Friese fruitrassen
Hieronder staat een kort overzicht van fruitrassen uit Friesland.
Zaailing gevonden langs de weg op Schiermonnikoog,
waarschijnlijk ontstaan uit een door vakantiegangers
weggeworpen pitje. Fraaie, goed smakende, rozerood
gestreepte en gebloste handappel met een opvallend
lange steel. De appel heeft tamelijk zacht, smeltend, wit
vruchtvlees met een rins zoet aroma en is eetrijp in augustus. Hij is in 1998 geïntroduceerd door Tijs Visser in
Wageningen. Gezonde en sterk groeiende boom.

Oude Friese appel, al door Knoop in
1758 beschreven. De appel is waarschijnlijk vernoemd naar Doeke
Martena (1530-1605), een afstammeling van een oud adellijk geslacht uit
het Friese Cornjum.
Het is een handappel, ook geschikt
als moesappel. De vrucht is klein tot
middelgroot, regelmatig platrond
van vorm en heeft een korte steel.
Het vruchtvlees is wit. De appel is

groen en kleurt bij rijping lichtgeel.
De smaak is aangenaam fris-zuur
met een goed en kenmerkend aroma. Aanvankelijk sappig, bij bewaring droger. Doordat de appel vrij
klein is, daardoor weinig opvalt en
wat te zacht vruchtvlees heeft, is hij
mogelijk uit de teelt verdwenen. Hij
rijpt in de tweede helft van september. De bewaartijd is slechts enkele
weken.
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Doeke Martens
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Present van Friesland
Als zaailing van de Present van Engeland omstreeks 1920 gewonnen
door H. E. Westra te Hardegarijp.
De appel heeft qua vorm veel overeenkomst met de Present van Engeland, vandaar de naam. De vrucht
is iets minder hoog, van boven wat
breder en van onderen smal toelopend. De kleur is groengeel, bij rijpheid goudgeel met aan de zonzijde
karmijnrode strepen. De steel is
middelmatig lang en diep ingeplant.
De kelkholte is middelmatig diep
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Dokkumer Nije
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Zaailing, omstreeks 1925 gevonden door H. Dijkstra in
Dokkum. Droeg voor het eerst omstreeks 1933. De grote
tot zeer groot vrucht is zeer regelmatig van vorm met
sterk geprononceerde ribben aan de top. De appel is
zuur, met een goed aroma, soms wat wrang. De kleur is
geel met een sierlijke blos. Late hand- en moesappel, die
houdbaar is tot februari.
Kenmerkend voor de moederboom zijn de wat gedrongen groei en het grote blad. De vruchtbaarheid is goed.
Weinig gevoelig voor schurft, maar wel wat voor vruchtboomkanker.
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en de kelk klein. Het vruchtvlees
is geelachtig, de smaak zachtzuur,
aromatisch, ietwat droog. Hij is bewaarbaar tot begin winter. Na januari verliest de vrucht de smaak. Het
klokhuis is matig groot, veel kleiner
dan van de Present van Engeland.
De boom is gezonder dan de Present van Engeland. De groei van de
boom is goed, minder hangend dan
van Present van Engeland, bovendien zonder diens verkalende takken. De boom is zeer vruchtbaar.

Hallemine Bonne

Wichters (Wichtertjes)

De Schone van Iephof is in 1943 door Anne Bosgra van
kwekerij Bosgra in Bergum gekweekt. De vruchten zijn
variabel van vorm, grootte en kleur. De wat hoekige,
langwerpige handappel met vaak een fraai paars-rode
schil heeft knappend vruchtvlees, is sappig en prima van
smaak.
De boom voldoet op alle grondsoorten. Het ras is uit de
teelt verdwenen, omdat de productiviteit indertijd te
laag bleek. De vruchten, die pas vanaf oktober geplukt
kunnen worden (afhankelijk van de standplaats), zijn 4
tot 6 weken bewaarbaar, in de koeling tot december.

Handpeer, beschreven door Johann
Hermann Knoop in 1758. Tamelijk
grote langwerpige peer afkomstig
uit het dorp Hallum in Noord Friesland. De iets buikige, naar de steel
toe slankere vrucht heeft een gladde, lichtgroene tot gele schil zonder
blos. Het vruchtvlees is bros, zacht
smeltend en aromatisch. Hij is eetrijp in oktober en kort bewaarbaar.

Wichters is een smakelijk, klein,
geel pruimpje met bruine vlekjes,
waarvan de herkomst onduidelijk is.
Er bestaan in Friesland enkele plaatselijke varianten, die als zaailing en
uit wortelopslag zijn verspreid. De
sterke, grote en gezonde bomen
kwamen en komen nog voor op
boerenerven in Friesland, vooral in
de Friese wouden en aangrenzende
streken, zoals het Gronings Westerkwartier. Volrijp zijn de vruchten
sappig en zoet met een muskusachtig aroma. Overrijp neigen ze naar
zuur worden. De steen zit los. Ze
zijn eetrijp in augustus en slechts
kort te bewaren.
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Schone van Iephof

De peer Hallemine Bonne heeft de naam
Windsor in Deutschlands Obstsorten.

ne stippels en wat roest om de steel en de
kelk. De dikke, korte steel staat boven op de
vrucht en wordt wat opzij gedrukt door een
vleesknobbel. Het vruchtvlees is grof en wat
korrelig. De vrucht lijkt veel op de stoofpeer
St. Rémy, maar de smaak is zuurder. De
Harm Harkes wordt soms ook verward met
de Franse stoofpeer Catillac. Deze is echter
veel breder van vorm.
De boom groeit sterk en draagt rijk. De
groei is meer opgaand, terwijl de boom van
de St. Rémy hangende takken heeft. De gebruikstijd is van november tot in januari.
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Harm Harkespeer
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Zeer oude stoofpeer. De Harm Harkespeer
is al beschreven door Chomel in 1778. Hij is
waarschijnlijk vernoemd naar Harmen Harkes, een vermogend man uit de 17e eeuw, die
bouwmeester was en later ook burgemeester
in Leeuwarden. In de volksmond wordt hij
soms Harm Harkes of Harm Harkespeer genoemd, soms kortweg Pondspeer.
Hij komt van oudsher voor in Noord-Nederland en wordt daar regelmatig aangetroffen.
De grote tot middelgrote peer is breed-rond
van vorm met een dikke, ruwe, dof donkergroene tot bruingrijze schil met veel grijsbrui-

Overige
De stichting Fruit Yn Fryslân (FYF) heeft een aantal
Friese zaailingappels geïntroduceerd zoals Liliane
van Smeding, Marijke Meu, Minne Dankert, Roem
van Drachten en Zoete van der Schoot. Ze zijn in de
pomologische literatuur verder niet beschreven en
daarom laat ik ze hier buiten beschouwing.
Verder zijn er de rode bessen St. Anna Korfke en
Stanza en de zwarte bes Silvergieters Zwarte. Zie

voor een beschrijving van de bessen uit Friesland
Pomospost herfst 2013.
Jan Veel
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