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A1 Asperge-erwt-Tetragonolobus purpureus 

„Deze plant , Tetragonolobus Purpureus, ook 

nog wel onder de verouderde naam Lotus 

Tetragonolobus bekend, is om hare fraaie 

bloemen, als een sieraad van den tuin te 

beschouwen, hoewel ze voor de keuken over het 

algemeen slechts weinig in trek, en zelfs bij de 

meesten als zodanig niet eens bekend is. 

De schokken of peulen hebben de lengte eener 

pink, en de dikte van een pijpesteel; ze zijn bijna 

vierkant en op de hoeken gevleugeld. 

 

Ze worden jong geplukt, in water met zout ruim 

gekookt en met asperge-saus, of ook wel koud, 

als salade, met olie, azijn en een weinig dragon 

vermengd, gegeten,“ 

 
 

 

 

Extr. uit Davidis, H. & Witte, H.”Tuinboek”-1889-NL- 

 

Cliché uit Böttner, Johannes 'Praktische Gemüsegartnerei'-

1917-Frankfurt-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A2 Alice Roosevelt-tomaat 

Lycopersicum esculentum 

Alice Roosevelt, de vrouw van de Amerikaanse 

President Theodore Roosevelt, stierf op 22 jarige 

leeftijd op St-Valentijnsdag -14 februari 1884-in 

haar kraambed. 

Hun enige dochter, ook een Alice (1884-1980), 

hield er een flamboyante levensstijl op na. Ze 

was zeer geliefd en meerdere bloemen, groenten 

en fruit werden naar haar genoemd. 

De tomaat 'Alice Roosevelt' is waarschijnlijk 

van USA-origine en werd vanaf 1904 door 

talrijke Europese zaadhuizen aangeboden.   

 

"De Tomaat Alice Roosevelt is zeer vroeg rijp, 

heeft een schone ronde vorm, wordt zeer groot 

en blijft volledig glad, is donker scharlaken 

gekleurd en ongemeen vlezig. De vruchten 

worden 150 à 200 gram zwaar, bezitten een fijne 

geur en geven slechts weinig zaden" 
 

Zadencatalogus C.G.Van Tubergen-Haarlem-NL-1906-

Extr. Uit ,Nieuw ingevoerde groentezaden voor 1904' 

 

 

 

 

Illustraties : De Aster 'Miss Alice Roosevelt' uit Catalogo 

Generale delle Sementi e Piante van Fratelli Ingegnoli -

Milano-I-1906- 

De Tomaat cliché komt uit Samenhandlung van Rudolf 

Buchner-Erfurt-1913- 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A3 Artisjok variatie—Cynara scolymus 

André Leroy (1801-1875), tuinbouwer, 

pomoloog en boomkweker uit Angers (F) was 

een kenner op gebied van artisjokken. In zijn 

'Catalogue Général Descriptif et Raisonné' van 

1873 biedt hij niet minder dan 26 rassen aan ! 

En wat voor namen : 'Muscat de St-Martin' 

'Orange Rond de Perpignan' 'Gros Cuivré de 

Bretagne' 'Petit Rouge de Midi', enz... 

Hij sterft in 1875 en vanaf 1910 wordt zijn 

kwekerij overgenomen door Levavasseur & cie 

uit Orléans (F) ; de collectie artisjokken gaan 

verloren want in de Prijs-Courant van 1923 

vinden we nog slechts... één varieteit, nl.'Verts 

de Laon'. 

André Leroy is bij pomologen vooral bekend om 

zijn wereldvermaarde 6-delige uitgave 

"Dictionnaire de Pomologie" 

Ook in Italië zijn artisjokken populair : Ernesto 

Dammann uit Napoli (I) brengt in 1897 een 12-

tal rassen op de markt (cfr. Illustratie) met als 

uitschieter 'Artisjok van Horatius' (onderaan 

rechts) "Ses fruits sont très grands et nombreux, 

fermes, très tendres et précoces, à forme aplatie, 

verts sans aucun reflet violet. Le fond en est très 

large, tendre et d'excellente saveur" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A4 'Ananas, Weisse'-Pompoen-'Witte Ananas' 

Cucurbita pepo 

Pompoen van Chileense oorsprong volgens 

Tapley, W.T. (zie ref. hieronder) met  als 

synoniemen 'Courge ananas blanc', 'White 

Pineapple squash', 'Witte ananas' pompoen... 

De vorm  doet denken aan een langgerkte 

'Patisson' of 'Keizersmuts'. 

Vooral in Duitstalige catalogi (Catalogus Ernst 

Benary-Erfurt-D-1903-) en Duitse tijdschriften 

werden deze vruchten aangeboden. 

Om commerciële redenen linkten sommige 

zaadfirma's de aparte vorm aan die van een 

Ananas. 

In de groentewereld werden en worden 

fruitnamen wel vaker gebruikt om een variëteit 

aantrekkelijker te maken. Zo kennen we 

Ananasaardbeien, Ananaskers (Physalis), 

Ananas-ui (zie S4 ),Ananasmeloen, 

Ananastomaten, enz... 

 

 

Extr. uit Tapley, W.T. & Enzie, W.D. & Van 

Eseltine, G.P. “The Cucurbits—The vegetables of 

New York” -USA-1937- 

 

"This was a peculiar loking variety offered by 

Landreth, Gregory, Burpee and others about 

1884. 

