vingen en Afbeeldingen van de beste
soorten van Appels en Peeren, welke In Neder- en Hoog-Duitsland,
Frankryk, Engelland en elders geacht zyn, en tot dien einde gecultiveerd worden’.2
De achtergrond van dit boek begint in Freienhagen (vlakbij Kassel,
Duitsland). Daar stond het zomerslot met lusthof van landgraaf Karl
von Hessen-Kassel, waar de vader
van Johann als hovenier werkzaam
was. De landgraaf en -gravin hadden veertien kinderen onder wie
vier dochters. Een van hen, Maria
Louise, trouwde in 1709 met Johan
Willem Friso, de stadhouder van
Friesland die twee jaar later verdronk bij het oversteken van het
Hollands Diep. Daarop nam Maria
Louise, als regentes voor haar toen
nog ongeboren zoon het stadhouderschap waar; vijf en veertig dagen
later werd hij geboren. In 1731 zat
haar taak als regentes er op en kon
zij haar aandacht richten op haar
buitenplaats Mariënburg bij Leeuwarden, waar werk aan de winkel
was. Zij haalde de jonge Knoop naar
Leeuwarden om leiding te geven
aan de inrichting van haar tuinen
tot een geheel. Wegens drankmisbruik, zo werd beweerd, kreeg hij in
1749 ontslag. Dat gaf hem de tijd, en
noodzaak, om boeken te schrijven
zoals ‘Pomologia’ (1758), ‘Fructologia’ (1763) en ‘Dendrologia’ (1763).
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De vroegste pomologie werd geschreven door Batty Langley (16961751), geboren in Twickenham als
zoon van een tuinman. Plantkundige kennis werd hem dus met de
paplepel ingegeven. Zelf breidde
hij die uit en voegde er bouwkundige kennis aan toe. Daarmee uitgerust schreef hij boeken over het
ontwerpen van tuinen en huizen.
Voor ons doel is alleen zijn in 1729
gepubliceerde ‘Pomona, or the garden illustrated’1 van belang. In dit
boek zet Langley in de eerste 80 pagina’s uiteen wat er komt kijken bij
het kweken van fruit, waarna een
overzicht volgt van fruitsoorten en
hun rassen. De beschrijvingen zijn
summier, bij peren en appels slechts
bestaande uit een tabel met namen
en pluktijden: 58 perenrassen en
36 appelrassen. Daarna volgen 70
platen met etsen van meer dan 300
fruitrassen naar tekeningen van de
auteur. Bezy de Chaumontel komt
in dit overzicht niet voor.

po

‘Pomona’

‘Pomologia’

Het vroegste Nederlandstalige overzichtswerk van appels en peren is
het door Johann Hermann Knoop
(1706?-1769) vervaardigde ‘Pomologia’. Het boek, in 1758 gepubliceerd,
heeft als ondertitel: ‘dat is Beschry1 https://www.biodiversitylibrary.org/
bibliography/42332#/summary (aangeleverd
door de Missouri Botanical garden, Peter
H. Raven bibliotheek)
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Eindelijk was in de 18e eeuw de functie van meeldraden ontrafeld. Bovendien waren invloedrijke pomologen, zoals de Belgische pomoloog J. B. F. A. van Mons en
de Britse pomoloog Th. A. Knight, de (onjuiste) mening toegedaan dat fruitrassen, evenals individuen, een eindige levensduur hebben. Mogelijkheid en noodzaak dus om nieuwe rassen te winnen via wel of niet gecontroleerde kruisingen.
De periode laat ook een bloei zien aan overzichten, zogenaamde pomologieën,
waarin tal van fruitrassen beschreven en afgebeeld worden. Een aantal daarvan
passeert hierna de revue. Voor de manier en kwaliteit van afbeelden is het perenras Bezy de Chaumontel gekozen, een ras dat in bijna alle pomologieën voorkomt. De meeste pomologieën zijn gedigitaliseerd en op internet te raadplegen;
de voetnoten vermelden de webadressen.
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Pomologieën uit de
e
e
18 en 19 eeuw

