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KNAP HILL - EXBURY AZALEA'S

Deze bladverliezende azalea's staan de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling. Ze worden beschouwd als grote verbetering van de oude Azalea pontica-hybriden,
voornamelijk omdat ze veel grotere bloemen hebben.
OoRSPRONG. Vele cultivars van deze Azalea-groep zijn niet nieuw. ANTHONY WATERER Sr.,
Knap H ill, Woking, E ngeland kruiste omstreeks 1870 voornamelijk de geelbloeiende "sinensis" Azalea met "calendulacea". Door de invloed van de eerstgenoemde soort waren de
bloemen van zijn eerste hybriden groter dan die van de oude Azalea pontica-hybriden. Zij n
zoon, ANTHONY WATERER Jr. zette zijn werk voort, waarbij hij ook andere azalea's inkruist e, o.a. "occidentalis" en hybriden hiervan. De grootbloemige hybriden met rose bloemen en opvallende oranje vlekken in de bovenste kroonlob, zoals 'Cecile', 'Pink Delight' en
'Strawberry lee' duiden op "occidentalis" bloed. Vele grootbloemige, zeer diep geelbloeiende,
alsmede fel oranjerode cultivars waren het resultaat van zij n kruisingswerk.
ANTH. WATERER Jr. was een excentrieke vrijgezel. Hij hield er van zijn gasten de nieuwe
azalea's te tonen, doch wilde van zijn scheppingen niet scheiden. Slechts aan een paar vrienden schonk hij een plant, o.a. aan LIONEL DE RoTHSCHILD in Exbury, die omst reeks 1922
enkele azalea's van hem kreeg, o.a. de gele 'George Reynolds' en verschillende oranj e en
rose bloeiende zaailingen, waarmede hij door kruiste.
L. DE ROTHSCHILD kruiste ontzettend veel; hij gebruikte vooral ook A zalea sinensis (RocK's
verzamelnummer 59226). Zijn eerste opmerkelijke successen waren : de Hotspur-groep,
(zaailingen in oranje en oranjerode tinten) en de nu veel gekweekte cultivars 'Balzac',
'Basilisk' en 'Berryrose' . De Royal Horticultural Society in Engeland bekroonde deze
azalea's met Getuigschriften van Verdienste in 1934.
DE RoTHSCHILD's azalea's hadden meestal grotere bloemen dan de originele WATERER
selecties. Zodra zijn eerst e hybriden bloeiden, selecteerde DE RoTHSCHILD de beste rode,
rose en geelbloeiende en kruiste gelij k gekleurde zaailingen met elkaar om kleurecht e zaailingen t e krijgen ; toendertijd was het veget atief vermeerderen van aparte planten moeilijk
en kostbaar. Alleen de mooiste werden in zijn grote tuin uitgeplant, duizenden plant en werden verbrand I)
Na het overlijden van ANTH . WATERER Jr. in 1924 kwamen zij n zaailingen bij de kwekerij en
van Knap Hill Nursery en W. C. Slocock Ltd. t erecht, die hiervan vermeerderden om deze
in de handel te brengen.
SLOCOCK toonde in 1947 een aantal door hem benaamde azalea's uit deze collectie op de
Chelsea t entoonst elling in London. Vele andere werden daarna door KNAP HILL N uRSERY
benaamd. Bijna alle goede zaailingen kregen in de loop der jaren een n aam, zodat veel te
veel op elkaar gelij kende cultivars in de handel zijn gekomen.
LIONEL DE R oTHSCHILD banaamde n a 1947 zelfs meer dan 100 van zijn zaailingen . De
laatste jaren werden enkele van zijn aanwinst en door andere kwekers, o. a . J. WATERER,
SoNs & CRISP Ltd. in Bagshot in de handel gebracht; in 1963 werden in E ngeland onder
m eer bekroond : 'Silver Slipper' en 'Sun Chariot' .
Ook EDGAR STEAD, Ilam Estate, Christ church, Nieuw-Zeeland had enkele van Waterer 's
Azalea's gekregen; hij heeft hiervan gezaaid en zaailingen "op kleur" verspreid.
1) E en prachtig boe k "The Rothschild Rhododendrons" ( 1967) geeft veel bij zonderheden over h et wer k
van L. d e Rothsc hild.
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BEC\AMING. Uit het bovenstaande blij kt , dat de introducties van Knap Hill Nursery, W . C.
Slocock, L. de Rothschild en J. Waterer, Sons & Crisp dezelfde oorsprong hebben. De
Rothschild zelf noemde zijn nieuwigheden E x BURY AzALEA's. In het " International Rhododendron Register " ( 1958) worden alle hierboven genoemde azalea's als K NAP HILL AZALEA's genot eerd, hetgeen ook gedaan wordt in 'The Rhododendror: Handbook" ( 1964), een
uitgave van de R oyal H orticultural Societ y inEngeland. ~an~ezien het grootste ge~eelte
van de betere hybriden, die nu in de h andel ZIJn, afkomsü g ZIJn van L. de Rothschlld m
Exbury, worden deze door sommige kwekers apart als ExBURY-AZALEA's aangeboden. I n
dit rapport wordt de groepsnaam K NAP H ILL-EXBURY AzALEA's gebruikt.
BESCHRIJVING. Deze Azalea's kenmerken zich door grote, wijd-open bloemen, 5-:-8 cm in
doorsnede met betrekkelijk lange buis ; de bloemtrossen zijn groot en bestaan mt 1 5~2.5
bloemen. E r komen zowel sterk groeiende struiken (tot 1.5 m hoog) als laag en breed groeiende planten in het sortiment voor; laat stgenoemde verdwijnen langzamerhand uit ~e
kwekerijen, daar ze voor de kweker minder opbrengen. Het zwakke punt 111 deze az~lea s
is nog wel de rode kleur, die zo opvallend is in de " mollis" -groep ; werkeliJk fel-rood bloeiend e
variëteit en (zoals 'Satan ' en ']. Jennings' ) hebben geen ~rote b loemen. De bloeitiJd .hgt
voornamelij k van half mei t ot b egin juni, dus tegelijk met die van de meeste Azalea ponücahvbriden en nà die van de " mollis" -Azalea's ; ook hierdoor zijn ze een waardevolle aanv~lling van het sortiment .
KwEEKWIJZE. In t egenstelling tot <fe Azalea pontica-hybriden, waarvan slechts enkele cultivars goed "op eigen wortel" groeien, kunnen bijna alle K NAP HILL-E XBURY Azalea's goed
"wortelecht" (van zomerstek) ~worden gekweekt . Hierdoor is de mogelijkheid geschapen om
spoedig een flinke voorraad te kweken van de allerbeste cultivars. Bovendien hebben deze
geen last v an opslag van de onderstammen.
KEURINGSRAPPORT. Deze azalea's werden vele jaren gekeurd. Over de oudere cultivars is
reeds vroeger een rapport verschenen. In 1966 werd een uitgebreide colle~tie geplant in de
sortiment stuin van het P roefst ation voor de BoomkwekenJ t e Boskoop . Dit sorüment werd
in !967 en 1968 door de keuringscomm issie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen onderling vergeleken . Behalve de in het rapport genoemde 70 cultuur-variëteiten
zijn er bij enkele Boskoopse kwekers nog enkele nieuwigheden aanwezig, die gekeurd zullen
worden, zodra hiervan meer voorraad is.