The original seed was reputed to have come 

from Chili. W.C.Tracy reported to the Michigan 

Horticultural Society in 1885 that its poor 

quality would limit its use and apparently it was 

grown more as a novelty than as a commercial 

variety. No variety is very similar to this one. It 

can be best compared to White Bush Scallop 

(Patisson) with the fruits of White Pineapple 

distinctly longer from base to apex and the 

scallops more prominentand jagged" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Cliché uit “Dr. Neuberts Gartenmagazine” 

Gemüse-Neuheiten : Weiser Ananas speisekürbis -

Stuttgart-(D)-1893- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A5  Asperge Cichorei  / Chicoree Asperge 

Cichorium intybus 

Afkomstig uit het noorden van Spanje 

waar deze groente indertijd meegebracht werd 

door  geëmigreerde Catalanen. 

De in augustus gezaaide planten, leveren in 't 

voorjaar talrijke, korte gedrongen scheuten op. 

Deze jonge, eventueel gebleekte scheuten 

worden rauw met wat zout gebruikt ofwel 

gekookt en opgediend zoals asperges. 

Via het Napolitaans zaadhuis Ernesto Dammann 

werd het in 1887 in Italië op de markt gebracht 

en vandaar naar andere Europese landen 

ingevoerd. In onze streken verdween deze 

groente na enkele jaren uit de belangstelling. 

 

In 1935 verschijnt hij plots opnieuw als 'nieuwe 

interessante introductie' bij E.Nagels -

tuinbouwkundige/zaadhandelaar- uit Wilrijk (B) 

„ De kransbladeren welke zeer kort tegen de 

grond groeien worden niet gebruikt maar wel de 

jonge scheuten welke later verschijnen worden 

afgesneden en benuttigd. Aan de wortel komen 

er steeds nieuwe uit. Eenvoudig in gezouten 

water gekookt en warm opgediend of koud als 

salade bereid zal deze nieuwe groente de 

asperges op de voordeligste wijze vervangen“ 

 
 

 

 
 

 

 
Ref. Bulletins d’Arboriculture, de floriculture, de culture 

potagère-Gand (B)-anno-1888- 

Zadencatalogus M.Herb-Napoli-(I)-1904- 

Journal Horticole Suisse-1908- 

Cliché uit de catalogus E.Dammann-I-1887- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A6 Aroma's bij verdwenen aardbeirassen/ 

Fragaria x ananassa 

De beschrijving van smaken en aroma's bij verdwenen 

aardbeirassen is soms wel  heel verrassend. Een ganse 

resem aan fruitsoorten zijn terug te vinden in de 

smaakevaluatie  maar ook wijn, rhum en zelfs rozen 

aroma komen aan bod. 

De smaakbeschrijvingen doen ons soms denken aan een 

wijndegustatie. 

Hier enkele aardbeirassen met hun 'geboortejaar' en  de 

ontwikkelaar of 'creator', afgekort met obt. 

  

*Abricotée (ca.1879-obt. God.Leboeuf) “parfum rappelant 

celui de l'abricot” (abrikoos) 

*Ambrosia ( ca. 1856-obt. Nicholson) “avec un gout très 

prononcé de mûre” (braambes) 

*Aprikose ( ca. 1898-obt. Johannes Böttner) 

“Certainement son goût d'abricot la fera rechercher des 

gourmets” 

*Ascania ( ca. 1872-obt. Max.Goeschke) “beurré et d'un 

goût prononcé d'Ananas” 

*Belle d'Ancenis (ca.1884-obt. Renou & Vallette) “d'un 

goût de Rhum” 

*Bulgarese Timpurin (jaar en creator onbekend )”mûres 

sauvages” (wilde bramen) 

*Crimson Cluster (ca. 1860- obt. Mme Clements) “avec 

une saveur de cerise prononcée” (kers) 

*Expositions de Châlons (ca. 1860-Dr.Nicaise) “je lui ai 

trouvé un goût prononcé de cassis” 

*Gartendirektor O.Hüttig (ca.1887- obt. G.Goeschke) 

“boterachtig smeltend, met een fijne framboosachtige 

smaak” 

*Haquin (ca. 1861- obt. Haquin) “fruit délicieux rappelant 

la saveur de la pêche”(perzik) 

*Helvetia (ca. 1880-obt. G.Goeschke) “avec un arôme 

rappelant celui du melon” (meloen) 

*Lucie (ca. 1856-A.Boisselot) “rappelant l'arôme de la 

rose” (roos !) 

*Paul Pradignat (ca.1908- obt. Vermoedelijk Louis 

Gauthier ) “goût de cerise fraiche” (verse kersen !) 

*Pêche de Juin ( ca.1879-obt. Vermoedelijk G.Leboeuf ) 

“avec une saveur de pêche très accentuée et d'une finesse 

exquise” (perzik) 

 

Heel merkwaardig is de beschrijving van 'Empereur du 

Maroc' of  'Kaiser von Morokko' (ca. 1900-obt. 

G.Goeschke) in de catalogus van de bekende franse 

aardbeikweker en zaaier Louis Gauthier (1860- ca.1935) 

uit Caen 

“d'un goût sucré merveilleux qui rappelle étrangement 

l'arôme délicieux du raisin des meilleures sortes du sud de 

l'Espagne au moment où il est le plus mûr” (rijpe spaanse 

druiven) 

ter info : Louis Gauthier woonde in Normandïe, en niet in 

één of andere franse wijnstreek, maar toch... 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.'Gartendirector O.Hüttig' (framboos smaak) 

en 'Helvetia' (meloenaroma) 

uit 'Das buch der erdbeeren' door Franz Goeschke-1888-

Berlin-D- 
 



 

 

 

 

 

A7 Aspergesla, Stengelsla--Lactuca sativa 

var.angustana 'Blonde de Chine de Merv' 

 

Deze sla wordt in de eerste plaats om de stengel 

en minder om de bladeren geteeld. 

