Geschiedenis
van de fruitteelt

Een productief schrijver van tuinbouwboeken in de 19e eeuw
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zijn gezin de oude pastorie naast de
kerk, maar om de 14 dagen moest hij
preken in het dorp Zuurdijk, zes kilometer verderop dat tot 1862 alleen
te bereiken was via een onverharde
landweg (een kleiweg). Hij ging er
daarom te paard heen. In Zuurdijk
was geen pastorie, alleen een kosterij annex herberg met paardenstal.
De koster was er tevens kastelein.
Uilkens paard werd in de stal gezet
en na kerktijd ging Uilkens samen
met de kerkgangers koffie drinken
in de officiële gelagkamer in de kosterij, waarna een glaasje “erger dan
de cholera” gebruikt werd. Gezellig
zal het daar zijn toegegaan, vooral
wanneer een dominee als Uilkens
de mensen vermaakte met geestige
verhalen en anekdotes.
Tijdens zijn domineeschap werd in
1850 de vervallen kerk van Wehe in
de geest van die tijd hersteld door de
gevels te bepleisteren. Na zijn overlijden is er naast de ingang een gedenkzerk ingemetseld waarop staat:

eus. Zij richtten daartoe welzijnsorganisaties op, waarvan de nog altijd
bestaande Maatschappij tot Nut van
het Algemeen de bekendste is.
Op het platteland van de provincie
Groningen bestonden de kerkenraden aan het begin van de 19e eeuw
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Theodorus Frederikus Uilkens werd
in 1812 geboren als jongste zoon van
de destijds beroemde dominee en
hoogleraar landhuiskunde aan de
Universiteit van Groningen Jacobus Albertus Uilkens. Hij studeerde theologie in Groningen. In 1836
deed hij zijn intrede als predikant
in de samengevoegde kerkelijke
gemeente van de Noord-Groningse dorpjes Wehe en Zuurdijk. Hij
bleef zijn gemeente meer dan vijftig jaar trouw tot aan zijn emeritaat
in 1890, toen hij vanwege zijn hoge
ouderdom afscheid moest nemen.
Hij overleed een jaar later in zijn
geboortedorp Eenrum, maar werd
in zijn standplaats Wehe begraven.
Uilkens kwam uit een bemiddelde familie. In de regel woonden in
vroeger eeuwen de plattelandsdominees in een pastorie annex boerderij (een weem) en waren ze ook
landbouwers die hun traktement
moesten aanvullen met inkomsten
uit het kerkeland dat zij ter beschikking hadden. Ze waren vaak boer
met de boeren. Uilkens had echter
de extra inkomsten uit de landbouw
niet nodig. Op het stuk grond achter de pastorie dat hij ter beschikking had, legde hij een proeftuin
aan die hij liet onderhouden door
een tuinknecht. Dat hij bemiddeld
was blijkt ook uit het feit dat hij in
1838 voor 2/12 meebetaalde aan het
nieuwe orgel van de kerk te Wehe.
Uilkens moest als dominee twee
standplaatsen bedienen, Wehe en
Zuurdijk. In Wehe bewoonde hij met
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Uilkens in zijn tijd

Portret van dominee
Uilkens uit een oude
krant.
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Dominee Th. F. Uilkens was in de 19e eeuw uiterst productief als schrijver over
tuinbouw. Voor ons is het Handboek voor de Ooftboomteelt dat in 1850 werd uitgegeven het interessantst, maar hij heeft ook in andere boeken artikelen over
fruitteelt geschreven. Tot een paar jaar geleden waren zijn geschriften alleen in
een universiteitsbibliotheek te vinden. Tegenwoordig zijn ze voor iedereen via
Google Books te raadplegen en te downloaden. In dit artikel meer informatie
over Uilkens en zijn werk.
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Dominee Uilkens
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Th. F. Uilkens
Weduwnaar van vrouwe
Lavina Doorenbos
vanaf 1836 tot 1890 Predikant van
Wehe en Zuurdijk

Uilkens en zijn tijd
In de eerste helft van de 19e eeuw
maakten maatschappelijk bewogen burgers zoals artsen, veeartsen,
dominees, hoogleraren, politici en
schrijvers zich grote zorgen over het
gebrek aan ontwikkeling en scholing van mensen uit de lagere mili-

Kerk in Wehe voor de bepleistering, tekening door Uilkens.