2 https://library.wur.nl/speccol/fruithof/
pomologia/

‘Pomologia’ bevat beschrijvingen
van 125 appelrassen, waarvan er
103 zijn afgebeeld op 12 platen, en
92 beschrijvingen van perenrassen,
waarvan er 82 op 8 platen zijn afgebeeld. Knoop heeft de afbeeldingen
zelf getekend en de dochter van de
uitgever (Abraham Ferwerda) heeft
ze ingekleurd.3 In het voorwoord
van ‘Pomologia’ stelt Knoop dat gedaante, kleur en tijd van rijp worden
de belangrijkste kenmerken zijn.
Hij veronderstelt dat veel mensen
“denken dat’er zo vele Zoorten als
Namen zyn” maar dat veel van die
benamingen synoniemen zijn, wat
tot verwarring van de ‘Zoortkennisse’ leidt. En hij benadrukt dat alleen
de beste ‘soorten’ van appels en peren zijn beschreven: “indien men
alle gemene Boere-zoorten wilde
beschryven waar toe zoude dit dienen?”
‘Traité des arbres Fruitiers’

Ondertussen werkte in Frankrijk
Henry-Louis Duhamel du Monceau
(1700-1782) aan een overzicht van 16
fruitsoorten en hun rassen. In 1768
werd zijn werk gepubliceerd met als
titel ‘Traité des arbres Fruitiers; contenant leur figure, leur description,
leur culture, &c.’4 Duhamel, zoon
van Alexandre Duhamel, heer van
3 Zie Veel, J., Appels met peren vergelijken, Pomospost, voorjaar 2016.
4 https://www.biodiversitylibrary.org/
item/54134#page/1/mode/1up (aangeleverd
door de Oak Spring Garden Foundation).

Besy de Chaumontel bij Knoop.

Denainvilliers, was door afkomst
een grootgrondbezitter en door eigen inzet een belangrijk en veelzijdig
wetenschapper met een grote liefde
voor fruitsoorten. Zijn tweedelige
‘Traité’ behandelt 250 fruitrassen,
waaronder 39 appelrassen en 119
perenrassen. De meeste rassen zijn
afgebeeld op 180 met de hand ingekleurde gravures, vervaardigd door
vooraanstaande kunstenaars. Het
werk beleefde in 1782 twee herdrukken, elk in drie delen. Van 1807 tot
1835 verscheen, in 72 afleveringen,
een bewerking en uitbreiding van
Du Monceau’s werk door de botanici/kunstenaars P.A. Poiteau (17661854) en P.J.F. Turpin (1775-1840),
getiteld ‘Traité des arbres Fruitiers,
Nouvelle edition, augmentée d’un
grand nombre d’espèces de fruits obtenus des progrès de la culture’. De
uitbreiding was fors, want het werk
verscheen uiteindelijk in 6 delen. Na
Turpin’s dood gaf Poiteau in 1846
het werk opnieuw uit, met nu alleen
zijn naam op het titelblad; het vierdelige werk kreeg als titel ‘Pomologie française’.5 De afbeeldingen in de
bewerkingen van 1835 en 1846 zijn
zeker zo mooi als die in Duhamel’s
‘Traité’.
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Bezy de Chaumontel bij
Duhamel (deel II).
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Knoop beschreef meer appel- dan
perenrassen, maar in de wat zuidelijker landen, België en Frankrijk,
was de peer favoriet. Dat gold voor
Duhamel, maar zeker ook voor de
in Brussel geboren Joseph Decaisne
(1809-1882) die in Frankrijk een belangrijk bioloog/pomoloog werd.
Hij kwam als jongeman in dienst
van de Jardin des Plantes, onderdeel
van het Muséum National d’Histoire Naturelle in Parijs. Uiteindelijk
werd hij daar ‘Professeur de Culture’ en directeur.
Joseph Decaisne is o.a. de schrijver
van ‘Le jardin fruitier du Muséum’
(De boomgaard van het Museum)6,
dat van 1862 tot 1875 in 9 delen werd
gedrukt en 508 afbeeldingen bevat.
Het eerste deel bevat een monografie over de perenboom (Le Poirier)
en
afbeeldingen/beschrijvingen
van ruim 30 wilde perensoorten.
De volgende vijf delen zijn gewijd
aan rassen van Pyrus communis L.
De laatste drie gaan over perziken,
pruimen, abrikozen, aardbeien en
bessen. Uit de ondertitel van het
werk blijkt dat het om soorten en
hun rassen gaat die gekweekt en opgegroeid zijn in de Jardin des Plantes. “De afbeeldingen zijn magnifiek
en op de kleuring van de vruchten
is niets aan te merken”, aldus E.A.
Bunyard in ‘A Guide to the literature of Pomology’ (London, 1915).
Ze waren dan ook het werk van de
meest vooraanstaande botanische
kunstenaars uit die tijd. Maar de
tekst is van Decaisne en hij voerde
ook de redactie over het werk.
In de Inleiding (deel 1) stelt hij: “Bijna alle Pomologen, ik bedoel diegenen die die naam verdienen, hebben
geprobeerd de peren te classificeren; ze zijn allemaal gestrand in die
zin dat ze nooit een enigszins natuurlijke classificatie konden vaststellen vanwege de menging van de
kenmerken.”
Bij Decaisne’s dood in 1882 verscheen in Nature7 een paginalange
necrologie. Daarin wordt ‘Le Jardin
Fruitier du Muséum’ een schitte-
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‘Le Jardin Fruitier du Muséum’