Ze is afkomstig uit Zuid-China en ze wordt 40-

60 cm hoog. 

Het zijn de rauwe geschilde stengels die 

gebruikt worden in sla's, men kan ze ook koken, 

de smaak is dan te vergelijken met die van 

asperges. 

Reeds in 1861 vermeld een zekere Louesse de 

teelt en het gebruik van deze aspergesla in 

'L'Horticulteur Français, journal des amateurs et 

des interest horticoles'-Paris-F- 

 

Later in 1894 beschrijft en illustreert tuinbouwer 

Emile Rodigas (1820-1902) in “Bulletins 

d'arboriculture, floriculture et culture 

maraichère” -Gent-B- een opmerkelijke variëteit 

van deze Lactuca 

'Laitue de Chine blonde de Merv' 

 

“Cette variété se distingue par son 

développement plus considérable en hauteur. 

Elle a franchement un caractère ornemental. Les 

pétioles peuvent être cuits et utilisés en guise 

d'asperges, le goût en est excellent...Les feuilles 

peuvent d'ailleurs être utilisées en salade ou 

préparés comme les endives” 

 

 

 

Illustratie uit Zaadfirma Ernesto Dammann-

Napoli-I-1893- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 Bonneuil-witte komkommer-Cucumis sativus 

Deze witte, ietwat ovale plompe komkommer 

was rond 1850 in de streek van Bonneuil en 

Orsay (bij Parijs) een veel geteelde 

vollegrondsvariëteit. 

 Eerst naamloos (‘Gros Blanc’) ,later werd hij 

vernoemd naar het dorp Bonneuil. Gedurende 

meerdere jaren werd hij geteeld voor verwerking 

in de parfumindustrie , vnl.voor het aanmaken 

van ‘pommade de concombre’ . 

Deze komkommer draagt makkelijk vruchten tot 

2 kg.in volle grond. 

Voor sla en groenteschotels worden de vruchten 

jonger  gebruikt. 

 

 
Referenties : 

 

Brunet, Raymond 'Manuel Pratique de la culture du 

Melon, de la citrouille et du Concombre'-Paris-1902 

 

Vilmorin-Andrieux 'Les Plantes Potagères'-1904-color 

plate & cliché 

 

Catalogue Denaiffe & fils-Carignan (F)-1897- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B2 Burvenich, Frederik (1837-1917) 

Frederik Burvenich was DE kenner bij uitstek op gebied 

van groententeelt . 

Zijn «Volledig handboek over Groententeelt , inbegrepen 

de broeirij onder glas en de 

teelt handel en uitvoer»( vijf herdrukken waarvan de 

laatste editie in 1912 met 6 prachtige lithografiën) was het 

naslagwerk voor leerlingen en 

tuinders en werd in meerdere talen uitgegeven . Hij was 

‘gelast met de leergangen 

over groenteeteelt te Gent,Aalst,Roeselaere; in de 

melkerijschool van Wevelgem 

en in het hertogdom Limburg’. 

In 1864 stichte hij, samen met zijn 3 vrienden en collega's  

uit het Gentse- E.Pynaert, E.Rodigas en HJ.Van Hulle-het 

 ‘Tijdschrift over Boomteeltkunde, Bloementeelt en 

Moeshovenierderij’ op. Gedurende meer dan 40 jaar 

zouden ze maandelijks deze Revue uitbrengen. 

Fred.Burvenich, gaf gedurende meer dan 50 jaar les: op 26 

juli 1908 werd hem 

ter ere van dit jubileumfeest een bronzen buste 

overhandigd . 

Tevens werd een straat in Gent naar hem vernoemd…. 

 

"Fred.Burvenich is geboren te Deinze in 1837 en werd, 

van zijn tederste kinderjaren, een wees in behoeftige 

omstandigheden.De 20° oktober 1852 wordt hij 

aangenomen als leerling, aan het Koninklijk Tuinbouw 

Instituut van Louis Van Houtte te Gentbrugge en bekomt 

er zijn einddiploma met onderscheiding in 1855. 

De 1° januari 1859 werd Fr.Burvenich, alsdan 22 jaar 

oud, leraar benoemd aan de Tuinbouwschool, gelast met 

de leergangen over Boomteelt, Groententeelt en 

Tuinbouw-architectuur... 

Als Boomkweker : zijn firma was gespecialiseerd in 

'wijngaardteelt in potten', ook zaadhandel van groenten en 

perkbloemen. 

Als Tuinarchitect : zijn jongste meesterwerk voltooide hij 

ter gelegenheid der laatste vijfjarige tentoonstelling te 

Gent, toen hij de grootste zaal versierde van het Casino... 

Als voordrachtgever :op de dagen van de welverdiende 

rust, verplaatste Fr.burvenich zich naar afgewijderde 

streken, waar hij zijn leerrijk onderwijs verspreidde... 