Uilkens activiteiten

Net als zijn vader was Uilkens een
volksopvoeder, maar meer dan zijn
vader, die zich op de verbetering
van de Groningse landbouw richtte, trok hem de tuinbouw. Uilkens
ontwikkelde zich tot een zeer productieve schrijver van praktische en
goedkope boeken, niet alleen op het
gebied van de tuinbouw, maar ook
op die van de sierteelt. Hij schreef
ook over het kweken van rozen en
over de aanleg van siertuinen en
parken. Daarnaast publiceerde hij
een religieuze studie over de apostel Paulus en bundelde hij een reeks
vermakelijke en droevige vertellin-
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gen met moralistische inslag in zijn
Verhalen uit het dagelijksche leven,
alle op waarheid gegrond…
In 1854 richtte hij de Maatschappij
voor Land- en Tuinbouw ‘De Marne’
in zijn woonplaats Wehe op, die al
snel driehonderd leden telde, vooral
landbouwers. In 1862 bedroeg het
aantal leden al 662.
Hij was in 1843 de medeoprichter
van Sociëteit De Uitspanning, waarvan hij steeds voorzitter is geweest
en die hem na zijn vertrek uit Wehe
(1890) tot erevoorzitter benoemde.
Uilkens was niet alleen theoretisch
bezig. Hij legde in 1855 een zelf ontworpen proeftuin aan in een ‘lobbige’ landschapsstijl (zie het volgende
hoofdstuk).
Op de bovenzaal van Hotel De Marne werd op zijn initiatief een muse-
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schrijven van praktische en goedkope boeken op het gebied van landen tuinbouw.
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voor een groot deel uit leden van
de welvarende boerenstand, de in
sociaal opzicht belangrijkste bevolkingsgroep. Gaandeweg vonden
verlichting en vernieuwingsgeest
ook in die kringen steeds bredere
ingang. Dit kon voor een groot deel
op het conto geschreven worden
van het Nut waarin sommige dominees een belangrijke rol speelden.
Binnen de hervormde kerk kwamen
zij in verlicht vaarwater.
Een prominent vertegenwoordiger
van deze groep was Uilkens vader,
Jacobus Albertus. Hij was in 1800
als verlicht predikant te Eenrum
een van de oprichters van het eerste Nutsdepartement in Groningen:
het Nutsdepartement De Marne.
Zijn standpunt was dat ook een
geschoolde predikant een bijdrage
kon leveren aan de verbetering van
de beschaving. Uilkens had zich zo
zeer verdiept in de problematiek
van de landbouw, dat hij in 1814 aan
de universiteit van Groningen benoemd werd tot eerste hoogleraar
in de landhuishoudkunde in Nederland. Hij kreeg het ook voor elkaar
dat studenten theologie verplicht
waren colleges in land- en tuinbouw
te volgen. Jacobus Albertus Uilkens
werd wel de grondlegger van de
landbouwwetenschap in Nederland
genoemd.
De sociaal bewogen leden in het
Nut wilden de kennis en deugd van
de gewone man op een hoger plan
brengen door de uitgave van goedkope boeken met een opvoedende
waarde die in eenvoudige en duidelijke stijl geschreven waren. Zowel
vader Jacobus als zoon Theodorus
Albertus legden zich toe op het
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Kerk in Wehe in de huidige toestand.
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De kerk in Wehe met de pastorie, die gesloopt is in 1922.

Hotel de Marne in Wehe waar Uilkens vergaderde.
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“Wij kunnen onze bevreemding
niet ontveinzen dat een leraar der
Hervormde kerk over zoveel tijd te
beschikken heeft dat hij niet alleen
kleine geschriften, maar lijvige boekdelen ter perse doet gaan. Doch wat
wij vooral in de arbeid van dominee
Uilkens betreuren is dat wij er niets
in vinden dat opleidt tot de Schepper en Heer der Natuur…”

Plattegrond van de proeftuin achter de pastorie

gen hem gerichte maatregelen en
schorsing door ds. Th. F. Uilkens
en de kerkenraad van Zuurdijk. De
schoolmeester was de Afscheiding
toegedaan en had de gewoonte om
op de zondagen dat er geen dienst in
Zuurdijk was naar de dienst van de
“afgescheidenen” te gaan. Dit kwam
hem op schorsing te staan.

