H ERMAN J. GROOTENDORST

RHODODENDRON TUINHYBRIDEN

Met deze groepsnaam worden algemeen die R hododendrons aa ngeduid, welke in de loop van
bijna lSO jaar zijn ontstaan uit kruisingen t ussen Rhododendron ponticum, catawbiense, arboreum, caucasicum , fortunei en bij de minder winterharde cultivars R. r:ampylocarp~m~ ,
grijjithianmn en griersonianum. Over het ontstaan is in het boek " Rhododcndrons en Azalea's" ( 1954) uitgebreid geschreven .
Het KE URINGSRAPPORT over deze tuinhybriden, in dit boek gepubliceerd, is vijftien jaar
geleden opgemaakt. Vanzelfsprekend zijn er sindsdien hybriden bijgekomen; deze nieuwere
zijn in 1967 en 1968 op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij t e
Boskoop vergeleken met het oudere sortiment. Bij deze keuringen is m éér nog dan in 19 5 0~
1953 get racht door beperking ~ om econ omische redenen n oodzakelij k ~ tot een aanvaardbaar sortiment t e komen.
De " tuinhybriden" kan men globaal in drie grote groepen verdelen, nl.:
l) Zeer winterharde, voornamelijk gekweekt voor export naar landen met streng klimaat ("Amerikaans hard") , (hardheid AA en AA-A) ; ook in Nederland veel gebruikt.
2) In Nederland winterhard, (hardheid A ; vanzelfsprekend ook AA en AA-A).
3) I n Nederland in normale winters langs de kust hard, in strenge winters niet geheel
winterhard, (hardheid B).
GROEP l. In de eerste groep, in de lijsten met AA en AA-A gemerkt, is in het aanbevolen
sortiment nog weinig verandering gekomen . Voor export naar Noord-Duitsland en de Scandinavische landen is deze groep van groot belang . Nog steeds bestaat deze groep voornamelijk uit !00-jarige hybriden van WATERER e .a., alsmede hybriden van DEN Ou DEN ( 19251930) en KosTER ( 1920~ 1 930) . Met veel interesse nam de keuringscommissie kennis van
enkele Amerikaanse hybriden, onlangs door W EST RosE N u RSERY Co. en SHAMMARELLO geïntroduceerd. Van eerstgenoemde kweker lijkt 'Scintillation ' ~ een rose bloeiende, fo rse
plant - een prachtige aanwinst. De twaalf Shammarello hybriden, alle geselecteerd uit
zaad van best aande, oudere "Cat awbiense hybriden" vielen t egen ; de meest opvallende is de
witte 'Belle H eller '. Shamarello's roodbloeiende aanwinsten lijken geen verbetering van
ons bestaande sortiment ; enkele, o.a. de rose 'Pinnacle' dienen nader t e worden bezien.
In oostelijk Noord-Amerika kruiste DAVID LEACH al vele jaren zeer winterharde R hododendrons met "zachte" Engelse hybriden , om verandering in kleur te krijgen, o.a. oranje,
zuiver rood et c. Er zijn aldaar, volgens de beschrijvingen, reeds enkele zeer aparte getinte
hybriden geselecteerd, die onder een paar Amerikaanse kwekers zijn verspreid. H opelij k
zullen we spoedig exemplaren in Nederland kunnen zien.
GROEP 2. Va n de in Nederland winterharde hybriden, noem ik de Nederlandse aanwinsten
'Albert Schweitzer', 'Aristocrat' en 'Cosmopolit an', waarvan alleen de laatste meer algemeen verspreid is. De Engelse 'Blue Ensign ' en vooral de laatbloeiende dieprode 'Vulcan'
beloven veel.
GROEP 3. Deze niet geheel wint erharde groep hybriden wordt in Nederland voornamelij k
voor export naar Engeland, Frankrijk enz. gekweekt. Ofschoon het raadzaam is deze hybriden, waartoe b.v . de oudere ' Pink Pearl' en 'Cynthia' behoren, als jonge plant te dekken,
kunnen deze toch ook in Nederland op een beschutte st andplaats zeer goed gebruikt worden. Strenge winters hebben we ook niet elk jaar ; Cotoneaster salicifolia 'Floccosa' en 'Conubia' lijden toch ook in strenge winters.
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Het is moeilijk uit de lawine van nieuwigheden uit Engeland en nu ook uit westelij k
Noord-Amerika die hybriden te kiezen, die voor ons van belang zullen zijn. Daar worden
véél te veel planten benaamd.
Van de Nederlandse aanwinsten in deze groep wil ik in het bijzonder de aandacht vragen
voor de zeer grootbloemige rose 'Bel Air' en 'Pink Goliath', beide in het type van de z.g.
"Endtz" variëteiten. De prachtig lichtend rood bloeiende 'Earl of Donoughmore' en de oudere, betrekkelijk weinig verspreide 'Jean Marie Montague' - door de kenners als de allerbeste rode beschouwd - zijn twee van de allerbeste Rhododendrons in deze groep. 'Aristocrat' en 'Perle Brillante' zijn opvallende nieuwigheden.
RHODODENDRON CAMPYLOCARPUM -