Als Schrijver : Snoei der Fruitbomen, Boomgaardteelt, 

Fruitbomen aan gevels en muren, De Burgerlijke 

fruitkweek, Les légumes du Congo, De Groenselteelt voor 

iedereen,De Tuin van de onderwijzer, enz..meestal was er 

naast een franstalige ook een nederlanstalige editie 

De Opsteller : 'La Revue d'Horticulture' en 'Tijdschriften 

over Boomteeltkunde, Bloementeelt en Moeshovenierderij' 

 

Uit 'Jubelfeest ter gelegenheid van de 50° verjaardag van 

Fr.Burvenich als officieel voordrachtgever over Boom-en 

Groententeelt aan Staatstuinbouwschool te Gent - 

1859-1908 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 B3 Black Prince aardbei/Zwarte Prins aardbei/ 

Fragaria x ananassa 

Er bestaan blijkbaar meerdere aardbeien met de 

naam 'Black Prince'. Niet te verwonderen want 

'Black Prince' is een naam die tot de verbeelding 

spreekt, een naam die doet dromen van prinsessen, 

kastelen, ridders... 

Ook bij andere groenterassen (vooral dan de donker 

getinte variëteiten) zijn er 'Zwarte Prinsen' o.a. bij  

aubergine, paprika, tomaten,... 

 

Bij aardbeien vonden we deze drie herkomsten : 

 

“Cuthill's Black Prince' (synoniem = 'Malcolm's 

Aberdeen seedling' ) 
 

Dit ras zou sinds lang geteeld zijn in Schotland onder 

de naam 'Malcolm's Aberdeen seedling', bekomen 

door een Schotse tuinder Malcolm. 

Later zou deze variëteit zijn verhandeld naar 

Engeland door James Cuthill uit Camberwell 

(England) onder de meer populaire naam 'Black 

Prince' 

De meeste auteurs zijn niet zo enthousiast over de 

smaak van dit ras. 

Elisa Vilmorin (1826-1868) beschrijft in 'La Jardin 

Fruitier du Musem' dat de vruchten een tamelijk 

aangenaam aroma hebben maar niet zo zoet zijn 

(“saveur assez agréable, mais peu sucrée”), ze zijn 

wel de moeite waard om te telen omwille van andere 

qualiteiten zoals : vroegrijpend, productief en 

langdurig oogstbaar ( “la saison de son produit dure 

plus de six semaines”) 
 

“Wilmot's Black Prince” (synoniem = 'Wilmot's 

Black Imperial' ) 
 

Ontwikkeld door John Wilmot uit Isleworth in 1822 , 

uit een zaailing van 'Keen's Imperial'. 

Volgens Bunjard, E.A.(1925) en Hyams, Edward 

(1962) zijn dit heerlijk smakende bessen met een 

dieprode bijna zwarte kleur en die vooral geschikt 

zijn voor jam. 

 

“Every lover of strawberries should include this in 

his collection” (Hyams, E.) maar hij schrijft er wel 

bij dat ze heel moeilijk te vinden zijn !! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie uit 'Revue Horticole'-Paris-F-1864- 

'Cuthill's Black Prince' 

 

 

 

“Prince Noir” synoniem 'Black Prince' 
 

Beschreven en geïllustreerd in 'La Belgique 

Horticole-Liège-B-1854- 

“Le Prince Noir est rouge !”zo begint Charles 

Morren zijn artikel over dit ras. 
De kleurplaat toont een langwerpige rode vrucht : 

helaas zonder vermelding van origine... 

Er is hier blijkbaar iets fout gelopen... 

 
Ref. *'La Revue Horticole'-Paris-F-1855- 

*Belgique Horticole-Liège-B-1854- 
*Hyams, Edward 'Strawberyy cultivation'-UK-1962- 

*Decaisne, Joseph & Vilmorin, Elisa 'Le Jardin fruitier du 

Museum’ (1858-1875)-9 volumes- 
het 9° deel handelt over aardbeien en is geschreven door Elisa 

Vilmorin. 
*Bunyard, Edward.A. 'A handbook of Hardy fruits, Stone and 

Bush fruits, nuts...'London-UK-1925- 

 



 

 

 

 

 

 

B4 Blenheim Orange meloen/ Orange de 

Blenheim/ Cucumis melo 

Fijnsmakende en zeer productive meloen door 

William Crump te Blenheim (UK) ontwikkeld  

rond 1880 en later op de markt gebracht door het 

Londense zaadhuis Carter & co.* 

Door de  goede vruchtvorming en de 

doorlopende oogst was dit ras eind 19° eeuw 

zeer populair in Engeland. Hij werd bij ons 

geïntroduceerd via het Gentse ‘Tijdschrift voor 

Boomteeltkunde, Bloementeelt en 

Moeshovenierderij.’ 

 

“D'après Carter & co c'est le meilleur melon à 

chair écarlate, et cela non seulement pour la 

finesse et l'excellente saveur de sa chair, mais 

pour ses autres qualités qui se résument ainsi : 

fertilité remarquable, végétation robuste, 

fécondation abondante et continue, au point 

qu'on pourrait l'appeler Melon perpétuel, 

maturation rapide des fruits. 

Cette variété qui date déja de quelques années, 

est encore très recherchée et la Maison Carter 

annonce qu'elle s'en est réservé exclusivement 

toute la production de l'obtenteur” 

Extr. ‘Bulletins d'Arboriculture, Floriculture et 

Culture Potagères-Gent-(B)-1883-'Deux 

nouvelles variétés de Melons' door P.E.Douard. 