5 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9613385m?rk=21459;2 (afbeeldingen in
zwart/wit)

6 https://www.e-rara.ch/zut/content/
titleinfo/13205682.
7 Nature, Feb. 23, 1882 (internet:
https://archive.org/details/paper-doi10_1038_025390a0)

P. de Chaumontel, bij Decaisne (deel
III).

rend werk genoemd en een monument van geduldige arbeid aan de
gecultiveerde vormen van fruitsoorten.
‘Dictionnaire de Pomologie’

In Frankrijk verscheen ongeveer
in dezelfde periode als ‘Le Jardin
Fruitier’ het zesdelige ‘Dictionnaire de Pomologie’8, geschreven door
André Leroy (1801-1875). De gelijktijdigheid was niet het enige punt
van overeenkomst tussen beide auteurs. Ze zijn bijna even oud en beiden zijn aan het Muséum National
d’Histoire Naturelle in Parijs opgeleid. Joseph Decaisne werd vervolgens een belangrijk bioloog en pomoloog die zijn hele leven aan het
museum verbonden bleef, terwijl
André Leroy terugkeerde naar zijn
geboorteplaats Angers en een zeer
succesvolle boom- en plantenkweker werd. Ondanks de drukte die de
onderneming met zich meebracht,
vond hij de tijd om een groot overzicht van fruitrassen te schrijven. In
de inleiding deelt hij mee dat, waar
zijn voorgangers een beperkt aantal
fruitrassen hebben beschreven, hij
8 https://www.biodiversitylibrary.org/
item/82262#page/1/mode/1up (aangeleverd door de Amhurst Bibliotheek van de
University of Massachusetts).
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Besi de Chaumontel type II bij Leroy
(deel I).