Uilkens proeftuin
Achter zijn pastorie in Wehe legde
hij in 1854 voor de Maatschappij
De Marne een grote proeftuin aan
van een halve bunder (halve hec-
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Zijn opvolger als voorzitter van de
sociëteit, Reint Faber, merkte eens
op dat dit een van de redenen was
waarom de sociëteit onder Uilkens
zo lang kon bestaan.
Binnen zijn regio, Noord-West Groningen, vond tijdens zijn leven de
grote scheuring in de Hervormde
kerk plaats, de Afscheiding van 1834,
begonnen door dominee Hendrik
de Cock uit Ulrum. Uilkens had zeker te maken met de gevolgen van
deze kerkscheuring en koos partij
voor de bestaande kerk. Er is een
door hem ondertekend verzoekschrift bewaard gebleven waarin
de schoolmeester en voorzanger te
Zuurdijk zich beklaagt bij het Provinciaal College van Toezicht op
de Zaken der Hervormden in de
provincie Groningen over de te-
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Uilkens correspondeerde intensief
met tuinbouwkundigen in België,
Frankrijk en Duitsland en nam deel
aan allerlei landelijke congressen op
tuinbouwgebied. In een circulaire
uit 1858 over de proeftuin wordt vermeld dat er met tachtig organisaties
in binnen- en buitenland gecorrespondeerd werd, een correspondentie waar Uilkens ongetwijfeld sterk
bij betrokken was. Tekenend is dat
het tuinbouwkundig genootschap
te Meaux in Frankrijk hem benoemde tot correspondent.
Uilkens kon aardig tekenen. Hij was
een verdienstelijk landschapstekenaar. Zijn tekeningen van Wehe en
omstreken waren zeer natuurgetrouw, zoals later uit foto’s bleek.
Hij maakte soms de illustraties bij
zijn boeken en tekende zelf ontwerpen van tuinen, onder andere van
zijn pastorietuin en van de proeftuin achter zijn pastorie. Op een
tekening van de kerk in Wehe, waar
hij naast woonde in de pastorie, gaf
hij het kerkhof weer als een gazon
met bloemperken. Zijn voorstel om
de grafzerken te verwijderen en van
het kerkhof een bloementuin te maken, ging de gemeente echter te ver.
In de jaargangen van de Groningse
Almanak ter bevordering van kennis
en goeden smaak zijn enkele van zijn
tekeningen opgenomen die Groningers in de door hem veronderstelde
kledij anno 1210 verbeelden.
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over godsdienst of politiek. Zijn publicaties op het gebied van de tuinbouw kwamen hem vanuit kerkelijke kringen op flinke kritiek te staan.
In de Boekzaal der geleerde wereld,
een opinieblad van de Hervormde
kerk, staat over Uilkens medewerking aan de Tuinalmanak in 1848:

po

um voor land- en volkenkunde ingericht, dat jaarlijks vele bezoekers
trok, vooral door de grote verzameling voorwerpen uit Oost-Indië,
China en Japan. Het museum was
geen lang leven beschoren, want in
1868 werd de inhoud ervan openbaar verkocht.
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De vraag is of bij al Uilkens activiteiten de gelovigen van Wehe en
Zuurdijk kerkelijk wel voldoende
aan hun trekken kwamen. Vooral in
orthodox-christelijke kringen, waar
men uitging van de aangeboren
zondigheid van de mens en waar alleen de goddelijke genade uitkomst
kon geven, zullen de maatschappelijke activiteiten van verlichte dominees als Uilkens en zijn vader de nodige weerstand opgeroepen hebben.
Bekend is dat hij het als voorzitter
in de genoemde sociëteit nooit had
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Tekening door Uilens van een bruggetje in een landschapstuin.
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In de 19e eeuw ontstonden in de
buurt van de groeiende steden
steeds meer tuinderijen waar groente en fruit voor de regionale markt
werden geteeld. Boerenknechten
en dagloners pachtten een stukje
grond en kweekten er groente en
fruit. Ook welvarende burgers met
een tuin teelden hun eigen groente
en fruit. Er werden nieuwe werkwijzen, producten en groente- en fruitrassen geïntroduceerd, maar aan
de mondeling overgeleverde kennis
had men steeds minder. Voor hen
die vaak niet meer dan een paar jaar
lagere school hadden, waren er nauwelijks praktische handleidingen
en beschrijvingen van groente- en
fruitrassen beschikbaar. Aan praktische en goedkope handleidingen op
het gebied van land- en tuinbouw
was een grote behoefte. Er waren alleen kwekerscatalogi te krijgen, zoals die van Boskoopse kwekers, maar
daarin stonden alleen opsommingen van rassen. Luxe uitgaven met
rasbeschrijvingen in boeken zoals
die van Knoop, Le Serrurier en Van
Noort lagen buiten het bereik van de
gewone landbouwers, tuinders en
van burgers met een flinke tuin. Uilkens legde zich toe op het schrijven
voor deze doelgroep en kon daarvoor ook gemakkelijk een uitgever
vinden. Hij streefde naar praktische,
beknopte, maar zo volledig mogelijke informatie.
Uilkens was geen wetenschapper zoals zijn vader. Hij was een veelschrijver zonder scholing op het gebied
van biologie, plant- en dierkunde.
De achtergrondinformatie die hij in
zijn tuin- en landbouwboeken gaf,
kwam hem op weinig waardering
en op flinke kritiek te staan vanuit
academische kringen. In Vaderlandsche Letteroefeningen of tijdschrift van
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“Ds. Uilkens had een grote pastorietuin met zomerhuisjes, vijvers en
brugjes. Het achterste gedeelte van
de tuin, later de begraafplaats, was
een soort proeftuin waar allerlei gewassen in werden gekweekt. In die
dagen - zo verzekerde de vriendelijke
oude heer Wierenga ons – kwamen
des zomers rijtuigen vol mensen om
niet alleen het museum maar ook
om den prachttuin van ds. Uilkens te
bezichtigen.”

In een krantenbericht uit 1855 staat
dat er in het gebouw van de Maatschappij van Land- en Tuinbouw
te Wehe een tentoonstelling werd
gehouden van producten van onder
andere deze maatschappij en dat er
tegen vaste en billijke prijzen op de
proef bevonden zaden geleverd konden worden, in staat gesteld door de
aangekweekte in de fraaie en doelmatig aangelegde proeftuin van
Uilkens. Op een van de tentoonstellingen presenteerde hij 20 soorten
kalebassen; de kalebassenteelt was
blijkbaar een liefhebberij van hem.

“Veel belangrijks vindt men in dit
werkje bijeen, beknopter dan in het
nog altijd voortreffelijk Fruitkundig
Woordenboek van Serrurier. Doch
zonder dat men er het boven aangehaalde tuinboek van den Schrijver
bij heeft, is de behandeling van het
onderwerp niet volledig, daar in het
Handboek voor de Ooftboomteelt
geene beschrijving gevonden wordt
van het enten, oculeren en zogen;
ook geene aanwijzing van hetgeen
men bij het verplanten in het oog te
houden heeft (ten minste niet overal), … En bij de lijsten der soorten
hadden wij het van veel belang geacht, wanneer niet alleen ware opgegeven, welke minder en welke meer
dragen, maar ook welke vroeger en
welke later (wij bedoelen den ouderdom des booms) daar mede aanvangen. Bij de soortenlijsten hadden wij
ook gaarne het gebruik in sommige
andere boeken van dezen aard gevolgd gezien, hetwelk de edelste,
min waardige en geringe variëteiten
door verschillende letters aanduidt,
en bij de appelen bepaaldelijk hadde
de bijvoeging behoord of het zure
dan wel zoete zijn, hetgeen men uit
de aanwijzing: “aangenaam, zacht,
geurig” enz. niet kan opmaken. Bij
sommige soorten slechts wordt het
gevonden, niet echter bij de appel- en perensoorten de aanwijzing
of het tafel- of potvruchten zijn.
- Voorts erkennen wij de moeijelijkheid der benaming van de soorten
bij het groot verschil, hetwelk in de
benamingen in onderscheidene oorden plaats heeft. Zoo heeten b. v. in
Zeeland de Zijden hemdjes-appelen:
Jeruzalemmers. Uit dien hoofde zal
men somtijds te vergeefs zoeken
naar soorten, die toch onder eenen
anderen naam voorkomen. Bij de
kweeën had gezegd moeten zijn, dat
zij eene zeer strenge koude moeijelijk wederstaan. De drie, die Ref (bedoeld is Uilkens, JV) had, zijn allen
in den strengen winter van het jaar
1858 doodgevroren, even als die van
sommigen zijner bekenden.
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Uilkens betekenis voor de
tuinbouw