HYBRIDEN

Deze groep zogenaamde geelbloeiende Rhododendrons worden hier apart genoemd, ofschoon
ze ook bij de "tuinhybriden" gerekend kunnen worden. Reeds meer dan 60 jaar wordt allerwege getracht een echte geelbloeiende Rhododendron te kweken. Men is hierin eigenlijk nog
niet geslaagd, als men tenminste de nu bestaande hybriden (wat groei en bloei betreft) vergelijkt met de geperfectioneerde rode, rose, paarse en witte tuinhybriden . De gele kleur van
deze groep komt uit de kleinbladige Rhod. campylocarpum, bij enkele hybriden ook uit
Rhod. wardii.
Deze geelbloeiende Rhododendrons hebben in alle gevallen iets bescherming nodig; lichte
schaduw is zeer gewenst . Vooral de meest gele (door de invloed van Rhod. wardii) nl. 'Alice
Street' en 'Marcia' dient men op een beschutte plaats te planten
In Wisley Gardens in Engeland zijn in 1952- 57 een viertal hybriden benaamd, alle uit de
kruising 'Adriaan Koster' x goede kloon van Rhod. litiense, nl. 'Moonshine', 'Moonshine
Bright', 'Moonshine Glow' en 'Moonshine Supreme'. Jammer genoeg zijn deze, m.i. zéér
goede gele, nog niet in de handel. Ook D. Hobbie in Duitsland schijnt soortgelijke kruisingen
met goed resultaat te hebben gemaakt .
RHODODENDRON GRIEE"SONIANUM -

HYBRIDEN

Vele jaren heeft men getracht door gebruikmaking van deze zéér zachte, smalbladige en
felrood bloeiende soort goede tuinhybriden te maken. Van de gekeurde hybriden heeft de
Nederlandse aanwinst 'Earl of Donoughmore' de drie sterren gekregen, die deze verdient.
Van de Engelse nieuwigheid 'Vulcan' is nog betrekkelijk weinig bekend, maar deze zou
misschien dezelfde waardering verdienen. Het Proefstation te Boskoop heeft verscheidene
hybriden uit derde generatie, (voornamelijk kruisingen met de griersonianum hybride
'MayDay'), die nader dienen te worden getoetst.

Rhododendron 'Albert Schweitzer'
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KEURINGSVERSLAG
RHODODENDRO N -

TUINHYBRIDEN

In deze lijst zijn vermeld die cultuurvariëteiten, die in voorjaar 1965 zijn aangeplant in de
sortimentstuin voor sortimentskeuring en in 1967/68 zijn gekeurd door de keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.
Waardering: * **
**
*
o
s

uitstekend
zeer goed
goed
kan vervallen
voor speciale doeleinden
Deze s komt voornamelijk bij die cultuur-variëteiten, welke niet winterhard genoeg zijn voor het Ned . klimaat, dus hardheid B- C en C.
h - vermeld voor de goede "harde" hybriden bestemd voor streng klimaat
(dus AA en AA-A). Deze kunnen meestal niet worden vergeleken
met de betere kleuren in de A en B groep.
n - nieuwe aanwinsten, nog niet algemeen beschikbaar.