Bézi de Chaumontel bij Van Noort.

een zeer uitgebreid en toch goedkoop overzicht op het oog heeft;
het moet voor de gewone tuinman
toegankelijk zijn. Die doelstelling
wordt meteen al in deel I waargemaakt. In dat deel – gepubliceerd
in 1867 – worden perenrassen met
de beginletters A tot C beschreven
en hun vertegenwoordigers in contourtekening afgebeeld. Het zijn
maar liefst 389 rassen; met deel II
erbij gaat het om 915 perenrassen. In
deel III en IV volgen 527 appelrassen
en in de delen V en VI – postuum gepubliceerd in 1877 en 1879 – worden
steenvruchten (abrikozen, kersen en
perziken) behandeld. Besi de Chaumontel wordt in deel I beschreven,
waarbij Leroy 2 typen onderscheidt
die vooral van elkaar verschillen in
de lengte van de steel en de grootte.
André Leroy behoorde tot de vierde
generatie van een geslacht boomkwekers (vruchtbomen en sierplanten) en hoveniers. Zijn jeugd bracht
hij door op het familiebedrijf van
twee hectare in Angers. In 1819, op
18-jarige leeftijd, vertrok hij naar
Parijs voor een opleiding aan de Jardin des Plantes. Na zijn terugkeer in
1822 kreeg hij de leiding over het familiebedrijf, dat hij beetje bij beetje
uitbreidde. Zijn reputatie bleef niet
beperkt tot Franrijk en gaandeweg
werd hij de belangrijkste plantenkweker van Europa. Vanaf 1850
begaf hij zich op de Noord-Amerikaanse markt. Reeds in het eerste
jaar stuurde hij er 1000 kratten met
planten en struiken naartoe, en kort
daarna opende hij een filiaal in New
York. Vanaf 1855 publiceerde hij ie-

der jaar een catalogus in vijf talen.
In dat jaar werd hij ook benoemd
tot ridder in het Legioen van Eer.
Bij zijn dood in 1875 was zijn bedrijf
200 hectare groot en gaf werk aan
300 mensen.9

gaard’.12 Het werd in 1868 door de
‘Vereeniging tot Regeling en Verbetering van de Vruchtsoorten’ in
Boskoop in twee delen uitgegeven. In deel 1 worden 117 appelrassen afgebeeld en beschreven,
in deel II 70 perenrassen en ook
pruimenrassen (24), kersenrassen
(32), abrikozen (8 rassen) en perziken (4 rassen). De vereniging was
verantwoordelijk voor de tekst en
S. Berghuis tekende de fraaie afbeeldingen die als kleurenlitho’s
werden afgedrukt.
De vereniging kreeg advies van Joseph Decaisne, maar was daar niet
blij mee; gepikeerd schreven zij:
“De professor beschrijft de peeren,
zooals ze in Frankrijk zich voordoen; doch zo ziet men ze hier te
lande nimmer.” Inderdaad lijkt de
afbeelding van Bezy de Chaumontel niet op de Franse afbeeldingen,
maar helaas ook niet op die van
Knoop en Van Noort. De afbeelding
van Doyenné d’hiver lijkt er meer
op. Dat ras heeft nogal wat synoniemen, waaronder Besi Chaumontel
très-gros – een vergissing ligt dan
voor de hand.

m
os
p

Besi de Chaumontel type 1 bij Leroy
(deel I).

‘Pomologia Batava’
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In Nederland verscheen na ‘Pomologia’ van Knoop ‘Pomologia
Batava’10 (1830) van Mathieu van
Noort (1768-1844). Van Noort
kwam uit een welgestelde doopsgezinde fabrikantenfamilie en studeerde rechten in zijn geboortestad
Leiden. Hij had geen pomologische
achtergrond, maar wel een groot
talent voor tekenen. In 1823 werd
hem door G. Wttewaall, hoogleraar
Landhuishoudkunde te Leiden,
gevraagd om de vruchten die Van
Noort kweekte op zijn landgoed te
tekenen, te beschrijven en het resultaat uit te geven. Dat deed hij in
eigen beheer in 1830. Hij noemde
het werk ‘Pomologia Batava’, een
titel die zijn patriottische voorkeur
verraadt. In het overzicht worden
44 appelrassen en 40 perenrassen
behandeld.11
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‘De Nederlandsche Boomgaard’

