunda have very little garden
value; they flower only after many years and have usually small flowertrusses.
The Selection comntittee recommends:

***

W. sinensis- the commonly grown clone: mostly II leaflets, (lew IJ), light lilac -blue in

trusses of 20- 2S cm , langer on older plants. All flowers appear at the sametime by the
end of May.

***

W . si nensi s 'Proli /i c' - here named for the first time; Ilowering with long er (2S-JO cm)

elongated trusses; the flowers at the top of the trusses open later than the other ones. Is
extremely floriferous.

*

W. sinensis 'Alba'- white flowers in 20-JO cm trusses, quite floriferous . Has mostly

IJ teaflets (a few II).
o W.floribunda- which is more bud-hardy than W. sinensis, has little merit; it flowers in
Holland only on old plants with short trusses.
** W. floribunda 'Issai' - floweJ'S lilac-blue, in rather short trusses (I8-2s cm); flow ers
abundantly on three year old plants; teaflets IJ (lew IS). Truss like W. sinensis,
twines by climbing from right to left like W. floribunda; is perhaps a hybrid between
the two species.

***

W.flori bund a 'Issai Perfect' -like 'Issai', but flowertruss 2S-JS cm long, rather pointed.
Leaflets always IS.

As the flowerbuds on W. sinensis are damaged by /rost in very cold regions, the following
cultivars are recommended specially for export to northern countries:
s W. fl oribunda 'Alba' - white, trusses 2S cm (langer in J apan); teaflets IS (tew IJ ).
Flowers after 6-Io years.
s* W. floribunda 'Macrobotrys' (syn. W. multifuga)- flowertrusses very long and pointed
(Jo-6o cm, in Japan up to I2S cm); blooms beginning of June; teaflets IS-I7.
Plowering in Holland only afterIO-IS years.
s W. floribunda 'Rosea' -lilac-pink, trusses 20- 2S(-Jo) cm; teaflets IJ-IS.
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