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De Th eaceae, of theefamilie, behoort tot de 
orde Ericales (APG III, Stevens 2001). 
Enkele van de meer bekende en nauw ver-
wante plantenfamilies zijn de Symplocaceae 
(bv. Symplocos) en de Styracaceae (bv. Halesia, 
Pterostyrax, Rehderodendron, Sinojackia, Sty-
rax). De bekendste soort van de Th eaceae is de 
theeplant (Camellia sinensis) waarvan de jonge 
scheuten worden gebruikt om de commerciële 
thee te produceren. Daarnaast behoren tot het 
geslacht Camellia verschillende soorten en vele 
cultivars die van horticultureel belang zijn. De 
naamgeving van de theefamilie is wat com-
plex. De reden is dat de generische namen 
Th ea en Camellia, beiden gepubliceerd door 
Linnaeus, behandeld worden alsof ze simul-
taan gepubliceerd werden op 1 mei 1753. 
Wanneer beide genera als synoniem worden 
aanzien, wat inderdaad het geval is, krijgt het 
gecombineerde genus de naam Camellia vol-
gens de “International Code of Botanical 
Nomenclature” (McNeill ET AL. 2005). De 
naam van de familie Th eaceae (en dus niet 
“Camelliaceae”) werd echter geconserveerd 
omdat ze erg ingeburgerd is en sterk verwijst 
naar de theeplant.

De theefamilie is een economisch 
 belangrijke plantenfamilie die ca. 9 genera 
(Apterosperma, Camellia, Franklinia, Gordonia, 

Laplacea, Polyspora, Pyrenaria, Schima, Stewar-
tia) (Prince 2007) en 195 (-460!) soorten 
(Stevens 2001) omvat. De theefamilie ver-
toont de grootste diversiteit aan soorten in de 
(sub)tropen, in het bijzonder in de wouden 
van Zuidoost-Azië (Prince 2007). Daarnaast 
vinden we ook vertegenwoordigers van de 
theefamilie in Zuid- en Centraal-Amerika, en 
in het zuidoosten van de Verenigde Staten. De 
meeste genera hebben altijdgroene bladeren, 
maar enkele  Stewartia soorten en het mono-
typisch genus Franklinia verliezen hun blade-
ren in de  winter.

De theefamilie kan men herkennen aan: 
(1) de enkelvoudige, meestal leerachtige bla-
deren (die vaak rood verkleuren) en het ont-
breken van stipulen (steunblaadjes); (2) de 
vaak alleenstaande en grote vijftallige bloe-
men, vaak met witte, licht verfrommelde 
kroonbladeren; (3) de talrijke, vaak gele, meel-
draden die ofwel voorkomen in bundels of in 
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een ring en op hun beurt met de kroonblade-
ren vergroeid zijn (vallen als een geheel af ); (4) 
een houtige, meerhokkige doosvrucht met een 
blijvende centrale kolom; en (5) de aanwezig-
heid van bracteolen (steelblaadjes) die vaak 
geleidelijk overgaan in de kelkbladeren. De 
enige autapomorfi e 3) voor de Th eaceae is de 
productie van pseudopollen. De historische 
omschrijving van de theefamilie was veel rui-
mer; ze omvatte ca. 40 genera en 600 soorten. 
Deze ruime omschrijving was gebaseerd op 
het voorkomen van vijftallige bloemen en van 
talrijke, gebundelde meeldraden. Recente stu-
die op basis van DNA analyses ondersteunen 
echter de meest beperkte omschrijving van de 
familie (bv. Prince & Parks 2001, APG III 
2009).