Bloeitijd:

Hardheid :

-

zV VMMzL AA
AA-A
A
B

(zeer vroeg)
vroeg
midden
laat
zeer laat

:_
-

voor 30 april
1- 15 mei
15- 25 mei
25 mei- 5 juni
nà 5 juni

-

tegen zeer strenge winters bestand
zeer winterhard
in Nederland normaal hard
kunnen iets lijden in Nederland ; dienen als jonge planten te worden beschermd
C - te zacht voor het Nederlandse klimaat

Gebruikte afkortingen:
Endtz
= L. ]. Endtz & Co., Boskoop
= Felix & Dijkhuis N.V. , Boskoop
F. & D.
Kluis
= Anth. Kluis, Bosko0p
M. Koster = M. Koster & Zonen, Boskoop
A.v . Nes
= Adr. van Nes, Boskoop
C. B . v. Nes = C. B. van Nes & Zonen, Boskoop
P. v. Nes
= P. van Nes Az., Boskoop
Ouden
= H . den Ouden & Zoon, Boskoop
Slocock
= W . C. Slocock (Engeland)
A. Wat.
= Anth. Waterer (Engeland)
Wat. Cr.
= Waterer, Sons & Crisp (Engeland)
]. Wat.
= ]. Wa.terer (Engeland)
Sham.
= Shamarello (Ohio, USA)

Rhododendron 'Furnivall's Daughter'

5'1

Rhododendron 'Blue Ensign'

Rnododendron 'Bel Air'

RHODODENDRON SORTIMENT
- roomkleurig, klein rood centrum; blad
geel-groen
[ V
** Albert Schweitzer
- lichtrose, donkerrood gestipte macule; M- L
(A- B)
groot rond bouquet, gefranste bloemen
n* Alice Martineau (B ?)1) - roserood, donkere purperen macule
L
s** Alice Street (B)
- lichtgeel ; kleinb.la~ig
I ~
h*** America (AA)
- rood; losse groeiWIJZe
- mooi éénkleurig rose, groot rond bou- V-M
n** Aristocrat (A- B)
quet
- donkerrood, grote zwarte macule, rond V
s* Baccarat (B)
bouquet (speciaal voor de trek)
.
- donker karmijnrose, grote pyram1dale M- L
*** Bel Air (B)
tros
- wit, kleine goudgele macule, grot e bloe- M
n*** Belle Heller (AA- A)
men (grootbloemige harde witte)
licht lavendelblauw, purperen macule, V-M
** Blue Ensign (A)
hoge gesloten tros, gefranste bloemen
- licht lavendelblauw, forse purperen M
* Blue Peter (A)
macule, geiranste bloemen
- dieprose, donkerbruine macule, ronde V
* Boskoop (A- B)
tros; iets geelachtig blad
.
- helder scharlakenrood; compacte groei- M-L
** Britannia (A- B)
WIJ Ze
- lichtend rood; hooggroeiend (één van de
* Burgemeest er Aarts
weinige vroege, harde rode)
h* Caractacus (AA) (A) - paarsrood (alléén goed voor zéér streng L
klimaat)
M
- zuiver wit, matig grote bloem
nh* Catalgla (AA)
- wit, eerst licht lilarose getint , kleine M
h* Catawbiense Album
gele macule
(AA)
s* Adriaan Koster (B)

1

M. Koster
A. v . Nes

1
1

Slocock
::

~~:~:~

M. Koster
A.v. Ne3
P. v. Nes
Sham.
Slocock
Wat. Cr.
A. v . Nes
C. B.v. Nes
M. Koster

*** Catawbiense Boursault - lila, iets lilarose getint
(AA)
*** Catawbiense Grandi- - lila
florurn (AA)
- rose (zéér vroege rose-bloeiende winterh* Cheer (AA)
harde)
s Christmas Cheer (A) - bleekrose; zeer compacte groeiwijze
* Clementine Lemaire - donkerrose, opvallende lichtbruine
(A-B)
macule
** Cosmopolitan (A)
- rose, bruinrode macule
* Cunningham's White -wit, kleine geelbruine macule (groeü ook
(AA-A)
op weinig zure gronden)
* Cynthia (B)
- karmijn
s* Dairy Maid (B)
- roomkleur, rose getint
** Direktör E. Hj elm (A) -donker karmijnrose, bronzen keel ; (zeer
aparte kleur) 2)
* Doncaster (B )
- dieprood; compacte groeiwijze
** Dr. Arnold W. E ndtz - karmijn, grote bolvormige tros, ge(B)
franste bloemen
h* Dr. H. C. Dresselhuys- (lila-)rood; hoge groeiwijze
(AA)
** Dr. V. H . Rutgers (A) - donkerrood, geiranst e bloemen ; compact e groeiwijze
n * Duque de San Lucar -zuiver rose, groot bloemig, bloemen iet s
(AA-A) 1)
gefranst
*** Earl of Donoughmore - licht end rood, zeer grote bloemen