KLEUREN
Indien een kweker een goed en gevariëerd sortiment wil kweken, dient hij niet alleen af t e
gaan op het aant al st erren in de lij st . Hij dient ook na t e gaan welke kleuren ~e plant en
hebben, om wat kleur betreft niet een te éénzijdig sortiment t e hebben. Verdeeld m kleurengroepen kom ik tot de volgende opmerkingen:
WIT . De zeer goede, algemeen bekende 'P ersil' (**) ~ wit met gele vlek ~ wordt overtroffen,
vooral wat bloemgrootte betreft ,door 'Ballerina' (***) ~ wit met kleinere ~acule en gefranste b loemen. 'Silver Slipper' (**) ~ roomwit is zeer grootbloemig, groeit m et sterk.
LICHTGEEL. De zeer grootbloemige 'Basilisk' (**) ~ lichtgeel tot crème verkleurend~ is zeer
mooi en groeit fors. De bekende, één kleurig licht gele 'H arvest Moon' (*) heeft het nadeel
zwak te groeien. 'Toucan ' (*) is vroegbloeiend voor een Knap Hill-variëteit. 'Wryneck' (*)
is zvvavelgeel, laatbloeiend.
GEEL. Zuiver geel is de slechts matig grootbloemige, maar goed groeiende 'Hugh Wormald'
(**) ~ kleur als de pontische 'N an cy W aterer ' . De diepgele 'Golden Sunset ' (***) is bijzonder
mooi ; deze laatbloeiende cultivar viel ook op tijdens de t entoonst elling F lora Nova '66.
De bij zonder m ooie, laag- en breedgroeiende ' K londyke' (***) heeft zeer grote, g.efranste
bloemen. Van 'Sun Chariot' (***) is nog slechts een enkele plant gekeurd ; was tlJdens. de
Flora Nova '66 de mooiste nieuwe azalea; bloeit zo laat dat in 1967 vele bloemen begm ]Uh
nog niet goed open kwam en. Dan de Nederlandse nieuwigheid: 'Golden Flare' (***) ~goud
geel met grote bronzen vlek ~ een verbet ering van 'Aure a Grandiflora' (bekend als 'Alta45
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clerensis'); deze is ook door zijn vroege bloei de aandacht waard. Tenslotte de grootbloemige
'G?ld Dust' (**) -goudgeel met abrikooskleurige schakeringen - door deze nuancering afWIJkend van de andere goudgele cultuurvariëteiten.
ROS~.