Het volgende Nederlandse overzicht is ‘De Nederlandsche Boom9 gegevens ontleend aan: S. Bertoldi
(1997) André Leroy, ou le génie de l’horticulture, Archives d’Angers.
10 http://library.wur.nl/speccol/fruitvrij/
pomologiabatava/
11 Zie Veel, J (2015), Pomologia Batava van
Mathieu van Noort, Pomospost, winter
2015

‘Album de Pomologie’ en ‘Annales de
pomologie Belge et Etrangère’

België is in de 18e en 19e eeuw bijzonder productief waar het de veredeling
van perenrassen betreft. Het land
wordt door Jane Morgan dan ook
‘The home of pear improvement’ ge12 http://library.wur.nl/speccol/fruithof/
dnb1/, http://library.wur.nl/speccol/fruithof/dnb2/
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Bezy de Chaumontel en Bezy de
Chaumontel panaché bij Bivort (deel 2).

Na het vierde deel stopt Bivort ermee; hij gaat samen met Ch. A.
Hennau de redactie voeren van het
op te richten en door de overheid
gesteunde ‘Annales de pomologie
Belge et Etrangère’.16 Uitgebracht
door de ‘Commission Royale de
Pomologie’ verschijnen de annalen
maandelijks – elk met vier platen
– van 1853 tot en met 1860. De afleveringen zijn per jaar gebundeld;
in totaal worden van appels, peren,
pruimen, kersen, aardbeien, frambozen en perziken 450 rassen beschreven en geïllustreerd met 382
kleurenplaten.17 Bezy de Chaumontel komt er niet in voor, wel Doyenné d’hiver waarvan de afbeelding
opvallend afwijkt van de afbeelding
in ‘De Nederlandsche Boomgaard’.

de ‘Horticultural Society of London’19 – gepubliceerd door de ‘Agricultural Society of Herefordshire’.
De ondertitel is een korte samenvatting van de inhoud: ‘containing
coloured engravings of the Old Cider and Perry Fruit of Herefordshire
with such New Fruits as have been
found to possess superior excellence, accompanied with a descriptive
account of each variety.’
In het overzicht beschrijft Knight
onder andere de appel Golden Pippin en de Teinton Squash peer, rassen die hij eerder al had genoemd
als voorbeelden bij zijn theorie dat
het leven van een fruitras eindig is.
De dertig afgebeelde fruitrassen (24
appels en 6 peren) werden bijna alle
getekend door Elisabeth Matthews
en gegraveerd en gekleurd door
William Hooker (1779-1832). Hooker
was niet alleen een gevierd pomologisch illustrator – hij was de officiele illustrator van de ‘Horticultural
Society of London’ – maar ook een
expert op pomologisch gebied.
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noemd’.13 Omdat nieuwe rassen worden gewonnen door het zaaien van
pitten en selectie van veelbelovende
zaailingen worden de betreffende
pomologen in België ook ‘zaaiers’
genoemd. Die zaaiers worden door
Roger Verlinden in ‘Onze pomologen
uit de 19e eeuw’14 herdacht, onder
hen Hardenpont, Van Mons, Esperen, Durondeau, Dilly, Bivort etc.
Alexander J. D. Bivort (1809-1872) is
de auteur van ‘Album de Pomologie’15 waarvan het eerste deel in 1847
verscheen en het vierde en laatste
deel in 1851.
Bivort hield zich van jongs af aan
bezig met tuinbouw, bloemen en
vooral met fruit. In 1842 hoort hij
dat de kwekerij van Van Mons in
Leuven te koop staat. Die koopt hij
en in 1844 verhuist hij de 20.000
zaailingen van Leuven naar Saint
Rémy-Geest, zijn woonplaats.
Een Belgisch pomologisch overzichtswerk ontbreekt nog en Bivort
gaat in die leemte voorzien. Rassen
van allerlei soorten fruit worden
in de vier delen van ‘Album de Pomologie’ beschreven en afgebeeld,
maar die van de peer zijn verreweg
het talrijkst.

