De Schone van Boskoop. De vele variëteiten van de Goudreinette
De Goudreinette is al heel lang een populaire Nederlandse hand- en keukenappel. Ze mag dan internationaal als oorspronkelijk
Nederlandse appel door de Elstar in populariteit zijn voorbij gestreefd, als moes- en taartappel, blijft ze onvolprezen. In de
winkel treft men één van de vele roodgekleurde variëteiten aan die nauwelijks meer lijken op de oorspronkelijke Schone van
Boskoop.

.n
l

Mogelijk is Cornelis Ottolander, de vinder. Deze zou volgens zijjn kleinzoon, C.G. Overeijnder, de Schone van
Boskoop uit pitten van de Reine d'Or (= Kasseler Reinette)
hebben gewonnen.

Jonge bloeiende Goudreinette

Het blijft een onopgeloste vraag of de Goudreinette en de
Reinette Monstrueux twee afzonderlijke soorten zijn, synoniemen zijn of dat de Goudreinette een mutant is van de
Reinette Monstrueux. Waarschijnlijk lijkt me het laatste het
geval nl. dat onze Goudreinette/Schone van Boskoop een
mutant of zaailing is van de Reinette Monstrueux (synoniemen: Reinette van Montforte, Gulden Reinette, Reinette
e
Montmorency), die al inde 18 eeuw in de provincie
Utrecht voor kwam. Dit omdat de vruchten van dit ras
slechts in enkele uiterlijke details verschillen met die van
de Goudreinette. De Reinette Monstrueux heeft een langere steel en een meer open kelk, terwijl die van de Goudreinette half gesloten is. Dat ze in sommige literatuur identiek wordt geacht aan de Reinette Monstrueux lijkt me
daarom onjuist.
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Volgens meerdere bronnen zou ze rond 1850 in de kwekerij van P.A. Ottolander uit zaad zou zijn gewonnen. In de
Nederlandsche Boomgaard van 1868, die door deskundigen uit Boskoop is samengesteld, waaronder de beroemde pomoloog K.W.J. Ottolander, staat slechts dat de appel
gewonnen is in de kwekerij van de familie Ottolander. Het
zou gaan om de vrucht van een doorgeschoten zaailingonderstam. Volgens Bos is de soort al voor 1800 in Gelderland, Utrecht en Zeeland aangeplant onder de namen
Goudreinette en Reinette Monstrueux.

De officiële naam is Schone van Boskoop. In het buitenland Beauty of Boskoop, Belle de Boskoop, Schöner von
Boskoop, of vaak kortweg Boskoop.
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Dit is de eerste naam die in de literatuur aan de appel is
gegeven en het is een internationaal principe dat de eerste
naam die ooit in de literatuur aan een vrucht is toegekend,
als origineel moet worden beschouwd. Dat maakt de naam
Goudreinette eigenlijk tot een synoniem, maar daar heeft
de volksmond en de handel zich niets van aangetrokken,
zodat de appel bij ons algemeen als Goudreinette / Goudrenet bekend staat, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de originele oude Schone van Boskoop en
de vele mutanten die er in de loop der jaren zijn geïntroduceerd. In dit artikel gebruik ik daarom ook de namen
Goudreinette en Boskoop door elkaar.
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Waarom de appel de naam Schone heeft gekregen (Beauty, Belle, Schöner) is mij onduidelijk. Fraai is de oorspronkelijke Goudreinette allerminst. Ze is erg roestig en is
nogal grof gebouwd. In een Engels boek staat bv. dat ze
“ungainly” (lomp, lelijk) van uiterlijk is. Mogelijk heeft de
Nederlandse naamgever haar een fraaie marktnaam willen
geven. De moderne paars-rode mutanten zijn overigens
wel fraaier.
Herkomst
De herkomst van de Goudreinette is niet helemaal duidelijk, al lijkt de Boskoopse kwekersfamilie Ottolander hierbij
een belangrijke rol te hebben gespeeld.
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Kleur: Volrijp geel, daarvoor groen tot geelgroen. De geelgroene grondkleur is kaneelvormig beroest, de blos heeft
vrijwel geen roest. Het roest zit in plakkaten of is netvormig. Aan de zonzijde is soms een vlekkerig oranje en
donkerrode blos met gemarmerde strepen. De schil is ruw
en mat. De grote lenticellen zijn als lichtgroene stippen
goed zichtbaar. De vele mutanten zijn beter rood gekleurd.
Kelk: Groot tot zeer groot met kleine, wollige kelkblaadjes,
diep liggend, half gesloten tot open in een vrij brede kelkholte, met rimpels, kralen en bultjes.
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• De grauwe met aan de zonzijde een rode blos, die als
bewaarappel het beste bleek.

