
8 Oase herfst 2005

Een echte Goudreinette
De eerste appel uit eigen tuin, dat is
een hele ervaring. Helemaal als het
om een oud appelras gaat. Dan
bedoel ik niet de dertig jaar van de
‘moderne’ Elstar, maar bijvoorbeeld
een ras van voor 1900. Toen ik in

mijn euforie voor het eerst mijn tan-
den zette in een oud appelras, viel
dat vies tegen. Van een maandenlan-
ge na-rijping in een kelder had ik nog
nooit gehoord. Dat is normaal voor
een bewaarappel van voor het koel-
celtijdperk. Er waren vroeger natuur-

lijk ook gewone handappels, die wel
direct geconsumeerd konden wor-
den. Net als bij een Elstar moeten
die appels niet te lang op een fruit-
schaal in de kamer blijven liggen.
Een voorbeeld van een bewaarappel
is de Goudreinette uit 1850, die van-
daag de dag nog steeds gretig aftrek
vindt. Zuur? Proef dan eens een
Goudreinette die wél een paar maan-
den in de kelder heeft gelegen!
Verschrompeld? Dan is de appel te
vroeg geplukt, of beschadigd. 

Bij de Goudreinette hebben niet de
consumenten, maar de fruittelers
zelf diverse pogingen ondernomen
om een vervanger voor dit ras te
introduceren. De Goudreinette heet
officieel ‘Schone van Boskoop’ en is
een van de lastigste bomen in de
fruitteelt. Echt een boom met karak-
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Afgelopen voorjaar bezocht ik Pieterburen. Ik kwam er niet voor het wadlopen of
voor de zeehonden, maar was op zoek naar verhalen over oude appelrassen.
Voormalig fruitteler Aikema reageerde enthousiast toen ik hem vertelde dat ik
voor mijn eigen tuin een Zoete Kroon geënt had. Hij had niet verwacht dat er
nog bomen van dit oude ras in leven zouden zijn. Ik kreeg een persoonlijke rond-
leiding door het gebouw en zag de ruimte waar zijn vader vroeger al de appels
opsloeg. Een dergelijk vertrek bezat in voorbije eeuwen geen kunstmatige koeling
of gemotoriseerde ventilatie. Fruittelers hanteerden een systeem dat gebaseerd
was op spontane ventilatie. De ventilatieschacht van dit vertrek was er niet meer,
maar vergelijkbare schachten in het dak zaten elders nog wel in dit gebouw. De
luchtaanvoergoten in de vloer waren al in de jaren ‘40 van de vorige eeuw verwij-
derd. Nieuwsgierig vervolgde ik mijn speurtocht. 
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ter. Er is studie gedaan naar de
soms optredende onvruchtbaarheid
bij deze bomen. Hij reageert nogal
extreem op snoei. En groei gaat hier
ten koste van de bloei. Helemaal
niets doen levert ook geen bevredi-
gende resultaten op, tenminste...
voor de professionele fruitteelt. Ik
denk dat een particulier met een fors
exemplaar van dit ras er niet tegen
aan kan eten. Al in 1885
is de Lemoenappel
geïntroduceerd als ‘ver-
beterde Goudreinette’,
een minder nukkige
boom die aan het
begin van de twintigste
eeuw veel is aange-
plant. De consument
bleef echter vragen om
de echte Goudreinetten
en niemand kent meer
zijn ‘vervangers’. En
zeg nu zelf: de lekker-
ste appeltaarten bak je
toch met
Goudreinetten?! 