6b Doyenné d’hiver, synoniemen o.a.: Besi
Chaumontel très-gros, Easter Beurré,
Bergamotte de Pentecote bij Berghuis.
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6a Besi de Chaumontel bij Berghuis.

13 Jane Morgan (2015) The book of pears
– the definitive history and guide to over
500 varieties, Chelsea Green Publishing,
Vermont.
14 Roger Verlinden (2014) Onze pomologen uit de 19e eeuw, Nationale Boomgaardenstichting vzw, Vliermaal.
15 https://gartentexte-digital.ub.tu-berlin.
de/pomologie/index.html

‘Pomona Herefordiensis’

Ook in Engeland verschenen pomologieën. Thomas Andrew Knight
(1759-1838), een gezaghebbend ‘horticulturalist’ en pomoloog, schreef
er één: ‘Pomona Herefordiensis’.18
Het werk werd in 1811 – het jaar
waarin Knight president werd van
16 https://www.bestor.be/wiki/index.
php/Annales_de_pomologie_belge_et_
étrangère (deel 5 en 6 worden slechts
gedeeltelijk weergegeven).
17 Roger Verlinden (2014) Onze pomologen uit de 19e eeuw, Nationale Boomgaardenstichting vzw Vliermaal.
18 https://www.biodiversitylibrary.org/
item/159266#page/1/mode/1up (aangeleverd door de Natural History Museum
Library, London).

‘Pomona Londinensis’

In 1818 publiceerde William Hooker
zelf een pomologie, ‘Pomona Londinensis’20, met de ondertitel: ‘containing colored engravings of the most
esteemed fruits cultivated in the
British Gardens with a descriptive
19 In 1861 werd de naam veranderd in ‘The
Royal Horticultural Society’.
20 https://babel.hathitrust.org/cgi/
pt?id=nyp.33433007704723;view=1up;seq=1
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21 https://www.herefordshirehistory.
org.uk/archive/herefordshire-books (1817,
Quarto editie)
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twee volumes gebundeld en uitgegeven als ‘The Herefordshire Pomona’.
De uitgave bevat beschrijvingen van
432 variëteiten appels en peren en 77
platen waarop in kleur hun afbeeldingen staan.
‘Pomologia Britannica’

22 https://www.biodiversitylibrary.org/
item/248646#page/1/mode/1up

23 https://www.biodiversitylibrary.org/
bibliography/29698#/summary
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Herefordshire, een graafschap in het
westen van de Midlands van Engeland, heeft behalve ‘Pomona Herefordiensis’ van Th. A. Knight, nog
een pomologie opgeleverd: ‘The Herefordshire Pomona’22, uitgegeven
door de Woolhope Naturalists’ Field
Club. Vanwege bezorgdheid over het
verval van Herefordshire’s boomgaarden en het in onbruik raken van
de oude fruitrassen hield de club van
1876 tot 1885 jaarlijks fruittentoonstellingen. Een vast onderdeel was
het identificeren van ‘onbekende’
appels en peren door kenners. Een
van hen was Robert Hogg, vicepresident van de Royal Horticultural
Society. Met de arts Henry Graves
Bull, oud-president van de Woolhope Club, zorgde hij voor de beschrijvingen van de ingebrachte appels
en peren, en de kunstenaars Alice
Blanche Ellis en Edith Elisabeth Bull
vervaardigden de afbeeldingen. De
zeven afleveringen werden in 1885 in