Boursault

M
M-L
zV

Sham .

zV
M

Moser

V
V

H agen
Cunningh .

V-M Standish
zV Slocock
M D. A. Koster
M-L A. Wat.
M Endtz
L

Ouden

M-L Ouden
M-L I F. &D.
I

M-L I M. Kost er

(B )

h* Edward S. Rand (AA) - (lila-)rood; compacte groeiwijze
M
s** Elsie Straver (B)
- crème-geel, zeer dicht bouquet
M
h** English Roseum (AA) - rose, lila getint (in blad niet te onderschei-l M
den van 'R oseum E legans')
h* Everestianum (AA)
- rose-lila, bronskl. macule, gefranst e M
bloemen; compacte groeiwijze
h* E verestianum R ose
- lilarose, kleine purperen macule
M
(AA)
* Fastuosmn Flore
- mauve, half-gevulde bloemen
M
Pleno (A)
n** Furnivall's Daughter - lichtrose, opvallende donkerrode vlek, V-M
(A-B) 1)
grote tros
** General Eisenhower
- diep karmijnrood, grote t ros; grove
L
(A )
groeier
s* Goldfort (A)
- roomwit, grote losse t ros; grove groeier V
- wit, zachtlila getint
** Gomer Waterer (A)
L
** Hassan (AA-A)
M
- karmijn, grote bloemen, (smal, lichtgroen blad
*** Hollandia (A)
- karmijn, forse tros; (mooi blad)
V- M
* Homer (A- B)
- zuiver helderrose, compact e ronde t ros M
h* Humboldt (AA-A)
- lilarose, opvallende donkere macule
L
h* Ignatius Sargent (AA) - lilakleurig donkerrose
M-L
*** J ean Marie Montague - prachtig scharlakenrood ; donker blad
V-M

A. Wat.
M. Koster
A. Wat.
A. Wat .
F. & D.
François
K nap Hill
Kluis
Slocock

J. Wat.
T . J. Seidel
Endtz
T. J. Seidel
T. J. Seidel
A. Wat .
C. B. v. Nes

(B )

A. Wat.

** Kluis Sensation (B)

Gable
A. Wat.

- helder scharlakenrood, kleine donkere
macule, compacte groeiwijze

L

Kluis

Nog nagaan hardheid en hoe deze knopt.
') Knopt onregelmatig.

1)
1)

Nog nagaan hardheid en hoe deze knopt.
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s*
h*
*
*

Lamplighter (B) 2)
Lee's Dark Purple(AA)
Lord Roberts (A-B)
Louis Pasteur (A-B)

** Madame Ida R ubinstein (A-B)
s** Marcia (B)
*** Marinus Koster (B)

-

lichtrood, grootbloemig
donkerpaars
donkerrood, zwarte macule
lichtrood, lichtrose midden, "bicolor"
effect (groeit met slappe takken)
- helderrose, grote, geslot en tros

- geel, klokvormige bloemen; klein blad
- dieprose, lichter genuanceerd, zeer
groot bouquet
n * Merveille de Boskoop - donkerrose, groot bouquet

V
L
L
L

M. Koster
Lee
B . Mason
Endtz

* Spitfire (B)
s* Susan (A) 2)