Begeleiding van een
Sterappel
Karakter bij een appel? Het kan
extremer. Laat een Goudreinette
zich met vakmanschap nog op een
laagstam telen, de beroemde
Sterappel van vóór 1830 is een
boom die uitsluitend op hoogstam
is te telen. Het fraaie uiterlijk van
deze appel komt pas te voorschijn
na een arbeidsintensieve begelei-
ding van de rijping. Deze vruchten
rijpen alleen op stro en moeten dan
regelmatig gekeerd worden. Na die
rijping steken de witte vlekjes van
de lenticellen mooi af tegen een
donkerrode schil. Bij het dwars
doorsnijden van een gerijpte appel
is een rode ster te zien. Het zal nie-
mand verbazen dat in een eeuw
waarin ‘tijd is geld’ het motto was,
een ras als de Sterappel afgevoerd
is, helemaal als je bedenkt dat het
gemiddeld 12 jaar duurt voordat een
Sterappel een regelmatige, betrouw-
bare opbrengst geeft. Pomoloog
(fruitboomkenner) Harry van der
Laan -  in zijn vrije uurtjes een
gedreven ambassadeur voor oude

appelrassen - vertelde me dat de
narijping niet alleen op stro, maar
ook op lakens in de zon gebeurde.
Dit deed men met name in Noord-
Nederland vanwege de te geringe
zonnewarmte. Bij deze rijping veran-
dert zetmeel in suiker. In Brabant,
Zeeland en Limburg en al helemaal in
België krijgt een Sterappel wél genoeg
zon om zelf te rijpen.

Waar zijn de boom-
gaarden gebleven?  
Mensen van de Noor-
delijke Pomologische
Vereniging hebben
inmiddels een eerbied-
waardige collectie
opgebouwd van fruit-
rassen die specifiek
hier in Noord Neder-
land geteeld werden.
Daarvan komen er
maar liefst 16 rassen
uit de provincie
Groningen. Groningen?
We kennen allemaal de
Betuwe, maar
Groningen? Waar zijn
die boomgaarden dan
gebleven? In 1953 zag
de overheid het als
haar roeping verouder-
de, hoogstam fruitbe-

plantingen te laten verwijderen. Van
een landschappelijke waarde was
toen nog geen sprake, het ging
slechts over een achterhaalde, agra-
rische productiemethode. Het speelt
in een tijd waarin de oude landbouw
geïntensiveerd moest worden.
Vanuit economische motieven kwam
er een rooipremie, want de opbreng-
sten per hectare moesten drastisch
omhoog om op Europees niveau
mee te kunnen doen. Om de twijfe-
laars alsnog over de streep te halen
kwam er in 1967 een Europese rooi-
premieregeling met een hogere ver-
goeding. Dat had effect: in vijf jaar
tijd is toen in Nederland 19.000 hec-
tare aan oude fruitboomgaarden
gerooid.      

Een reactie op fastfood
In een globaliserende wereld, waarin
overal dezelfde appels in de schap-
pen liggen, kunnen streekgebonden
rassen opeens weer interessant wor-
den. Ik las in februari een krantenar-
tikel over een ‘Slowfoodbeweging’
die nu ook in Nederland wortel
begint te schieten. Slowfood is een
reactie op fastfood en gaat over
smaak, ambachtelijke gerechten en
biodiversiteit. Dat zijn hoogdravende
woorden, maar toen ik voor het eerst

Rode tulpappel. De groene kleur wordt
later geel. Op deze foto zijn de kenmerken-
de ribben duidelijk te zien. 

Rode tulpappel. 
Aan de zonbeschenen kant verkleuren ze rood. Door het
onderliggende groen lijken de appels in een vroeg stadium
erg donker op de plekken waar ze later rood worden.

        



een zoete appel proefde, wist ik niet
hoe ik het had. Het was niet appel-
achtig, omdat ik dat met stevig en
friszuur associeerde. Zoveel rassen,
zoveel smaken: ‘de appel’ blijkt meer
in zijn mars te hebben dan ik
gedacht had! Wat mij aan het
Groninger ras ‘Zoete Kroon’ boeit, is
dat het een echt streekgebonden
appelras is. Hetzelfde ras geteeld in
het zuiden van Nederland, leverde
geen houdbare vruchten op, terwijl
de vruchten van bomen uit de noor-
delijke provincies wel houdbaar ble-
ken. Ik zie dat als een uiting van de
kwetsbaarheid van de natuur om
ons heen. Hoe reageert deze band
tussen boom, bodemleven en grond-
soort op een klimaatsverandering?
Wilde appels zijn er niet meer in
Groningen, maar zouden we hier te
maken hebben met de resterende
genen van een appel-ondersoort
voor een kouder klimaat, dat hier in
Groningen aan zijn ondergrens zit?
Veel moderne appelrassen verlangen
juist een klimaat dat warmer is dan
ons kikkerlandje. 