Kunsten en Wetenschappen (Amsterdam, 1851) staat op p. 186 een anonieme recensie van Uilkens Handboek
voor de Nederlandsche Ooftboomteelt.
Daarin worden enkele lacunes aangegeven, maar het eindoordeel is
niet ongunstig.
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De maatschappij met haar proeftuin was een bezienswaardigheid.
Het was voor Edmondo de Amicis
aanleiding om in zijn reisverslag
Olanda van 1874 mee te delen dat in
Groningen zelfs in de kleinste dorpen musea van natuurlijke geschiedenis en botanische tuinen waren,
gesticht en op eigen kosten onderhouden door een paar honderd dorpelingen.
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tare) voorzien van “broeijerijen in
kassen”, waarin hij zijn kennis in
praktijk bracht. De Deventer hoogleraar L. Mulder bracht in 1855 een
bezoek aan de tuin en doet daarvan
verslag in het tijdschrift De Boeren-Goudmijn. De plattegrond van
de tuin opgenomen (zie afbeelding).
Uit deze plattegrond blijkt dat er
vooral land- en tuinbouwgewassen
aangeplant waren. Er stonden kruiden en bessenstruiken en alleen in
de noordoosthoek stond een aantal fruitbomen. Opvallend was een
hoek met kalebassen. Mulder meldt
dat er een tuinman was aangesteld
en dat bezoekers door de pastorietuin over een bruggetje moesten
gaan om de proeftuin te kunnen
bezoeken.
Tineke Scholtens karakteriseert in
haar boek ‘Het boerenerf in Groningen’ de plattegrond van de proeftuin
in Wehe als volgt: ‘De plattegrond
vertoont niet het normale patroon
van rechthoekige bedden en paadjes ertussen maar hij is duidelijk
geïnspireerd door de Engelse landschapsstijl die toen in Groningen
volop in de mode was.’
Een krantenbericht uit 1929 vermeldt het volgende:
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“Maar hoe komt de heer Uilkens
aan die opgave (van een plantenindeling, JV). Niet door eigen onderzoek, waarin Zijn Weleerw. faalde;
neen, wij gelooven niet, dat de heer
Uilkens zelf onderzoekt, zijne grote
kracht schijnt te bestaan in het groen
en rijp uit allerlei boeken overschrijven en het dus zamenflansen van een
verward geheel (?), dat voor eigen
werk moet doorgaan.”
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De kritiek vanuit academische hoek
is stevig. In De Gids van 1850 schrijft
dr. C.A.J.A. Oudemans onder meer,
ik vat het samen: Het werk van
Uilkens kan niet wetenschappelijk
verantwoord genoemd worden. Hij
verwart geslachts- en soortkenmerken. De beschrijvingen van de
verschillende fruitbomen vertonen
hetzelfde euvel van oppervlakkigheid. Hij zegt niets over de beworteling, de stand der bladeren en de
bloeiwijze. Bij botanische beschrijvingen dient men zich te houden
aan vaste regels. Uilkens is hierin zo
onnauwkeurig dat ze geen nut hebben.
Het verbaast Oudemans dat Uilkens
in zijn geschiedenis van de fruitbomen het over allerlei landen heeft
behalve over Nederland, terwijl het
boek toch Geschiedenis van de Nederlandsche Ooftboomteelt heet.
Het artikel leiden en snoeien,
schrijft hij, is weliswaar iets uitvoeriger behandeld, maar ‘stotend’
gesteld en niet altijd even duidelijk.
Het maakt de indruk van een slech-