M

Moser

s*

V
M

Swaythling
M. Koster

M

F. &D.

*

h*
h**
*

(A)
V-M C. B.v. Nes
s* Mrs. A. T. de la Mare -zuiver wit, grot e losse tros
(A-B) 3)
V M. Koster
s** Mrs. Betty Robertson - lichtgeel, rose genuanceerd , later roomkleurig, roodachtige macule
(B-C)
M M. Koster
* Mrs. C. E. Pearson (B) - zeer licht lilarose, bruin gespikkelde
macule
zL Rose, USA
s* Mrs. Donald Graha m - zalmrose, grootbloemig, zéér losse tros
(B- C)
V Sibray
* N. N . Sherwood (A)
- lichtrose, goudgele macule
M M. Koster
- rood (de beste zéér harde rodel)
h*** Nova Zembla (AA)
h* Parsons Gloriosum (A) - licht roselila; sterke groeier
L
A. Wat.
V M. Koster
n** Perle Brillante (B)
- lichtrood, grootbloemig
** Peter Koster (A-B)
- lichtrood, lichter gekleurde rand; aparte V-M M. Koster
bloemvorm , lichtgroen blad
M-L P. v. Nes
*** Pink Goliath (B)
- rose, zeer grote bloemen
- lichtrose, grootbloemig
M J. Wat.
*** Pink Pearl (B)
V-M F.&D.
** Prinses Marijke
- rose, naar binnen lichter ; compacte,
brede groeiwij ze
(AA-A)
* Purple Splendour (A) - donkerpurper, zwarte macule; comM A. Wat.
pacte groeiwij ze
- donkerrose, grootbloemig, groot bou- M : F. &D.
** Queen Mary (A) 3 )
.
I
quet; grove groeier;
grotegl'Immen d e I
bladeren
I
** Red Eagle (A-B)
- diep scharlakenrood ; compacte groeiL
Rogers
I
wiJze
h* Roseum Elegans (AA) - roselila (in blad niet te onderscheiden van
M j A. Wat.
de rose 'English Roseum')
* Rijneveld (AA)
- donkerrose; lage brede groei wij ze
zV I Vuyk v. Nes
- wit , zéér opvallende purperen macule,
M I A. Wat.
* Sappho (A-B)
zéér losse groeiwij ze
- dof donkerrood
L
M. Koster
* Scandinavia (A)
*** Scintillation (AA-A) - lichtrose, kleine bronzen macule, geslo- V-M Westbury
t en tros (mooi rose voor een winterharde)
L I D. A. Koster
* Souv. de D. A . Koster - donker scharlakenrood
(B)
** Souv. de Dr. S. Endtz - dieprose; compacte groeiwijze
M Endtz
(B)
* Souv. of Anth .
- roserood, van binnen lichter, gele ma- ! M Knap Hill
Waterer (A)
cule
I
s* Souv. of W. C. Slocock - abrikooskleurig, overgaand in lichtgeel ; V
Slocock
. ..
I
(A- B)
gedrongen groeiWIJze
,
1

s*
?**
***

- dieprood, zwarte macule
, zL
- lavendelblauw (amethyst-violet); at- I V
tractief blad
Thunderstorm (B)
- donkerrood, opvallende witte meeldra- I L
den
Unknown Warrior
- lichtrood (vroegbloeiend, maar zwak
zV
(B-C)
blad)
Van der Hoop (AA-A) - donker karmijnrose
L
Van Weerden Poelman- (lila-)rood
M
(AA-A)
Virgo (B) 2)
- wit met rode tint, kleine donkerrode
M
macule, grootbloemig; gefranste
bloemen
Vondel (B-C)
- roomwit
V
- diep vermilj oenrood
Vulcan (A-B ?) 4)
M-L
Wilgen 's R uby (A-B) - mooi dieprood, gesloten bouquet
V-M

2 ) Knopt onrege lmat ig.
3) Knopt pas a ls grote plant .

62

Slocock
C. B.v. Nes
Ouden
Ouden
I
j

P. v. Nes

I

M. Koster
I Wat. Cr.
A.C. van
Wilgen

1

NIET AANBEVOLEN RHODODENDRONS
In deze opstelling zijn zowel nieuwere als oudere hybriden opgenomen. Van de oudere zijn
de h ybriden, die in het oude këuringsrapport, gepubliceerd in het boek "Rhododendrons en
Azalea's" ( 1954) met een o werden genoemd, niet meer opgenomen.
n

=

nieuw, niet voorkomend in het boek: "Rhododendrons en Azalea's"
Overtroffen door:

n Admirable (A)
Album Novum (A)
Alice (C)
n Ambassadeur (B)
Amy (B)
Annie E. Endtz (B)