Gesloten tulpenbloemen
Toen ik voor het eerst een Rode
Tulpappel met vruchten zag, was ik
er helemaal weg van. De glanzende,
rode appels van dit ras hebben de
vorm van nog net gesloten tulpen-
bloemen. Van dit oude, ziektevrije
Noord-Nederlandse ras, is de leeftijd
niet meer te achterhalen. Omdat het

gemakkelijk op een zwakgroeiende
onderstam is te telen, is het ook
geschikt voor aanplant in een kleine-
re tuin. Waarom tref ik zo’n ras
eigenlijk nooit in een tuincentrum
aan? Als ik eerlijk ben: daar zie ik
vaak appelrassen die in een onbespo-
ten, particuliere tuin eigenlijk geen
serieuze kans van slagen hebben. Ik
heb dit voorjaar enten van een Rode

Tulpappel gemaakt,
om hem eens in een
paar tuinen te probe-
ren. De gezondheid
van de boom en de
sierwaarde van de
appels lijken mij een
krachtige combinatie.
En dan kun je er nog
een lekker appeltje
van eten ook. Het
plukken moet bij
voorkeur op een
koele morgen in
augustus gebeuren,
omdat de appels van
dit ras anders te snel
melig worden. 

Hete bliksem en pannenkoek zoete
appeltjes
Volgens fruitteler Aikema hoort een
oud Gronings streekgerecht als hete
bliksem (stamppot appels) te wor-
den klaargemaakt met het appelras
Zoete Kroon uit 1870. De rassen
Zoete Kroon, Groninger Kroon,
Schone van Boskoop en

Lemoenappel stonden bij hem in de
boomgaard. Hij heeft het fruitteeltbe-
drijf van zijn vader overgenomen,
die er ook een kruidenierszaak aan
huis had. Daar werden de appels
verkocht. Aikema is 94 jaar en nog
altijd graag buiten aan het werk.
Wanneer hij het heeft over ‘wat klein-
goed’, dan heeft hij het over zijn
prachtige tuin vol stinzenplanten.
Op het terrein waar vroeger de
boomgaard stond, staat nu de zee-
hondencrèche.

Tot slot: ‘pannenkoek zoete appel-
tjes’ zag ik laatst op een menukaart
staan. Nieuwsgierig vroeg ik er op
door. Het bleek echter niet om een
zoet appelras te gaan, maar om een
pannenkoek met zoete appeltaart-
resten, waarin gewoon suiker en
zure appels verwerkt waren. Zou het
ook een culinaire uitdaging zijn om
een recept te bedenken waarin juist
een streekeigen zoet appelras is ver-
werkt, zonder toegevoegde suiker? 

Eet smakelijk! 

De Groninger fruitrassen op 
een rijtje: (1 peer en 15 appels)

Groninger Juttepeer, 1928;
Groninger Kroon (synoniem Zure
Kroon), 1875;
Groninger Pippeling, 1918;
Jan Menks, jaartal onbekend;
Noorderkroon, 1934;
Reinette van Ekenstein, vóór 1830;
Rode Pippeling, 1930;
Swaanappel, vóór 1758;
Valkappel, tussen 1910 en 1920;
Veendammer Glorie, 1930;
Willem III, 1930;
Winschoter Glorie, vóór 1940,
mogelijk voor 1911;
Zoete Kroon, 1870;
Zoete Roemeling, jaartal onbekend;
Zoete Pippeling, oud ras, jaartal
onbekend;
Zoete Veger, jaartal onbekend.
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Rode Tulpappel

Zoete Kroon

          