De meeste auteurs onderscheiden drie sub-
families in de Th eaceae: (1) een subfamilie met 
Camellia en enkele andere genera; (2) een sub-
familie met Gordonia of Schima en enkele 
andere genera, en (3) een Stewartia subfamilie 
(Melchior 1925, Airy-Shaw 1936, Sealy 
1958, Keng 1962, Ye 1990, Takhtajan 1997, 
Tsou 1998, Prince & Parks 2001). Het 
genus Stewartia wordt bijna altijd als een 
aparte groep binnen de familie behandeld. 
Gebaseerd op chloroplast DNA onderzoek, 
delen Prince & Parks (2001) de Th eaceae op 
in drie tribi: de Th eeae (Camellia, Polyspora, 
Pyrenaria, Laplacea, Apterosperma), Gordo-
nieae (Franklinia,  Gordonia, Schima) en Ste-
wartieae (Stewartia). De natuurlijke versprei-
ding van de genera vertoont een opvallend 
patroon. Elk genus is beperkt tot een enkel 
groot geografi sch gebied, ofwel Oost-Azië 
(Oude Wereld) ofwel Amerika (Nieuwe 
Wereld), behalve Stewartia. De meerderheid 
van Stewartia soorten komen voor in Oost-

Azië, maar twee soorten (S. malacodendron en 
S. ovata) komen voor in het zuidoosten van de 
Verenigde  Staten.

Slechts enkele Th eaceae geslachten zijn 
winterhard in België. Met name in de geslach-
ten Camellia, Franklinia en Stewartia zijn 
soorten te vinden die bestand zijn tegen de 
vriestemperaturen in onze streken. Van de 
recente intergenerische kruisingen ×Schimli-
nia (= Schima gekruist met Franklinia) en 
×Gordlinia (= Gordonia gekruist met Frankli-
nia) is het nog niet met zekerheid geweten of 
ze winterhard zijn. De invloed van het winter-
harde genus Franklinia laat ons hopen. Hier-
onder volgt telkens een korte bespreking van 
deze genera.

CAMELLIA

Het monofyletische genus Camellia omvat 
230-290 soorten, waarvan de meerderheid 
terug te vinden zijn in China. Het juiste aantal 
soorten vormt echter een discussiepunt; som-
mige auteurs (bv. Stevens 2001) houden het 
bij 120-180 soorten. Het zijn altijdgroene 
bomen of struiken. Ze dragen alleenstaande 
bloemen (soms per 2-3). Er zijn normaal twee 
bracteolen die overgaan in de vijf kelkblade-
ren. De bracteolen en de bractee-achtige kelk-
bladeren worden soms aangeduid met de term 
involucrale bracteeën. De vijf (-12) kroonbla-
deren zijn met elkaar vergroeid. De talrijke 
meeldraden zijn vaak vergroeid met elkaar en 
zijn basaal aangehecht aan de kroonbladeren. 
De vrucht is een doosvrucht met een centrale 
kolom. De zaden zijn niet gevleugeld. Het 
genus Camellia is welbekend bij dendrologen 
en tuinliefhebbers. Een aantal soorten zoals 
C. japonica en C. sasanqua en hun cultivars 
worden vaak aangeplant. Ook een aantal 
hybriden zijn populair zoals C. ×williamsii of 
bijvoorbeeld C. ‘Cornish Spring’, een hybride 
van C. japonica  met C. cuspidata.

3) Dit betekent dat de productie van pseudopollen 
een kenmerk is dat uniek is voor de Th eaceae en dus 
niet voorkomt bij de aanverwante families.
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GORDONIA

Het genus Gordonia omvat een tweetal soor-
ten uit de “Nieuwe Wereld” (indien beschouwd 
in de ruime zin omvat Gordonia 20-65 soor-
ten). Het zijn altijdgroene bomen (tot 30 m 
hoog) met een min of meer zuilvormige habi-
tus. De bladeren zijn blinkend en getand. De 
bloemen worden gedragen door een lange 
bloemsteel (tot 8 cm lang). Er zijn vijf kelk-
bladeren en vijf witte kroonbladeren met een 
aantrekkelijk gewimperde rand. De zaden zijn 
gevleugeld aan de top. Jammergenoeg niet 
winterhard in België.