De pomologie van John Lindley
(1799-1865) mogen we niet overslaan. John Lindley was de zoon van
George Lindley – schrijver van ‘A
Guide to the Orchard and Kitchen
Garden’ (1831) – die in Norwich een
kwekerij had. Na de middelbare
school volgde John geen verdere
formele opleiding, maar hij begon
al jong botanische werken te publiceren. Vanaf 1822 werd Lindley aangesteld als assistent-secretaris van
de Horticultural Society of London
waarvan hij uiteindelijk ook secretaris werd. In 1829 werd hij benoemd
tot hoogleraar plantkunde aan de
net opgerichte London University,
maar hij bleef ook verbonden aan de
Horticultural Society. Zijn boeken
staan gedigitaliseerd op de website
van de Biodiversity Heritage Library, ook zijn ‘Pomologia Britannica’ (1841).23
De ondertitel van het werk luidt:
‘or, figures and descriptions of the
most important varieties of fruit
cultivated in Great Britain’. Het
werk omvat drie delen; de eerste
twee beginnen direct met de beschrijvingen en afbeeldingen van
fruitrassen, maar deel III opent met

‘The Herefordshire Pomona’

.n

Enkele jaren eerder, in 1812, was in
folio-formaat ‘Pomona Britannica’
verschenen, waarin ook al de “most
esteemed fruits at present cultivated
in Great Britain” werden afgebeeld
en beschreven. Het titelblad vermeldt
dat de vruchten voornamelijk afkomstig zijn uit de koninklijke tuinen van
Hampton Court en andere belangrijke tuinen rondom Londen. Afbeeldingen en tekst waren vervaardigd
door George Brookshaw (1751-1823).
In totaal gaat het om 256 fruitrassen, afgebeeld op 90 platen. In 1817
verscheen een herdruk in twee delen
voor de ‘gewone man’, in quarto-formaat. De twee delen bevatten 60
platen waarop 174 fruitrassen staan
afgebeeld, waaronder 26 appelrassen,
18 perenrassen en 23 pruimenrassen.21
George Brookshaw was oor-

De onderste twee peren zijn ‘Chaumontelles’
bij Brookshaw (deel II).
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spronkelijk van beroep schrijnwerker, die tafels en kasten decoreerde
met prachtige bloemvoorstellingen
en hoornen van overvloed. Zijn opdrachten kwamen onder andere van
de ‘Prince of Wales’. Later werd hij
leraar botanische schilderkunst en
publiceerde in 1797 ‘A New Treatise
on Flower Painting’. De Chaumontelles van Brookshaw zouden door
André Leroy als Besi de Chaumontel type 2 getypeerd zijn.

pv
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account of each variety.’
Het voorwoord begint met een opmerking die ook nu nog gemaakt kan
worden, namelijk dat de naamgeving van fruitrassen zeer verwarrend
is: twee of drie verschillende rassen
kunnen dezelfde naam hebben, terwijl in andere gevallen een enkel ras
met drie of vier verschillende namen
aangeduid kan worden. Het werk
omvat 49 afbeeldingen en beschrijvingen van rassen, appels (13), peren
(8), pruimen (7), etc. Hoewel het de
bedoeling was dat meer delen zouden volgen bleef het bij Volume I.

The Chaumontel Pear bij Hooker.
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Bergamote de la Pentecote, alias Doyenné
d’hiver in ‘Annales’ (deel IV).
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Besy de Chaumontel bij Mayer.