Als het beste rose werd geselecteerd de reeds bekende grootbloemige 'Cecile' (***);
~~oeit wat laat. 'Strawberry lee' (**) bloeit vroeger en is lichter. 'Gallipoli' (**) is donkerder,
een van de beste donkerrose cultivars. Zeer apart is de zo goed als niet-gevlekte, zuiver bleekrose 'Syphides' (**), bloeit vóór vele andere rose en heeft een grote, losse tros. De oude, bekende 'Pink Delight' (*) groeit wat dwars; 'Berryrose' (*) lijkt op 'Cecile', maar is bonter
door de grote, goudgele vlek. Tenslotte de onbekende 'Aurora' (**) - diep zalmkleurig rose
met vlek - een zeer aparte kleur.
ORANJE. De hoogst gewaardeerde is 'Gibraltar' (***) - diep oranje, geiranste bloemen, soms
wat verscholen onder het blad. 'Hotspur Orange' (**) is geheel gelijk in kleur; groeit hoog
en wat smal. 'Golden Eagle' (**) wordt aanbevolen, omdat deze bloeit vóór de meeste andere cultivars. 'Ginger' (*) heeft een andere bloemvorm, niet gefranst; groeit tamelijk compact.
ORANJEROOD. In deze kleurengroep is het sortiment uitzonderlijk groot, zelfs veel te groot,
zo.dat vele :ultumvariëteiten met o gemerkt moesten worden. De echte, weinig verspreide
midden-mei bloeiende 'Balzac' (***) en de echte, weinig verspreide, later bloeiende 'Hotspur
Red' (***) zijn de uitblinkers. De nog later in mei tot begin juni bloeiende nieuwere 'Royal
Command '(***)voltooit de groep "allerbeste". Ook goed zijn: 'Glowing Embers' (*)sterk
groeiend en 'Fireglow' (*) matig groeiend. Opvallend is, dat al deze oranjerod~: variëteiten
ná midden-mei, dus betrekkelijk laat bloeien.
DIEPROOD. De zuiverste "echt " rode is tot nog toe 'Satan' (***),ook een late bloeier; de
bloemen zijn betrekkelijk klein. Een grootbloemige in deze kleur is er niet. Van de iets meer
oranj~getinte "rod:" zijn de beste: 'Fireball' (**) een forse groeier en 'Firecracker' (**)
met tiJdens de bloei opvallend donkerbronskleurig blad. 'Knap Hill Red' (*) is mooi; de
bloem is wat klein.

KEURINGSRAPPORT
WAARDERING: * * * = uitstekend
* * = zeer goed
*=goed
o = kan vervallen
s = voor speciale doeleinden
BLOEITIJDEN:
V = vroeg
1-1 5 mei
M = midden
15-25 mei
M-L = middellaat 20-30 mei
L = laat
25 mei-5 juni
zL = zeer laat nà 5 juni