(alias de gerenomeerde Gentse tuinbouwer 

Edouard Pynaert) 

 
 

* James Carter & cie, Seedsmen to H.M.the King, High 

Holborn, London, England-1908- 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cliché uit H.W.Ward 'My gardener : A practical Handbook 

for the Million'-London-UK-1891- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

B5 Belmonte's Sneeuwwitte courgette/Cocozelle 

Blanc Pur de Belmonte/ Cucurbita pepo 

Deze mooie sneeuwwitte courgette werd  in 

1892 als nieuwigheid aangeboden in de 

Italiaanse zadencatalogi van Ernesto Dammann* 

In deze periode waren reeds meerdere 

courgetten verkrijgbaar : rassen met 

donkergroene, lichtgroene, groen/geel gestreepte 

en eveneens met 'witte' vruchten waaronder de 

meest populaire ' Blanche de Virginie' 

Maar dit laatste ras was niet zo ‘wit’ als 

aangegeven  maar eerder lichtgroen van kleur ; 

deze 'sneeuwwitte' van Belmonte zou weleens 

voor een verrassing kunnen zorgen. Men keek 

hoopvol uit naar deze nieuwigheid. 

Blijkbaar voldeed deze courgette  niet aan de 

verwachtingen want vanaf 1901 vinden we ze 

niet meer terug… 

 
"Cette jolie courge à manger, à longs fruits blancs 

est très appréciable et est une de nos meilleures 

nouveautés de la saison passée. La plante ne grimpe 

pas, elle est extrèmement productive et ses fruits 

jeunes et tendres d'un blanc de neige forment un 

mets excellentet très sain. Nous la recommandons à 

la culture générale" 
 

 

 

 
 

* Extr. Catalogo Sementi di Ortaggi, Fiori, 

Piante Rampicante ed Ornamentali, Alberi e 

Coniferi e di Bulbi da Fiori, ecc. – 

Ernesto Dammann & co Stabilimento Botanico e 

d'Orticoltura uit San Giovanni a Teduccio bij 

Napels-Italia-anno-1892—+ bijhorende cliché 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

B6 Belleville, Large de -Zuring/Oseille 

Rumex acetosa 

 

Belleville is een dorp in de buurt van Parijs, 

waar deze groente vroeger massaal werd geteeld 

en aangevoerd op de gigantische Parijse 

19 °eeuwse markthallen. 

Het is een zeer oud ras dat reeds gekend was in 

1850. 

 

Fr.Burvenich geeft in zijn werk 'De 

Groenselteelt voor iedereen' uit 1878, twee 

interessante tips ivm. Zuring 

 

(1) gebruik van zuring in de winter 

“De planten van zuring van Belleville, in de 

aarde gelegd, in ene warme en enigzins duistere 

plaats, geven 's winters een oogst bladeren, die 

bijna niet zuur zijn, en een met spinazie te 

vergelijken groente opleveren” 

 

(2) bewaren van zuring 

“Wanneer de zuringbladeren wel ontwikkeld 

zijn, moet men ze afsnijden en schoon maken; 

daarna legt men ze op een linnen in de schaduw 

of op een zolder om te drogen. 

Men laat ze zo 24 uur een weinig verslensen ; 

daarna legt men ze in potten of tonnen op, met 

ze in dunne lagen te plaatsen, elke met een laag 

zout afwisselend. Wanneer men de bladeen wil 

gebruiken, wordt de nodige hoeveelheid eruit 

genomen, met koud water gewassen, gekookt en 

als spinazie bereid. De zuring heeft in die staat 

de zure smaak verloren en is zo aangenaam, als 

de beste spinazie” 

 

 

 

 

 

Cliché uit  Vilmorin-Andrieux-1904- 

 

 

„De bladeren van zuring zijn zeer zuur van 

smaak en worden gebruikt zoals spinazie, 

meestal voegt men ze bij deze laatste om den 

smaak wat te versterken, Ze worden ook 

gebruikt om groensoepen te bereiden. De 

Breedbladige van Belleville is de meest 

gekweekte varieteit; de bladeren zijn breed en 

lichtgroen gekleurd“ 

Em.Stappaerts 'Praktische leergang over 

Groenteteelt' Vilvoorde-B-1923- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C1 Président Carnot, Spruitjes kool- 

Brassica oleracea var.gemnifera 

Deze Spruitkoolvarieteit werd door een 

Engelsman M.J.F. Dixon ontwikkeld rond 1889 

en opgedragen aan de Franse President Carnot 

(1837-1894), wat verwondering opwekt bij 

Em.Rodigas in 'L'Illustration Horticole'-

Bruxelles-B-1889- 

 

"Le Chou de Bruxelles  'President Carnot' — 

Cette variété, le croirait-on? a été dediée par 

son obtenteur 

M.J.F.Dixon, de Hull, au president de la 

Republique française! Les Anglais n'ont guere 

l'habitude de dédier sérieusement des produits 

nouveaux à des etrangers. Le Dixon's President 

Carnot Brussels sprout est  le résultat d'une 

sélection très soignée. Les plantes bien établies 

sont garnies de haut en has de gros jets, bien 

durs." 

 

"Deze spruitkool groeit pyramidevormig. De 

spruitjes groeien dicht tegen elkaar en zijn zo 

groot en zo productief dat dit aan het 

fabelachtige grenst. 

Ze bezitten een delikate smaak die bij geen enkel 

ander ras te vinden is" 

 
Extr. Edmund Mauthner k.u.k. Hof-Samenhandlung-

Budapest-1905- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C2 Coeur de Saint-Innocent, Aardbei -Fragaria x 

ananassa 

Deze aardbei werd rond 1850 bekomen door de 

Marquis de St-Innocent, een tuinier uit Autun, 

een stadje midden in de Franse Bourgogne (F). 

