POMOLOGIE
De Jubileumappel van de NPV
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Glorie van Holland
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Het bestuur heeft de Glorie van
Holland uitverkozen tot de Jubileumappel van de NPV. Deze appel
met zijn fraaie naam verdient het
om uit de vergetelheid gehaald te
worden.
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In 1932 werd de appel Glorie van
Holland, aanvankelijk Gloria de
Hollande genoemd, aan de Landelijke Keuringscommissie voor Zaailingvruchten aangeboden door A.
Langendoen Jzn uit Rockanje. De
appel kreeg het certificaat 1e klas.
Daarbij deelde Langendoen mee dat
de appel zo’n vijftig jaar daarvoor,
rond 1880 dus, als zaailingvrucht
was gewonnen door Hazelbach te
Rockanje. In de literatuur wordt
ook de naam Hazelbag, Haselbag en
Hasselbach gebruikt. Maar omdat
er in Rockanje in die tijd alleen een
familie met de naam Hazelbag
voorkwam, zal de juiste naam van
de vinder Hazelbag zijn. Ene Marinus Hazelbag Jzn, geboren in 1842,
was toen de enige tuinder met de
naam Hazelbag in Rockanje. Hij zal
de vinder van de appel geweest zijn.
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Dat in Rockanje een goede zaailingappel werd gevonden is niet zo
vreemd. Het uitgestrekte binnenduingebied bij Rockanje en Oostvoorne was zeer geschikt voor
groente- en fruitteelt. De zavelgronden waren gunstig, het klimaat was
mild en de nabijheid van de zee gaf
minder vorstschade. Daar lagen dan
ook de oudste boomgaarden van de
Zuid-Hollandse eilanden. Er waren
veel kleine tuindersbedrijven en
ook landarbeiders hadden er een
moestuin met boomgaardje bij hun
kleine huisjes. Vooral na de aanleg
van het kanaal door Voorne in 1839
werd de haven van Hellevoetsluis
bereikbaar en konden de telers hun
fruit aan de grote steden leveren en

groente- en fruitteelt kwam in deze
streek tot grote bloei.
Een kweker in Rockanje, waarschijnlijk uit de familie van bovengenoemde Langendoen, had de Glorie van Holland veredeld en in de regio verspreid. Al snel kwam de appel
in Rockanje en omgeving vrij veel
voor en werd daar beschouwd als
een van de beste appels.
Na de landelijke bekroning werd de
appel in het midden van de twintigste eeuw in heel Nederland aangeplant. In Zeeland is hij enige tijd de

favoriete appel geweest. Na 1968
verdween hij uit de rassenlijst voor
fruitgewassen en werd hij niet meer
aangeplant. De voordelen van de
Glorie van Holland waren het aantrekkelijke uiterlijk, de grote vruchtbaarheid en de lekkere smaak. Hij
kon op den duur niet concurreren
met de Cox’s Orange Pippin en met
de Goudreinette. De kwaliteit van
de vrucht was minder dan die van
de Cox’s Orange Pippin, de prijs en
de houdbaarheid waren minder dan
die van de Goudreinette. Daarbij
kwam ook nog de vatbaarheid voor
kanker. Hierdoor is het ras in de zePOMOSPOST VOORJAAR 2014 |
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De boom

Omdat de appel al snel in de zomer
zijn kleur krijgt, wordt hij vaak te
vroeg geplukt. Te vroeg geplukte
vruchten blijven smakeloos. Er is
ook veel vroege val. Deze vruchten
die te vroeg vallen, hebben vaak een
beschimmeld klokhuis en zijn onbruikbaar. Dat is geen probleem,
want de boom draagt zo rijk dat er
voldoende fruit overblijft. De pluktijd is half september en dan is de
appel nog hard en zonder aroma.
Pas na een paar weken bewaring
komt het aroma vrij en krijgt de appel zijn heerlijke smaak. Hij is dan
tot december te gebruiken als hand-
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De boom was op de zandgronden
van Rockanje zeer gezond, maar hij
bleek al gauw minder geschikt voor
zware, natte en koude gronden. De
groei blijft daar achter, de boom is
dan erg ziektegevoelig en krijgt veel
last van vruchtboomkanker. Vooral
jonge bomen moeten op kankerplekken gecontroleerd worden.
Deze plekken moeten direct weggesneden worden. Oudere bomen
groeien door de kanker heen. Bij oudere bomen komt de virusziekte
ruwschilligheid voor, waardoor
roestplekken op de schil komen
waarin barstjes zitten. Soms zijn
grote delen van de schil aangetast
met gebarsten roest. Die appels blijven dan bovendien te klein. Grote
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De boom was in Rockanje, gelegen
achter de duinen, vrij gedrongen van
vorm. Men dacht dat dit kwam door
de invloed van de zeewind, maar ook
in andere gebieden wordt de boom
niet groot. Hij blijft als hoogstam relatief klein met een dicht bebladerde,
bolvormige kroon. De boom groeit
de eerste jaren vrij sterk en maakt
stevig hout. Het vruchthout is kort.
Op latere leeftijd wordt door de grote vruchtbaarheid de groei minder
sterk, terwijl de vorming van vruchtknoppen gemakkelijk blijft plaatsvinden. De boom draagt op jeugdige
leeftijd, is zeer vruchtbaar en blijft
regelmatig dragen. Hij heeft met andere woorden weinig last van beurtjaren. Regelmatige snoei is bij oudere
bomen nodig, anders blijven de
vruchten te klein.