In de loop van de tijd kwamen er meer aantrekkelijk gekleurde rode variëteiten in omloop, alle Rode Boskoop
genoemd, die niet alleen in kleur maar ook in vorm verschilden. Deze worden verderop in dit artikel besproken.
De variatie in de oude Goudreinette verschilt overigens
ook per grondsoort. Op kleigrond bleek de hoofdkleur min
of meer bruin met een rood blosje, waarbij het vruchtvlees
gelig is. De blos wordt bij verdere rijping intensiever. De
smaak is, hoewel die bij bewaring nog beter wordt, al
direct aangenaam zuur. Op lichtere gronden is de hoofdkleur groen en die van het vruchtvlees wit en knappend,
maar de smaak is eerst onaangenaam zuur. Bij boomgaarden met gras kleuren de appels sterker dan bij bomen
op schoongehouden grond.
Ook de vruchten van eenzelfde hoogstamboom lopen erg
uiteen. Die aan de zonkant zijn meer gekleurd dan die aan
de andere zijde. Terwijl de vruchten midden in de kroon,
niet alleen kleurloos zijn, maar ook vaak klein, scheef en
misvormd. In de Betuwe bestemde men deze minderwaardige vruchten als Klapstaarten. Omdat ook vaak lang
gesteelde minderwaardige vruchten Klapstaarten genoemd worden, bestaat het vermoeden dat het toen ook
om vruchten van andere reinetterassen ging, o.a. van de
Reinette d’Or of de Kasseler Reinette, die als Goudreinette werden aangeboden. Boomgaarden van deze rassen
zijn indertijd omgeënt met goudreinetten.
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Steel: Normaal, houtig, vrij dik en middellang, soms dik en
vlezig, soms lang en dun, diep ingeplant, straalvormig
beroest met neiging tot kleine scheurtjes.

• De groene, die het minst ziektegevoelig was, maar veel
minderwaardige vruchten gaf.
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Vrucht: Groot tot zeer groot, zeer variabel van vorm,
meestal stomp- tot rondkegelvormig maar ook onregelmatig gevormd. Soms plat, soms hoog gebouwd, scheef en
hoekig door brede ribben die over de hele vrucht door
lopen.

• De gele, die minder ziektegevoelig was, maar minder
fraai, Deze kwam veel in Gelderland voor. Ze was hoger, minder roestig, kleurde geel met een rode blos. De
smaak was zachter en de bewaartijd bleek korter.
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Beschrijving

• De echte goudgele met een rode blos en gelig vruchtvlees. Deze was erg kankergevoelig.
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Minder waarschijnlijk lijkt het ook dat ze een zaailing is van
de Reinette d’Or / Kasseler Reinette Deze is platter en
heeft een zeer lange steel. Hoe dan ook, we kunnen
slechts aannemen dat de Schone van Boskoop een appel
van Nederlands oorsprong is, vanuit Boskoop verspreid, al
meer dan anderhalve eeuw in de teelt en bij ons vooral
onder de oudere naam Goudreinette bekend.

Klokhuis: Hartvormig, klein met gesloten hokken, soms tot
de kelk open (holle vrucht), vaak met weinig met zaden.
Vruchtvlees: Geelachtig wit, sappig, knappend, grofcellig,
vast, maar later wat los. Gevoelig voor stip. Hoog gehalte
aan vitamine C.
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Smaak: Verfrissend, fruitig zuur, met voldoende zoet en
een uitgesproken reinette-aroma. Pas geplukt is ze vaak
nog te zuur en wrang. Pas na bewaring is ze als handappel goed te genieten
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Gebruikstijd: De pluktijd ligt tussen eind september en half
oktober. De gebruikstijd ligt tussen december en april.
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Gebruik. Als handappel is ze vaak pas na meerdere weken bewaring geschikt. Omdat ze veel zuren bevat, is ze
prima geschikt voor producten die verhit moeten worden,
waarbij het aroma behouden blijft. Bij gebak behoudt het
vruchtvlees haar smaak en structuur. Bij pasteurisatie blijft
de typische appelsmaak nog beter behouden.