Na enkele jaren verdwijnt dit ras... 

Ferdinad Gloede, auteur van 'Les Bonnes 

Fraises' vermeld deze aardbei nog in 1865 als 

'variété existant encore dans la culture, mais qui 

disparaîtra  peu à peu, étant surpassé par de 

meilleures gagnées depuis' 

 

“Fraisier nouveau : coeur de St-Innocent, 

Nous l'avons nommé Coeur de St-Innocent parce 

que, en effet, ce fruit aussi singulier que bon a la 

forme d'un coeur  et se trouve digne, par toutes 

ses bonnes qualités, de représenter le coeur de 

son producteur si honorable. 

Depuis deux ans cette fraise est fixe : elle se 

reproduit constamment de même; c'est un coeur 

constant. C'est, de plus, un grand coeur, car il 

mesure 19 cm de circonférence sur 10 de profil. 

Cette belle variété tient pour la saveur et 

l'époque de la maturité de la 'Britsch Queen', 

qui reste toujours si estimée...” 

 
Extr. en Illustratie uit  La Belgique Horticole -Liège (B)-

1852- par Charles Morren 
Illustratie 'Coeur de St-Innocent' onderaan de kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

C3 Coeur de Boeuf Tomaat of 'Ossenhart' 

'Oxheart' 'Cuore di Bue' / 

Lycopersicum esculentum 

Deze tomaat  is waarschijnlijk van USA origine. 

Hij werd in 1925 door de zaadfirma Livingston 

Seed company op de markt gebracht. 

De kruisingsouders zijn niet bekend : 

een tuinder zou dit ras tussen andere 

tomatenplanten hebben opgemerkt en 

doorgegeven aan deze zaadfirma. 

Catalogus Condon Bros. uit Rockford (USA) uit 

1944 is wel bijzonder lovend over dit ras 

„Pride of Every Garden. Enormous slize, 

delightful flavor. Among large fruited tomatoes 

this variethy is unique. In form it is distinct, 

when slized, it does not show the large seed 

compartments of other tomatoes, but looks more 

like tender steak. This firm red flesh is not acid, 

but, instead of being flat-tasting, it has a 

pleasing flavor“ 

In 1935 doet 'Coeur de Boeuf' of 'Ossenhart' zijn 

intrede in België via het Wilrijkse zaadhuis 

Etienne Nagels. 

Bij de ‚Nieuwigheden van Groentenzaden‘ 

wordt hij beschreven als 

“Het is een variëteit van tomaat in de vorm van 

een hart, welke wij willen bekend maken. De 

vruchten hebben niet alleen een bijzondere 

vorm, maar zijn ook zeer vlezig en smakelijk. 

Vruchten van ½ kg en meer zijn niet zeldzaam. 

Schoon rood glanzend vel- 

het pakje : fr. 4“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„De trots van elke moestuin“ 

(catalogus Condon Brothers uit Rockford (USA) 

 

Ref.Gordon Morrison (1938) 

Illustratie uit Mauthner, Odon (1937) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C4 Corosan klimmende komkommer, 

Concombre grimpant de Corosan- 

Cucumis sativus 

 Een navel-sinaasappel  kennen de meeste onder 

ons wel, maar ooit al gehoord van een navel-

komkommer ? 

'Corosan' is zo'n buitenbeentje... 

Corosan is een klimmende komkommer van 

aziatische origine met ovale donkergroene 

vruchten, lichtgroen gestreept en met een bizarre 

karakteristieke 'navel'vormig uiteinde. 

Een 'interessante en uitstekende 'nieuwigheid 

van de Napolitaanse zadenfirma Ernesto 

Dammann in 1897/98. 

  

 

 

“L'on pourrait dénommer cette belle espèce 

originaire de l'Asie, concombre en grappes, 

tellement est-elle productive. La plante grimpe 

très haut et est toujours saine ,l'humidité ne lui 

étant point nuisible. Les fruits sont de forme 

cylindrique, vert foncé striés de vert clair avec 

peu de verrues et terminant en un ombilic très 

curieux comme le reproduit notre gravure. Sa 

chair est blanche et excellente, jamais amère et 

parfaite en salade...Très intéressante et 

excellente nouveauté” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cliché en tekst uit de Catalogo sementi 

Dammann & co uit San Giobanni a Teduccio bij 

Napoli (I)- 

anno 1897-1898- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

C5 Krulkool 'Coleus d'hiver''Winter Coleus' 

Brassica oleracea var acephala 

Met 'Winter Coleus' bedoelt men een ganse 

reeks van sierlijke gekrulde bladkolen. 

Hun naam danken ze aan hun gelijkenis met 

Coleus of Siernetel, éénjarige borderplanten in 

alle bladkleuren. 

In vroegere tijden werden deze krul- of 

bladkolen  in de winterperiode als decoratieve 

planten gebruikt in borders,  moestuinen e.d. 

 

“Bladerkolen worden nog terecht Noordkolen 

genoemd; inderdaad, zij weerstaan aan de 

strengste koude. Wij aarzelen niet te zeggen, dat 

men deze moesplant te veel verwaarloost. 

De groene kleine en grote gekrulde kolen 

leveren gedurende, en bijzonder na de winter, 

door hun bladerkroon en dunne zijspruiten een 

aangenaam groensel op. 