-

paarsrood, wit centrum (L)
wit, bleekrose getint (M)
rose (V-M) (te zacht)
dieprose, gefranst (M)

Gomer Waterer

I Bel Air of Pink
Goliath

- rose (V-M)
- lichtrose (M)

1

1

1

Kluis
Williams

1

Antoon van Welie (B)
Attraction (A)
Bagshot Ruby (B)
n Besse Howells (AA)
B. de Bruin (B- C)
Beauty of Littleworth
(B-C)
Betty Wormald (B- C)
n Blue Danube (A?)
n Bonfire (C)
Boule de Neige (AA)
Bulstrode Park (B-C)
Catharine van Tol (A)
C. B. van Nes (C)
Charles Dickens (AA)
Chev. F. de Sauvage
(B-C)
China (B)
2)

4)

-

dieprose (dwarse groeiwijze)
mauve (L)
helderrood (M) (blad niet mooi)
paarsrood, gefranst (M)
donkerrood, gefranst (L)
wit met purperen stippen (V)

- rose, lichter genuanceerd (M- L)
- blauwachtig, geel-bronzen macule (M-L)
- dieprood met vermiljoen gloed (M)
- wit (V)
-rood, grootbloemig (zV)
- karmijnrose (M-L)
- rood (V)
- (lila-)rood (M)
- lichtrood, donkere macule, gefranst (V)
- roomwit, rood centrum (V)

knopt onregelmatig.
Zeer mooie kle ur; misschien

***

1

Bel Air en Pink
Goliath
dito
Blue Ensign

' Marinus Koster
I
1 Vulcan

J.

M. Montague
Homer
Unknown Warrior
Nova Zern bla
Boskoop
Goldfort

waard, di ent nad er geprobeerd te worden in cu ltuur.
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Overtroffen door :

- diep zalmrose; zeer compacte groeiwijze
(zV)
Countess of Athlone(B) - mauve, hoge groeiwijze (M)
Countess of Derby (B) - rose (M)
David (B)
-dieprood; hoge, smalle groeiwijze (V)
Devonshire Cream (B) -roomwit, klein rood centrum (V)
Douglas McEwan(B- C) - rood (M)
Duke of York (AA)
- karmijnrose, bronzen macule (M-L)
(te vroeg jong schot)
- bloedrood (V) (moeilijk te kweken)
Earl of Athlone (C)
- dieprood (M)
El Alamein (A- B)
- helderrose, gefranst (V) (kleinbloemig)
Elie (AA-A)
- lichtrose, dieper rose rand (L)
Elsa Crisp (B)
- donkerrood, zwarte vlek (L)
Essex Scarlet (A-B)
Faggetter's Favourite -zeer lichtrose (V-M)
(B-C)
- donker magentarood
F. D. Godman (A)
- roserood, compacte tros (M-L)
Fire (A-B)
- lichtrood, kleine donkerbruine macule,
Floriade (A-B)
gesloten ronde tros (M) (knopt slecht,
geelachtig blad)
Giganteurn (AA- A)
- licht (lila-)rood (V)
Goldsworth Pink (B) - rose (V)
Goldsworth Yellow (A) - abrikooskleurig, overgaand m lichtgeel
(M) (moeilijk te kweken)
-roomkleurig, karmijnrode keel (V)
Harvest Moon (B)
- donker paarsrose, gefranst (V- M)
Holden (AA- A)
- helderrood (M) (blad heeft veel vlekken)
Hugh Koster (B)
- lichtrose (M)
Irene (A- B)
- rose, gefranst, grootbloemig (M)
Jan Dekens (B)
- zuiver wit (M)
Jeanne d'Arc (B)
-karmozijnrood (M) (kleine bloemen)
John Walter (A- B)
- rose (M)
J. W. Fleming (B)
Kate Waterer (A- B) - rose, gele macule (L)
- donkerrood (L) (vlezige bloemen, deze
Kluis Triumph (B)
verbranden te snel)
Koster's Cream (B)
- roomgeel, karmijnrode keel (V)
Lady A. de Trafford(A) - lichtrose, bruine macule (L)
Lady Clem. Mitford (B) - zachtrose (L) (knopt slecht)
Lavender Queen (AA) - lavendelkleurig, gefranst (V-M) (kleine
bloemen)
- donkerrose (zL) (bladschot tegelijk met
Locarno (B-C)
bloemen, zacht)
Madame A. Moser (B) - lila, gele macule (L)
- helderrood (M), (slecht blad)
Madame de Bruin
(A-B)
- wit, geelgroene macule (L)
Madame Carvalho
(AA- A)
Madame Fr. J. Chauvin- rose, rode macule (M)
(B)
Madame Jeanne Frets - rose, rode macule (V)
(B- C)
Madame Masson (A- B) - wit, gele macule (L) (knoppen te zacht)
Madame Néjedly (B) - rose (M) (knopt te moeilijk)
Marcel Moser (B)
- helderrood (M)
Marion (B)
- dieprose (M)
Cleopatra (A)