Een bijzondere vorm van vergroeiing zijn de holle appels,
die in Duitsland Fernsehäpfeln worden genoemd. Deze
bijzondere vorm van vergroeiing ontstaat doordat het
klokhuis niet goed met de steel en kelkholte vergroeit
waardoor de vrucht van binnen hol blijft. Dit verschijnsel
komt vooral voor bij vrij grote appels aan jonge bomen. De
oorzaak van deze misvorming is nog onbekend.
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De vruchten hangen goed vast aan de boom, ze zijn weinig druk gevoelig en direct goed te vervoeren.
Kleur- -en vormvariaties en klapstaarten
“Er bestaat bijna geen appelras dat meer variatie kent” zo
werd een kleine eeuw geleden al over de Goudreinette
geoordeeld. Al vanaf het begin kende men hoge en platte,
groene, rode en gele, gladde en ruwe typen.
Ooit werd onderscheid in de literatuur gemaakt in:
Holle vrucht of Fernsehapfel
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De originele Schone van Boskoop kreeg enkele kleurvariëteiten. Al in de 19de eeuw kwamen mutanten naar voren
die meer rood en minder roest hadden en daardoor beter
verkoopbaar waren. De belangrijkste mutanten vat men
tegenwoordig samen onder de naam Rode Boskoop. Het
gaat in feite om nauwelijks te onderscheiden variëteiten
die roder en meer helder gekleurd zijn. De oudere Rode
Boskoops zijn nog geelgroen met meer rood op de schil,
hoewel er aan de boom ook volledig groene appels voorkomen.
In de loop van de tijd zijn er vele tientallen meer rood
gekleurde mutanten gekomen.

De bekende "Schmitz Hübsch", bij ons beter bekend als
Rode Boskoop 'Bieling’, kleurt vrijwel geheel rood. Ze werd
in 1923 als knopmutant (afwijkende vrucht aan een tak)
gevonden door kweker Otto Schmitz Hübsch nabij Rees,
dicht bij de Nederlandse grens, en door hem vanaf 1939
verspreid. De moederboom heeft de oorlogshandelingen
in 1945 niet overleefd. F.H. Bieling uit Poortugaal was
vanaf 1944 de Nederlandse distributeur, zodat de mutant
bij ons ook bekend is onder diens naam.

-p
om

Grondsoort

Mutanten
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Op zaailingonderstam draagt ze bijzonder laat en als de
grond bovendien zwaar is, soms niet voor het 15de jaar.
Op latere leeftijd is de vruchtbaarheid goed en draagt ze
bij goede verzorging regelmatig. Op zwakke onderstammen begint ze al vroeg te dragen en is de vruchtbaarheid
goed tot zeer goed. Wel is ze gevoelig voor beurtjaren,
een probleem dat bij grotere bomen door tijdige dunning
slechts enigszins binnen de perken kan worden gehouden.
Ze bloeit vroeg (nachtvorstgevaar!) en is triploïde, wat
inhoudt dat andere soorten niet kan bestuiven.

De soort is vooral op minder geschikte gronden gevoelig
voor aandoeningen zoals kurkstip, scald (schil bruin) en
vruchtboomkanker. Ze is weinig vatbaar voor meeldauw
en schurft.
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Ze is geschikt voor alle boomvormen (hoogstam, halfstam,
laagstam, struik en spil) en kan veredeld worden op elke
onderstam met uitzondering misschien van de zwakke M9,
die voor de particulier minder geschikt is (vraagt goede
grond en ondersteuning). Voor de particulier is M27 aan te
raden, die een bescheiden boom geeft.

Ziektegevoeligheid

os

Boom en onderstam
Als boomgaardboom is ze indrukwekkend groot. Ze bloeit
prachtig met grote rozerode bloemen. De boom groeit zeer
sterk met een tamelijk horizontale takinplant. Ze krijgt op
latere leeftijd een open kroon, die meer breed dan hoog is.
Als hoogstam vraagt ze een grote plantafstand, liefst 12
meter. Als ze te dicht op andere bomen wordt geplant
neigt ze tot een meer steile groei.

De boom groeit op de meeste grondsoorten, mits voldoende vochtig en niet te nat en te koud. Ze gedijt het best
op wat zwaardere gronden. Rivierklei en lemige gronden
zijn goed geschikt. Zeer fraaie vruchten komen van de
rivier- en zeekleigebieden. Te droge grond moet vermeden
worden, evenals te natte grond, daarop krijgt ze veel last
van kanker.
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Teelt

De modernere Rode Boskoops zijn grotendeels tot geheel
rood gekleurd. In de winkel treft men variëteiten aan als
Bakker, Bielaar, Schmitz Hübsch en Superkalfs. Nieuwe
variëteiten zoals Herr en Wolf gelden als verbeteringen.
Voor de particulier met een kleine tuin kan Spurkoop, een
zuilvormig boompje, interessant zijn.
Jan Veel

w
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De Goudreinette wordt nukkig in de teelt genoemd en
onder wisselende omstandigheden zeer verschillend van
uiterlijk en kwaliteit. Regelmatige bemesting levert grotere
vruchten op. Snoei kan vanwege de gevoeligheid voor
plotseling invallende strenge vorst het beste aan het eind
van de winter plaats vinden. Oderhoudsnoei kan beperkt
blijven tot het verwijderen van verkeerd geplaatste takken.