De rode en de bonte zelfs, kunnen in de keuken 

gebruikt worden, daar zij door koken groen en 

mals worden. Men heeft onder deze kolen een 

aantal sieraadsoorten, wier bladeren op alle 

manieren gekruld, uitgesneden en gekerfd, en 

zeer zonderling geschakeerd zijn in alle kleuren, 

op groene en purperen grond.(1) Het zijn zeer 

schone planten, waarvan de bladeren de 

schotels en de tafelkorfjes zeer lieflijk versieren. 

Bij het aanzin hunner schone bonte kleuren kan 

men zich niet weerhouden te betreuren, dat zo 

schonen planten 'kolen' heten, want men zou ze 

anders nog schoner vinden...” 

Fr.Burvenich 'De Groenselteelt voor iedereen'-

Gent-B-1878- 

 

(1) achtergrond 

 

 

 

 

 

Uit 'Progrès agricole et viticole' -1907- 

“Dans le 'Coleus d'hiver' toutes les couleurs se 

trouvaient, depuis le noir et l'amaranthe jusqu' 

au rose tendre, le citron, le blanc carné et le 

blanc pur, sauf l'orangé et le bleu. 

Aussi parfois ces plantes vues à distance, 

mariées entre elle et entremêlées de couleurs, 

suivant la fantaisie de leurs feuilles, donnent-

elles la vision charmante des couleurs radieuses 

des tableaux et des feuillage chatoyants de notre 

grand peintre provençal Monticelli.” 

Henri Paul- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

D1 Dracaenabiet, Mc Gregor's favourite- 

Beta vulgaris 

Zeer decoratieve historische knolbiet uit 1888. 

 

“De wortel is lang, spilvormig en effen, met 

bloedrood en teder vleesch. De bladeren die een 

dichten tros uitmaken, zijn smal, lang, sierlijk 

naar buiten omgebogen en rood van kleur met 

een zachten metaalglans. De naam van Beet met 

Dracaena bladen is waarlijk niet slecht gegeven, 

men zou meenen eene zeldzame broeikastplant te 

zien. Ziehier wat de 'Revue de l'Horticulture 

Belge et Etrangère' er o.a. van zegde 'Welk 

aangenaam uitwerksel zouden deze bieten niet 

voortbrengen in gezelschap van de nieuwe 

selderij 'Chemin' en de Amerikaanse 'White 

Plume' 

De nieuwe varieteit is alleszins een nuttige plant 

door haar wortels en een sieraadplant door 

haar rode purperachtige bladeren met 

metaalglans, deze zijn zeer talrijk, smal en 

sierlijk en maken de plant bijzonder lief" 

 
Uit “Tijdschrift voor Boomteeltkunde, Bloementeelt en 

Moeshovenierderij”—Gent-1889-“Eene sieraadgroente“ 
"Un légume d'ornement" 

Artikel geschreven door Fred.Burvenich (zie B2) 
Voor 'White Plume selder' zie W1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

D2 Délice-watermeloen, Melon d’eau ou 

Pastèque ‘Délice’--Citrullus vulgaris 

Deze aparte watermeloen ‘Délice’ werd in 1910 

als nieuwigheid aangeboden in de 

zadencatalogus van Ch.Molin uit Lyon . 

Het vruchtvlees  is zoet, verfrissend en zo sappig 

dat de Napolitanen, bij uitstek gekende 

liefhebbers van watermeloenen,  er laaiend 

enthousiast over zijn : “Si mangia, si beve et si 

lava la faccia !” 

of “ Men kan er van eten, van drinken en er zich 

ook  het gelaat mee verfrissen” 

“Le nouveau melon pastèque ‘Délice’ pourrait 

être appelé ‘sans graines’, tellement la chair 

rouge carmin, très aromatique, conteint pey de 

ces petites graines blanches. Les fruits sont 

sphériques, gros et  vert foncé, sans tâches à 

l’extérieur. L’intérieur, très sucré et 

raffraichissant, est si juteux que les napolitains, 

mangeurs de melons, 

s’écrient avec enthousiasme : 

“Si mangia, si beve et si lava la faccia !” 

(On peut les manger, les boire et s’en laver le 

visage) 
Tekst en Illustr. uit  “Au Bon Jardinier-Maison 

Ch.Molin—Place Bellecour, 8-Lyon (F) 

Graines de semences , plantes, arbres, rosiers, etc…anno 

1910— 
Rubriek Graines Potagères : variétés nouvelles et recommandables” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3 Deutsche Kronprinzessin-aardbei / 

Fragaria x ananassa 

Een ontwikkeling van de bekende Duitse 

aardbeikweker Gottlieb Goeschke (1818-1898) 

uit Cöthen (D). Hij bracht meer dan 40 

aardbeirassen op de markt waaronder enkele 

heel bijzondere zoals deze 'Deutsche 

Kronprinzessin' (1871) met aparte klokvormige 

vruchten, ook ontwikkelde hij zogenaamde 

kleurrassen zoals 'Weisse Dame' (1886) 'Weisser 

Prinz' (1892) met witte vruchten en 'Schwarzer 

Prinz'(1886), 'Zulukönig'(1880) met zwartrode 

of bruinrode vruchten. 

  

Deze 'Deutsche Kronprinzessin' is waarschijnlijk 

verdwenen want na WO I wordt hij niet meer 

aangeboden in plantencatalogi. 