Conclusie

Het positieve eindoordeel van dr.
Oudemans geeft ook het belang
van Uilkens werken voor ons aan.
De lijsten van variëteiten met hun
beschrijving zijn ook nu nog steeds
interessant, omdat ze een beeld geven van fruitrassen die anderhalve
eeuw geleden aanbevolen werden.
Hij volgt weliswaar getrouw de beschrijvingen uit de bijna een eeuw
eerder verschenen ‘Pomologia’ en
‘Fructologia’ van Knoop, maar hij
heeft dit aangevuld met rassen en
gegevens uit vooral Franse pomologische literatuur. Omdat er voor zijn
doelgroepen, vaak kleine tuinders
en tuinliefhebbers, weinig of geen
goedkope praktische geschriften
waren, is het begrijpelijk dat hij zich
niet beperkt heeft tot ras- en teeltinformatie, maar ook aanvullende informatie heeft willen geven. Dat hij
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Jan Veel

Publicaties van Uilkens op
het gebied van tuinbouw en
sierteelt
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Handboek van den Nederlandse tuinbouw. Groningen 1848
Tuinbouwkundig zakboekje. (Groningen 1849) Nieuwe uitgave. Utrecht,
1854
Handboek voor de Nederlandse Ooftboomteelt. Groningen 1850
Groot warmoeziershandboek (Gorinchem, 1852)
Het aanleggen van bloemtuinen, aanleg van parken. (Amsterdam 1854)
De houtgewassen in Nederland. (Dordrecht 1855;
Geschiedenis van den tuinbouw in
Nederland en overzigt van die in de
verschillende staten van Europa. (Groningen 1855)
Handboek voor de Nederlandsche.
Ooftbouwteelt.(Groningen 1849)
Het aanleggen van winstgevende warmoezerijen. (Haarlem 1855)
Oofttuinen Hoofdstuk in Algemeen
handboek van kunsten en wetenschappen, Volume 7 Landbouw. Volksbibliotheek p. 56 – 94 (Amsterdam
1855)
Handleiding: de kennis en de behandeling der cactus-soorten (Schoonhoven
1858)
De heide als handelsgewas en sierplant. (Kampen 1858)
Het rozenpark, tot de kennis en het
kweeken der rozen. (Schoonhoven
1858)
De ooftdragende gewassen en boschboomen in Nederland, uit een maatschappelijk oogpunt beschouwd. (Amsterdam 1860)
Handboek voor den landbouw in Nederland en Oost- Indië. Deel 1 De
landbouw in zijn graangewassen beschouwd. (Groningen 1864)
Samen met Marten Douwes
Teenstra redigeerde hij vanaf 1849
het Tijdschrift van algemeene kunsten
en wetenschappen, inzonderheid met
betrekking tot den land- en tuinbouw.
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“Aan de ene kant is het niet volledig
omdat er teeltaspecten als enten,
oculeren ontbreken en aan de andere kant staan er bomen en struiken
in die geen eetbare vruchten geven.
Verder zijn er vele onnauwkeurigheden. De prijs is welswaar niet hoog,
maar als men voor deze prijs een
goed handboek voor de ooftboomteelt zou kunnen krijgen, dan zou
men zich over deze geringe uitgave niet kunnen beklagen, maar dit
handboek mogen wij als geheel en al
mislukt niet aanbevelen.”

zich daaraan vertild heeft, kunnen
we tegenwoordig met een historische blik voor lief nemen.
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De boekbespreking in De recensent:
algemeen letterlievend maandschrift
van 1851 is aanmerkelijk negatiever.
Het oordeel is niet gunstig.