door Duitsland, Nederland, Engeland en Frankrijk en werkte in tuinen van landgoederen waar hij veel
tuinbouwervaring opdeed. Van 1770
tot 1803 was hij hovenier van de hoftuinen die hoorden bij de residentie
van de Prins-bisschop van Würzburg
en Bamberg, hertog van Franconië.
‘Pomona Franconica’ verscheen in 3
banden tussen 1776 en 1801; met een
oplage van slechts 110 exemplaren
is het een zeer zeldzaam werk. Het
titelblad laat weten dat de meest
bekende en gewilde fruitrassen van
Europa – gekweekt in de hoftuinen
van de residentie – beschreven en
afgebeeld worden. Behalve perziken, kersen, pruimen, amandelen,
mispels en abrikozen zijn 70 appelrassen op 41 platen afgebeeld en
190 perenrassen op 113 platen. De
afbeeldingen werden getekend door
Johann Samuel Winterschmidt en
andere kunstenaars.
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een voorwoord waarin staat wat de
bedoeling is van het overzicht: door
middel van nauwkeurige afbeeldingen en beschrijvingen het publiek
in staat te stellen doordachte keuzes
van fruitbomen te maken wanneer
ze hun tuinen beplanten en om kopers in staat te stellen te oordelen of
de variëteiten die hun zijn verkocht
de juiste zijn. In totaal worden 152
fruitrassen beschreven en afgebeeld, niet alleen appels en peren,
maar ook pruimen, kersen, perziken etc. Vrijwel alle handgekleurde
afbeeldingen zijn vervaardigd door
Augusta Withers, in die tijd ‘Flower
Painter in Ordinary to Queen Adelaide’. In deel II komen we een al
eerder genoemd ras tegen, namelijk
Easter Beurrée, met de synoniemen
Bezy Chaumontel très-gros en Doyenné d’hiver. Die kennen we van
de ‘Annales de pomologie Belge et
Etrangère’ en van ‘De Nederlandsche boomgaard’ , maar de afbeelding in Lindley’s ‘Pomona’ verschilt
sterk van de afbeelding in laatstgenoemd boekwerk.
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Easter Beurré, alias Doyenné d’hiver bij
Lindley.

‘Deutsche Pomologie’

24 http://gartentexte-digital.ub.tu-berlin.
de/pomologie/index.html

25 https://library.wur.nl/speccol/fruitvrij/
aepfel/ https://library.wur.nl/speccol/
fruithof/birnen/
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De eerste Duitse pomologie is ‘Pomona Franconica’24 van Johann
Prokov Mayer (1735-1804). Het werk
is tweetalig met een Duitse en een
Franse tekst. Johann Mayer werd geboren in Smecno bij Praag. Na studies in Praag ging hij drie jaar in de
leer als hovenier in de paleistuin van
Smecno. Van 1755 tot 1765 reisde hij

Laat in de 19e eeuw verscheen in zes
delen ‘Deutsche Pomologie’. De ondertitel luidt: ‘Chromolithographische Abbildung, Beschreibung und
Kulturanweisung der empfehlenswerthesten Sorten Aepfel, Birnen,
Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche und Weintrauben’.25 In elk van
twee delen worden 50 appelrassen
behandeld, hetzelfde geldt voor de
perenrassen, in één deel kersen en
pruimen en in één deel abrikozen,
perziken en druiven.

‘Pomona Franconica’

De gegevens werden verzameld door
de ‘Deutsche Pomologische Vereins’.
De tekst werd geschreven door Wilhelm Lauche (1827-1883), die van
1877 tot 1879 president was van deze
vereniging; hij tekende ook de afbeeldingen die als kleurenlitho’s op 300
platen zijn opgenomen. De zes delen
zijn van 1879 tot 1884 uitgegeven.
Wilhelm Lauche was de zoon van
een hovenier, dus van jongs af aan
vertrouwd met het vak. Hij ontving
zijn hoveniersopleiding in de tuinen
van Slot Ludwigslust in Mecklenburg en verdiepte de daar opgedane
kennis tijdens reizen naar Erfurt,
Potsdam en verschillende West-Europese landen. In 1859 vestigde
hij in Potsdam een succesvol hoveniersbedrijf. Tien jaar later kreeg
hij de leiding van het Koninklijk
Opleidingsinstituut voor Hoveniers
in Wildpark-Potsdam.
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Chaumontel (linksonder) bij Hogg &
Bull.

Bezy de Chaumontel komt niet in
de ‘Deutsche Pomologie’ voor, maar
wel Winter Dechantsbirne alias
Doyenné d’hiver (vgl. met Lindley
en Berghuis).
Tenslotte: wie meer wil weten over
het onderwerp van dit artikel zou
onder andere de internetpagina ‘Pomologie en internet’ van de Nationale Boomgaardenstichting kunnen
raadplegen. Het webadres is: http://
www.boomgaardenstichting.be/
mechelen/pomologen.htm
Ger Ernsting
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