Pluktijd en bewaring

Ziekten en beschadigingen
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De vrucht is meer plat dan hoog,
middelgroot. Hij is eerst lichtgroen
en bij rijpheid hoofdzakelijk fraai
geel gekleurd met aan de zonzijde
rode strepen en vlekjes. De vrucht is
zeer regelmatig gevormd. De vrij
grote, half open kelk zit vrij diep en
is door kleine ribjes omgeven. De
dunne steel is middellang en diep
ingeplant. De schil is iets stervormig beroest rondom de steel. Het
kleine klokhuis is matig met pitjes
bezet. Het vruchtvlees is knappend,
zachtzuur en aromatisch. Relatief
rijk aan vitamine C. De kwaliteit als
hand- en moesappel is goed.

en moesappel, daarna gaat de
smaak snel achteruit.
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De appel

en kan door een groot aantal rassen
bestoven worden. Omgekeerd bestuift hij ook veel andere rassen. De
kleur van de bloesem is wat flets en
neigt naar geel.
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ventiger jaren uit de belangstelling
geraakt.

Bloei
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De bloei is middentijds. De Glorie
van Holland levert goed stuifmeel
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vruchten en vruchten van jonge bomen krijgen vaak last van stip. Voor
schurft, bloedluis en meeldauw is
de Glorie van Holland niet vatbaar.

Bestuiving en aanplant
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De Glorie van Holland is niet zelfbestuivend, maar bloeit middentijds, tegelijk met veel andere soorten en met sierappels, zodat de bestuiving weinig problematisch is.
Hij kan in elke vorm gesnoeid en op
elke onderstam geënt worden, behalve op M9, deze is te zwak. Op
een sterke onderstam is een afstand
van 8 meter van andere bomen voldoende. Doordat het vruchthout
kort is, en flink terug gesnoeid kan
worden, terwijl er voldoende opbrengst blijft, is hij ook geschikt als
leiboom.

ontwatering van de grond goed zijn,
dan is het zeker de moeite waard om
Glorie van Holland aan te planten.
Hij heeft voordelen boven andere
appels die lichte gronden vragen. De
boom blijft kleiner dan die van de
Notarisappel en persoonlijk vind ik
de appel lekkerder dan de Notaris.
En het uiterlijk is aantrekkelijker

dan dat van de Lemoen en de Lunterse Pippeling, terwijl hij een vergelijkbare smaakkwaliteit heeft.

Jan Veel
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De Glorie van Holland is een prima
hand- en moesappel. Hij komt nog
regelmatig voor in oude boomgaarden en wordt door de eigenaren zeer
gewaardeerd. De appel verdient op
lichtere gronden nog altijd een bredere verspreiding. Daar is het een
van de beste appels. Ook op niet te
zware kleigrond en op rivierklei voldoet hij nog. In ieder geval moet de
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Conclusie
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De Goudreinette te oud?
In Nederland spreken we meestal
over de Goudreinette, maar in de
meeste andere landen hebben ze
het over Boskoop. In het verleden is
nogal eens negatief over dit ras geschreven, vooral in Nederland. De
voorlichters zagen er geen heil
meer in. Het ras was te oud, versleten en er waren veel betere rassen
op de markt. De eigenschappen van
moderne appelrassen werden bewierookt of in ieder geval goedgepraat of -geschreven. Andere appels
dan de Goudreinette zouden even

goed voor de moes geschikt zijn of
voor appelbollen.

in de handel en alleen nog bij een
liefhebber verkrijgbaar.

Over het hoofd gezien werden de
drie belangrijkste eigenschappen
van de Goudreinette. Men kan hem
bakken, koken en hij voldoet uitstekend als handappel. Geen enkel
modern ras is voor deze drie doeleinden geschikt. Wel zijn er andere
oudere rassen met vergelijkbare
kwaliteiten, zoals de Blenheim Reinette, Lemoenappel en Lunterse
pippeling, maar die zijn niet meer

Jan Veel
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