te vertaling uit een Frans werk.
Van eigen proefnemingen en de
daaruit verkregen resultaten wordt
hoogst zelden gewag gemaakt.
Oudemans heeft toch wel enige
waardering. Hij vindt dat wat de
opsomming der variëteiten betreft,
men het nut ervan kan ontkennen,
omdat Uilkens niet alleen de namen maar ook de eigenschappen
noemt, wat voor kwekers van groot
belang is. Maar Oudemans eindigt
in mineur. Het werkje van de heer
Uilkens zou er veel bij gewonnen
hebben als het er eenvoudiger uit
had gezien en een minder pretentieuze titel had gekregen. Het had
dan minder beloofd en minder hoeven geven.
De beroemde hoogleraar H.C. van
Hall, hoogleraar landbouwkunde,
was in De Nederlandsche Spectator
van 1864 uiterst negatief in zijn kritiek op Uilkens Handboek voor de
landbouw.
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Doch de weinige aanmerkingen, die
wij maakten, benemen niets aan de
aanprijzing, die dit nuttig werkje ten
volle verdient. Wij kunnen ieder, die
belang stelt in goede, wel behandelde vruchtboomen den aankoop
van hetzelve met volle ruimte aanraden. De Uitgever heeft den prijs
zoo gesteld, dat het bij compressen
druk zeer goedkoop mag heeten. De
uitvoering is net, doch het papier
slechts redelijk.”
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VRAAG EN antwoord
Welke peer heet Sistermijn?
In oude literatuur komt een peer met de naam Sistermijn voor, is dit een apart ras of is deze naam een synoniem voor een ander ras?
In Noord-Holland kwam vroeger een peer met de naam
Sistermijn regelmatig voor. De naam Sistermijn lijkt op
het eerste gezicht een verbastering van de perennaam
Saint Germain. Toch wordt er volgens Henk Houtman
van POM Noord-Holland geen Saint Germain maar een
andere peer mee bedoeld, namelijk de Jodepeer (ook wel
als Jodenpeer) vermeld.
Deze peer heeft meerdere synoniemen: Dubbele Jut, Konings Jut, Louise Bonne de Duhamel Amsterdamsche Suikerpeer en ook Blanke St. Germain. Dit laatste synoniem
verklaart de naam Sistermijn in de volksmond.
De peer werd in Amsterdam langs de straten uitgevent,
veel fruitventers waren Joden, vandaar de naam Jodenpeer. Soms werd de Jut ook wel als Jodepeer verkocht
en omgekeerd werd de Jodepeer als Jut verkocht. De venters namen het vroeger blijkbaar niet zo nauw met de
benaming van hun koopwaar, hoewel Jut en Jodenpeer
nogal verschillen in rijptijd en uiterlijk. De Jut is een late
zomerpeer overdekt met grijsbruin roest, de Jodepeer is
een hardgroene herfstpeer met alleen wat roeststipjes.
De exacte herkomst van de Jodenpeer is onbekend. Het
kan een Nederlandse variëteit zijn, maar ze komt waarschijnlijk uit Frankrijk. Het synoniem Louise Bonne de
Duhamel duidt daar op. Duhamel de Monceau beschrijft
in 1782 summier een Bonne Louise die anders is dan de
Saint Germain d’Automne en mogelijk dezelfde is als de
Jodepeer.

Jodepeer. Bron: Nederlandse Fruitsoorten, 1942.

De Jodepeer is een handpeer, die kort te bewaren is. De
peren zijn middelgroot, gelijkvormig, peervormig en hardgroen van kleur. Het vruchtvlees is wit, matig sappig en
wat flauw zoet tot zeer zoet, afhankelijk van standplaats
en van de zomer- en herfstzon.
Ze kan in oktober geplukt worden en is tot in november
te bewaren. In onrijpe toestand kan ze ook als stoofpeer
gebruikt worden. De peer kwam vooral voor in West- en
Midden Nederland. Jodeperenbomen kwamen alleen als
hoogstammen voor. Het waren forse bomen met een
grote kroon, die rijke oogsten gaven, maar last hadden
van beurtjaren. Door de over het algemeen matige kwaliteit verdween de Jodepeer na de tweede wereldoorlog
uit de teelt.
Jan Veel

POMOSPOST ZOMER 2018

31