- zalmrose, oranje nuances, goudgele macule;
M-L
grote bloemen
L
dieprose,
gele
macule;
zeer
grote
bloemen
*** Cecile
L
- dieprood
** Fireball
blad
tijdens
dieprood;
opvallend
bronskleurig
** Firecracker
M-L
de bloei
L
- oranje-vermiljoen, oranje macule
* Fireglow
M-L
karmijnrose,
grote,
plat-open
bloemen
** Gallipoli
M
- diep oranje, geiranste bloemen in vaste tros
*** Gibraltar
M-L
- diep oranje
* Ginger
L
* Glowing Embers - oranjerood, oranje vlek
met
abrikooskleurige
schakeringen,
goudgeel
** Gold Dust
M
plat-open bloemen, grote tros
M
- helder oranje
** Golden Eagle
V-M
goudgeel,
opvallende,
grote
bronzen
vlek;
*** Golden Flare
grootbloemig ; één van de vroegste
L
- diepgeel, oranje vlek; zeer grote bloem
*** Golden Sunset
M-L
- zuiver, éénkleurig lichtgeel, grote bloemen
* Harvest Moon
- dof karm0nrose, bloemen gevuld; gesloten
s* Homebush
M-L
ronde tros, kleine bloemen
M
** Hotspur Orange 1)- dieproranje; grote, iets geiranste bloemen
M-L
*** Hotspur Red 1)
- vlammend vermiljoen-rood
lYI-L
** Hugh Wormald
- diep goudgeel
M-L
*** Klondyke
- diep goudgeel; grote, open bloemen
L
* Knap Hill Red
- dieprood
M
** Persil
- zuiver wit, gele vlek
M
- dieprose, gele vlek
* Pink Delight 2)
L
*** Royal Command - vermiljoen rood
L
- zeer mooi dieprood (diep geraniumlakrood);
*** Satan
L
betrekkelijk kleine bloemen
roomwit,
iets
lila-rose
getint, gele macule;
** Silver Slipper
M-L
zeer grote bloemen
- lichtrose, oranje macule; grote, geiranste bloe** Strawberry lee
M
men
diep
goudgeel,
zeer
grote,
geiranste
bloemen;
*** Sun Chariot
L
zeer grote bloemen
- éénkleurig zeer lichtrose; losse tros grootbloe** Sylphides
M
mig
- crème-geel, grote goudgele vlek; grootbloemig;
* Toucan
V-M
één van de vroegste
M-L
zuiver
wit;
kleine,
geheel
gevulde,
bloemen
s* Whitethroat
L
- zwavelgeel, rose gerand
* Wryneck
* Caprice

--

Rotsch.
Rotsch .
Rotsch.
Wat.
Sloc.
Rotsch .
Rotsch.
Rotsch.
Wat.
Rotsch.
K.H.
Metselaar
Wat .
Sloc.
Sloc.
Rotsch.
Rotsch.
Rotsch.
Rotsch.
K.H.
Sloc.
Sloc.
Rotsch.
Sloc.
Sloc.
Wat.
Rotsch.
Wat .
K.H.
K .H .
K.H.
K.H.
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** Aurora
*** Ballerina
*** Balzac
** Basilisk
* Berryrose

- diep zalmkleurig rose, goudgele vlek; zeer
grote bloemen
- wit, kleine gele macule; zeer grote geiranste
bloemen
- diep oranjerood, gefranst
- lichtgeel, crème verkleurend, goudgele macule;
zeer grote, geiranste bloemen
- rose, grote goudgele vlek; grootbloemig

M-L

Rotsch.

M
M

Rotsch.
Rotsch.

M-L
M-L

Rotsch.
Rotsch.

') HoTSPUR is een verzamelnaam (gr ex), aan onderling verschillende zaailingen gegeven . Onder de naam
'Hot spur ' of 'Hotspur Red' wordt in Nederland meestal 'Hotspur Orange' gekweekt, een hoog en wat
smal groeiende cultivar, in bloei zeer veel op 'Gibraltar ' gelijkend. D e echte. 'Hotspur Red' heeft meer
rode bloemen (vermiljoen-rood), b loeit la t er en h eeft als oudere plant een btJna honzontale vertakkm g.
'Î Er is nog een andere 'Pink Delight' (Rotschild 1951 ) ook dieprose m et gele v lek , die nader gekeurd
dient te worden; indien waard om te kweken, dient deze een andere n aam te krijgen.
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NIET AANBEVOLEN KNAP HILL - EXBURY