SCHIMA

Het Aziatische genus Schima wordt door som-
migen beschouwd als een soortscomplex-po-
lymorfe soort (Bloembergen 1952). Andere 
auteurs (bv. Keng 1994) onderscheiden tot 20 
soorten. Het is een altijdgroene boom. Er zijn 
twee bracteolen aanwezig. De doosvrucht is 
bolvormig en de centrale kolom is deels gede-
genereerd. Schima is vrij algemeen in zijn 
natuurlijk verspreidingsgebied in het verre 
Oosten maar niet winterhard in ons klimaat.

FRANKLINIA

De enige soort van het genus, Franklinia ala-
tamaha, is afkomstig uit het zuidoosten van de 
staat Georgia in de Verenigde Staten, maar is 
uitgestorven in het wild (laatst gezien in 
1803). De gekweekte planten zijn afkomstig 
van slechts enkele in de 18de eeuw door John 
en William Bartram nabij Fort Barrington aan 
de Altamaha rivier in Georgia ingezamelde 
planten. Het is een bladverliezende, meer-
stammige struik of kleine boom. De getande 
bladeren verkleuren in de herfst naar diverse 
tinten oranje, rood en paars. De plant bloeit 

van de late zomer tot de vroege herfst, waar-
door de bloei samenvalt met de herfstverkleu-
ring! De bloemen hebben vijf witte kroonbla-
deren en een centrum van talrijke gele 
meeldraden. De vruchten zijn min of meer 
bolvormige houtige doosvruchten met een 
centrale kolom en vijf hokken. De zaden zijn 
fi jn gevleugeld.

Recent ontving Arboretum Wespelaar een 
specimen van ×Gordlinia grandifl ora van kwe-
kerij Botanica, een van de twee intergeneri-
sche kruisingen met Franklinia alatamaha. 
Aangezien het een jonge plant betreft, hebben 
we besloten om ze deze winter (2011-2012) 
binnen te houden. De plant doet namelijk niet 
zeer winterhard aan. Bij Diane De Belder 
(Hemelrijk) hebben we een specimen gezien 
maar tevens in pot én in de serre. De herfst-
verkleuring is uiterst spectaculair maar de 
bloemen vielen wat tegen.

STEWARTIA (incl. HARTIA)

Het genus Stewartia werd vernoemd naar 
John Stuart (1713-1792). Linnaeus’ spelling 
als Stewartia was dus onjuist. Eigenlijk had 
het genus Stuartia moeten heten. Volgens de 
“International Code of Botanical Nomencla-
ture” (McNeill ET AL. 2005) dient men echter 
de spelling van Linnaeus aan te houden. Het 
genus Stewartia omvat circa 20 soorten (Li ET 
AL. 2002). Stewartia werd vroeger opgesplitst 
in twee genera, Hartia (de soorten met altijd-
groene bladeren) en Stewartia (de bladverlie-
zende soorten). De DNA studies van Prince 
(2002) en Yang ET AL. (2004) plaatsen Hartia 
als monofyletische groep binnen een ruimere 
Stewartia clade, terwijl de studie van Li ET AL. 
(2002) aangaf dat Hartia een zustertaxon is 
van Stewartia in de strikte zin. De staalnames 
in deze studies op basis van chloroplast, 
mitochondriaal of nucleair DNA zijn nogal 
beperkt (Prince & Parks 2001, Prince 2002, 
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Li ET AL. 2002, Yang ET AL. 2004) waardoor 
de verwantschapsrelaties binnen Stewartia als-
nog onduidelijk blijven. Stewartia kan van 
andere Th eaceae genera onderscheiden wor-
den doordat: (1) de bladstelen fi jn tot breed 
gevleugeld zijn; (2) er geen centrale kolom 
aanwezig is in de doosvruchten; en (3) er per 
hok 2-4 fi jn gevleugelde of niet gevleugelde 
afgeplatte zaden zijn.
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