n

n

n
n

n

n

n
n

n
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Marinus Koster
M. Montague
Adriaan Koster
J. M. Montague
Dir. E . Hjelm

J.

J.

M. Montague
Britannia
Baccarat

Caractacus

Pink Pearl e.d.
Dairy Maid
Adriaan Koster
Homer
Pink Goliath
Wilgen's Ruby
Marinus Koster
Clement. Lemaire
Adriaan Koster

Belle Heller
Dir. E . Hjelm
Boskoop
Belle Heller
Aristocrat
Queen Mary

Overtroffen door :

Mars (A)
- donkerrood (M) (moeilijk te kweken)
Max Sye (B-C)
- donkerrood, zwarte vlek (M)
Mevrouw P. A. Colijn -donker karmijnrood (V-M)

Baccarat
Hollandia

(A)
Michael Waterer (B) - lilarood (M-L)
Moon of Israel (A)
- violetrose (L)
Moser's Maroon (B)
-zeer donkerrood, zwarte macule (zL)
Mother of Pearl (B)
- zeer lichtrose tot wit (M)
Virgo
Mrs. C. B. van Nes (C) - roserood (V) (te zacht)
Mrs. C.S. Sargent (AA) - donker karmijnrose (L) (moeilijk te kweken)
Mrs. E . C. Stirling (B) - lilarose (M)
n Mrs. Furnivall (B-C) - lichtrose, bruine macule (M)
Albert Schweitzer
en Furnivall's
Daughter
Mrs. G. W. Leak (C)
- lichtrose, purperen macule (V) (zeer
Furnivall's
zacht)
I Daughter
Mrs. Helen Koster (A) - lichtlila, purperrode macule (L)
Mrs. J. G. Millais (A-B) - wit, gele macule (M)
- wit, grootbloemig (M) (knopt slecht, slapMrs. Lindsay Smith
(B )
pe takken) •
Mrs. P . den Ouden
- (lila-)rood; compacte groeiwijze (M)
Dr. V. H. Rut gers
(AA-A)
~
I
Netty Koster (B-C)
-rood (L)
Earl of Donoughmore
Old Port (AA-A)
- donker paarsrood (V)
Parsons Grandiflorum - donker lilarose (M)
(AA)
n Peggy Bannier (B-C) - donkerrose (V) (te zacht)
Pelopidas (A-B)
-lichtrood (M)
Pink Perfection (B)
- lilakleurig rose (M)
Pink P earl e.d.
I Cosmopolitan
Prince Cam . de Rohan - lichtrose, donkerrode macule, gefranst
(A-B)
(zV)
I
Prof. F. Bett ex (A-B) -rood (L)
Nova Zembla
Prof. H ugo de Vries (B) - rose, grootbloemig (M)
Prof.]. H. Zaayer (B) -lichtrood, grootbloemig (zwak blad)
Pygmalion (B)
-rood, zwarte macule (M-L)
Rekord (B)
- donkerrose, grootbloemig (M)
Bel Air of
Pink Goliath
n Roeket (AA)
- paarsrose (V-M)
Romany Chai (B-C)
-rood, zwarte macule (L)
n Rouge de Mai (A)
-lichtrood (V-M) (knopt slecht)
Schiller (A-B)
- lichtrose, gefranst (zV)
Schubert (B-C)
- lichtlila, gefranst (V) (te zacht)
n Sham's Ruby (AA)
- donkerrood (M)
Nova Zembla
n Souv. de Paul Kort (A) - diep paarsrood (M)
Sweet Simplicity (A) -wit, rose gerand (L)
Stanley Davies (A-B) -donkerrood (V-M)
Britannia
- donkerrood
Trilby (B)
n Wissahickon (A)
-rood, geheel gestipte bloem (V-M) (losse
groeiwijze, verliest oude bladeren)
Zuiderzee (B)
- crème-geel , kleine, rood gestipte macule Adriaan Koster
1