De boom van de Schmitz Hübsch groeit wat zwakker, de
vruchten zijn egaler rood, ze zijn donkerder van kleur, tot
paars-rood, ze hebben vaak wat netvormige roestpatronen
en zijn gevoelig voor het bruin worden van schil en vruchtvlees.

Bronnen
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J. Bos: "De fruitteelt in de volle grond" in A.M. Sprenger "Het leerboek der fruitteelt" Zwolle 1948. deel 1 blz 517.
Fruitsoorten uitgegeven door de Nederlandse Heidemij. 1942.
Muijen J.C. Goudreinetten. in Tijdschrift voor tuinbouw. blz. 311, Jaargang 1921.
Lijsten R. Het sortiment. Tijdschrift voor tuinbouw. Blz. 65, Jaargang 1926.
Petzold, Herbert, Appelsoorten. Antwepen-Amsterdam. 1988. Silbereisen,
Reactie op artikel over de Lunterse tuinbouwvereniging door C.G. Overeijnder uit Voorthuizen in "Sempervirens" blz. 406 1906,
Robert: Apfelsorten. Marktsorten, Neuheiten und Mostapfel. Stuttgart 1975.
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Overzicht van variëteiten en mutanten van de Schone van Boskoop
Een korte speurtocht door de literatuur en op internet leverde de namen van meer dan 50 variëteiten op

Achberg. Gele toevalszaailing
uit Zuid-Duitsland

Valastrid / Val Astrid (Frankrijk0

Kalfs, (Nederland. Tussenvorm
van geel en rood)

Van Bemmel. (Nederland)

Ahlem. (Duitsland)

Van der Linden. (België)

Arösund, (Denemarken)

Loop. (Nederland)

Van der Vliet. (Nederland)

Bielaar / van Laar

Lambrechts. (Nederland. Tussenvorm van geel en rood)

Verheul. (Nederland, tussenvorm van geel en
rood)

Bakker (Bakker-Ley, Bakley of
Bakeley) (Gladde, rode toevalszaailing uit het Rijnland).

Müllheim, (Geel)

Vlaanderens Roem. (België)

Quast. (Uit Das Alte Land)
Reijnoud.t (Nederland)

Vogelaar (Nederland, tussenvorm van geel en
rood)

Boskoop Rouge Early.

Rolf. (Geel uit Das Alte Land)

Wilflingen (Zuid-Duitsland)

Botden. (Nederland, zeer donker rood)

Roter Boskoop-selektion Hannover. (Das Alte Land)

Wilhelmi / Wilhemly/ Wihelm Ley. (Das Alte
Land. Donker rood met weinig roest).

Bielaar en Bielaar 12. (Fraai
donker rood met heldere blos)

Roter Jork.

Blohm-Pape. (Uit das Alte Land
bij Hamburg)

Roter Spur
Roter Wolf 13/86
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Roter Spurkoop.

Schmitz Hübsch. (Zie korte
beschrijving hierboven) = Bieling

-p
om

Boothe.

Calve.

Wolf. (Nederland, fraai gekleurd)

Roter Königsboskoop

Bremer.
Boskoop Striée. (geheel gemarmerd)

po

Benner (geel)
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Hohenhem. (Geel)

Schmitz Hübsch X 113.

Schmitz Hübsch Fritzdorf.

Celica. (1996, ook bekend als
Welbo of Wellner. Rood gekleurd, kleuren vroeger, de
achterzijde is gestreept.)

FAW-O11/E33.
Fey
Feys-Blutroter.
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Geldamos. (Rood)

Spurkoop of Boskoop Spur.
(Zuilvormige mutant van Z.J.
Tellier, uit Villers-Cotterets,
Frankrijk 1995, rijpt wat later)
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Elmer. (Nederland, wat meer
gestreept)

Schuhmacher.

Gerlings.(Nederland. Rood
geblost)
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Graupa. (Rood)

Hanvocre. (Frankrijk)

Heinesselekt. (Rood)
Heinrich.

T 164. (idem, zwak gekleurd)
T 752. (idem, sterk gekleurd)
Tellier 1g en Telleir 2g. (Zuilvormen)
Superkalfs. (Nederland 1982,
intens donkerrood tot paarsrood, na bewaring met een
helder rode blos. Door deze
blos en het ontbreken van
roest nauwelijks nog als een
Boskoop te herkennen.

Kweker Otto Schmitz Hübsch, de vinder van de
meest succesvolle Rode Boskoop
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Herr 2/86. (Fraai rood gebronsd)

T 64. (Variëteit van Spurkoop)

Herr 4/86. (Idem)
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Groene Boskoop
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De grote variatie van de Goudreinette

Gele Boskoop
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De grote fraaie bloesem,
kenmerkend voor elk type Goudreinette

Boskoop Herr
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Gestreepte Boskoop

Boskoop Benner
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