AZALEA'~
Opmerkinge n:

o
o
o
o
o

Avoeet
Brazit
Buzzard
Clarice
Debutante

-

crème, bleekrose getint, gele macule (M)
oranjerood, gefranst (L)
lichtgeel, rose gerand (M)
licht zalmkleurige rose, oranje vlek (V -M)
dieprose. gele vlek (L)

kleine bloemen
kleine bloemen
kleine bloemen
als 'Ce cile' , blad
donkerder
doffe kleur

o Devon
o Exbury White
o Firefly

- karmijnrood (L)
crème, kleine gele vlek (M- L)
- donker rose-rood; grote bloemen (L)

o George Reynolds
o Gog
o Golden Girl

- geel, diepgele vlek; grote, gefraste bloemen (M)
- oranjerood; losse tros (M)
- goudgeel (M- L)

o Golden Horn

- geel tot ivoorkleurig verbloeiend, lichtrose ge- '
rand (M- L)
- licht oranjerood, goudgele macule (M)
kleine bloemen
als:"Satan'; zeer
- dieprood (M- L)
smalle groeier
kleine bloemen
- oranje (M)
kleine bloemen
- abrikooskleurig, gele vlek (V - M)
kleine bloemen
- oranje-abrikooskleurig (V -M)
- roomwit, gele vlek, verbloeit bleekrose (M-L)
- diep kanarie-geel (M- L)
I zwakke groeier
'Hotspur Red'
- vermiljoenrood (M- L)
is mooier
- helder karmijnrood (M-L)
verkleurt sterk
- helder oranjerood (L)
'Royal Command'
is mooier
'Ballerina' en ' Per- wit, iets gegolfde bloemen (M)
si!' zijn beter
kleine bloemen
- oranjerood (M- L)
- diep oranje rood (M-L)
kleine bloemen
kleine bloemen
- oranjerood, opvallende, gele macule (M)
verbloeit onregel- lichtrose (L)
matig
- rood (zL)
bloeit te laat
'Persil' is mooier
- wit, zware oranjegele vlek (M-L)
kleine bloemen
- zeer lichtgeel, rose getint, gele macule (M)
doffe kleur
- donker karmijnrood, oranje macule (L)
- oranjerood (L)
- wit, crème in knop (M)
kleine bloemen
kleine bloemen
- karmijnrood, kleine gouden macule (L)
'Fireball' is
mooier
- crème tot wit verbloeiend, gele macule (M- L) 'Ballerina ' is
mooier

o Hiawatha
o J. Jennings
o
o
o
o
o
o

Kestrel
Knap Hill Apricot
Knap Hill Orange
Knap Hill W hite
Knap Hill Yellow
Knighthood

o Lady Roseberry
o Mephistopheles
o Oxydol
o
o
o
o

Peregrine
Red Indian
Redshank
Roselia

o
o
o
o
o
o
o

Royal Lodge
Saint Ruan
Sandpiper
Scarlet Pimpernel
Seville
Spoonbilt
Tunis

o White Giant
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moeilijk in
de kweek
zwakke groeier
als 'Hugh
Wormald'

...

NOG NIET VOLDOENDE GEKEURD
Coronation Lady
Honeysuckle
Kilauea
Lapwing
Rumba
Syncopation

-

diep zalmrose, oranjegele vlek (M-L)
vleeskleurig rose (crème? ), gele macule
oranjerood met oranje vlek, donker blad (L)
bleekgeel, rose gerand, oranje-gele macule; één van de vroegste
diep oranje (M-L)
geel, rood gerand, oranje vlek ; grote t ros; bloeit zeer laat

SUMMARY
I n this artiele the origin of A nthony Waterer's and L. de R othschild' s Azaleas has been reported.
More than 70 cultivars, growing inthetrial gardens of the B oskoop E x perimental Station have
been tested by the Selection Committee of the R oyal B oskoop Nurse1'ymen Association in I967
and I 968
It was found that too many, very similar varieties have been named, specially in the group with
orange and orange-red flo wers. I n this re.port II cultivars were given ***, the maximum , II cultivars received ** ( = very good ) and I J-* ( = good) a total of 35 varieties. T he list on page 48
refers to cultivars not recommended. f t must be emphasized that these cultivars are not inferior,
but are aften so similar toother varieties, that- for economical reasans - it seems impractical to
grow these too.
The floweri ng time in H olland has been added, viz. :
V = early (I- IS May), V-M = early midseason (I 0- 20 May ), M = midseason (IS-25 May ),
M-L = midseason to late (20-30 May), L = late (25 May-5 J une) and zL = very late (after
J une 5th).
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