(V)
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RHODODENDRONS VOOR OPENBARE BEPLANTINGEN
Het is jammer, dat bij beplanting van de Nederlandse plantsoenen en parken zo weinig aandacht wordt besteed aan de Rhododendron tuinhybriden. Honderdduizenden van deze
planten worden jaarlijks naar vele landen geëxporteerd, waar ze in allerlei klimaten met
succes worden geplant. Tot voor kort werd als bezwaar voor het meer algemeen gebruik genoemd, dat ze alleen op zure veengronden goed groeiden; het is waar dat ze niet op kalkhoudende grond gedijen. Nu, tegen aanvaardbare prijs tuinturf met een hoge zuurgraad
verkrijgbaar is, die- met toevoeging van oude koemest- een goed resultaat garandeert, is
het te hopen dat meer van de prachtige Rhododendrons zullen worden geplant. Hopelijk
zal ook de grote Rhododendron- en Azaleatuin op de in 1972 te houden "Floriade" te Amsterdam de aanplant van deze gewassen in de Nederlandse plantsoenen bevorderen.
Als men in Nederlandse parken Rhododendrons aanplant, schijnt men zich te beperken tot
de overigens zeer goede, paars-lila bloeiende Rhododendrons 'Catawbiense Grandiflorum' en
'Catawbiense Boursault', de rose-lila 'Roseum Elegans', de witbloeiende, iets meer kalk
verdragende 'Cunningham's White' en de zeer oude cultuurvariëteit 'John Walter' e.d .
Misschien heeft de slechte ervaring met aanplanting van voor dit doel minder geschikte
variëteiten (bijv. 'Pink Pearl') de animo wat gedrukt.
Om enige voorlichting te geven aan de Plantsoenendiensten, die er toe willen overgaan meer
mooie Rhododendrons te planten, die in de Nederlandse plantsoenen zeer goed tot hun
recht zullen komen en bovendien in goed gesorteerde Boskoopse kwekerijen beschikbaar
zijn, volgt hieronder een lijst van een twintigtal voor dit doel aanbevelenswaardige cultivars:
'Am erica'
'Catawbiense Album'
'Catawbiense Boursault'
'Catawbiense Grandiflorum'
'Cosmopolitan'
'Cunningham's White'
'Dr. Arnold W. Endtz'
'Dr. V. H. Rutgers'
'English Roseum'
'General Eisenhower '
'Gomer Waterer'
'Hollandia'
'Kluis Sensation'
'Mad. Ida Rubinstein'
'Nova Zembla'
'Parsons Gloriosum'
'Roseum Elegans'
'Souv. de Dr. S. Endtz'
'Van Weerden Poelman'
'Wilgen's Ruby'

-

helderrood; forse groeier
wit, lilarose getint
lila, iets lilarose getint
lila
rose, bruinrode macule, vroegbloeiend
wit, geelbruine macule, vroegbloeiend
karmijn, gefranst, grootbloemig
donkerrood; compacte groeiwijze
rose, lila getint; zeer goede groeier
diep karmijnrood, grootbloemig
wit, zachtlila getint, laatbloeiend
karmijn, grootbloemig
scharlakenrood; compacte groeier
rose, grootbloemig
helder rood
licht rose-lila, slechte groeier
rose-lila
dieprose, grootbloemig; zeer compacte groeier
lilarood
mooi diep rood

De keuze van het sortiment is conservatief, d.w.z. dat vooral aandacht is besteed aan het
algemeen verspreid zijn van de variëteiten in de Boskoopse kwekerijen . Wil men een werkelijk "up to date" sortiment planten, dan raadplege men het volledige keuringsrapport .
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