 

"'Deutsche Kronprinzessin' is een aparte 

aardbei met klokvormige vruchten, met een 

opmerkelijk aroma en met een enorme 

productiviteit. De aardbeien zijn cinnabar rood 

van kleur, van binnen zijn ze volledig wit en het 

vruchtvlees is zoet geparfumeerd " 
 

Extr. Bulletins d’Arboriculture, de Floriculture et de 

Culture Potagère-Gand (B)-1880- 
 

 

 
 

 

 
 

 

Illustratie uit Goeschke, Franz “Das Buch der Erdbeeren”1888-

Berlin-D- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D4 de Jonghe, Joseph (1795-1872 ca), 

Tuinbouwer, Aardbei-zaaier, Pomoloog... 

Joseph de Jonghe had een belangrijk 

Sierteeltbedrijf in St-Gilles bij Brussel aan de 

'Rue des Visitandines, 20' 

Hij teelde Fuchsia's, Pelargoniums,Orchideeën, 

Rozen, Leliën , zeldzame serreplanten enz..maar 

vooral Camellia's hadden zijn voorkeur. Na 

jarenlange ervaring met het kweken van deze 

planten publiceerde hij in 1851 zijn Camellia 

boek : 

„Camellias, beknopte handleiding tot het 

kweeken“ 

In 1858 stopt hij met de teelt van sierplanten en 

gaat hij zich volledig toeleggen op fruit en 

aardbeien. 

Door kruisen, zaaien en selectie, bekwam hij 

meer dan 

50 aardbeirassen ! 

Zijn zaailingen werden in binnen-en buitenland 

sterk aangeprezen en sommigen werden er op 

grote schaal geteeld. 

Hieronder enkele rassen met korte beschrijving : 

 

*'La Constante' , volgens J.de Jonghe zijn 

allerbeste 'creatie', bekomen in 1854 

'Sappig en zeer aromatische aardbei, de smaak 

heeft iets weg van een muskaataardbei 

(F.moschata) en de vaste vruchten verdragen 

uitstekend het transport' 

 

*'Reine des Fraisiers', een van zijn eerste 

rassen, uit 1850 „ met grote ovale rozige witte 

vruchten. Fijn, zoet en 'wijnachtig' (vineux) 

vruchtvlees. Uitstekend. 
Ref.‚Belgique Horticole-Liège-B-1858- 

 

*'Bicolore' ‚Kleine ronde bleekoranjekleurige 

vruchten met aan de schaduwzijde volledig wit. 

Het vruchtvlees is geel, uitzonderlijk sappig, 

zoet en met een bijzondere smaak‘ 
Ref.Vilmorin-Andrieux ‚Les Plantes Potagères‘-Paris-F-

1904- 

 
 

 

 

 
 

J.de Jonghe, schepper van meer dan 50 

aardbeirassen in de periode 1850-1872. 

(Met dank aan Jacobus Bosschaerts en Pieter De Ridder 

voor bijkomende informatie ) 
 

 

 

'Souvenir de Kieff'  'Langwerpige tamelijke 

grote vruchten van goede kwaliteit. Uiterst 

vruchtbaar en productief' 
Ref. L.G.Gillekens (1895) 

 

*'Hero' uit 1859 „Grote ronde of ovale rode 

blinkende vruchten met karmijnrood vruchtvlees. 

De vruchten zijn sappig, zoet en geparfumeerd“ 
Ref. F.Gloede (1865) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

E1 Elbeuf, Monstrueux d'Elbeuf à tête 

d'anguille--Prei-Allium porrum 

 

'Monstrueux d'Elbeuf à tête d'anguille' is een 

sierlijk gekrulde preivarieteit uit het 

Normandische Elbeuf. 

Een veel geteeld ras uit de jaren 1920-30. 

Volgens meerdere zaadhuizen een interessant ras 

omwille van zijn 'afgeplatte stengeluiteinden in 

de vorm van een palingkop ' 

"Pied très volumineux, extrémité aplatie rendant 

l'arrachage facile, la meilleure des variétés" 

=Graines Fontaine uit Bourg-Achard-F-1931= 

 

"Belle variété à feuilles très amples donnant une 

tige volumineuse dont l'extrémité est aplatie 

comme une tête d'anguille. Race très appréciée 

en Normandie..." 

=Graines L.Clause-Brétigny-sur-Orge-F-1926-= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

E2 Eysines, Brodé galeuse d'Eysines-

pompoen/courge 

Cucurbita maxima 

Deze pompoen is afkomstig uit de streek van 

Bordeaux en werd reeds in 1875 vermeld in de 

zadencatalogi van  Charles Huber (F) en 

Vilmorin-Andrieux (F) 

De mooie roze vruchten zijn bij volledige 

rijpheid bedekt met talrijke galvormige en 

knobbelige vergroeiingen, en dat is wat deze 

pompoen zo uitzonderlijk maakt ! 

 

"Cette race est surtout cultivé en Gironde. Elle 

est vigoureuse. A la maturité toute la surface est 

couverte d'excroissances tubéreuses, analogues 

aux broderies des melons brodés. La chair est 

jaune, épaisse, sucrée, parfumée, savoureuse et 

de très bonne qualité. Le diamètre peut atteindre 

50 centimètres." 

Ext. Brunet, Raymond in “Manuel Pratique du 

melon, de la Citrouille et du Concombre”-Paris-

(F)-1902- 

 
Ill. Clichés uit Vilmorin-Andrieux-1904- 

Brunet, Raymond-1902- 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

E3 Erfurter Tentoonstellingskomkommer- 

Cucumis sativus 

Een reuzekomkommer van Duitse origine, 

waarschijnlijk op de markt gebracht door de 

Erfurtse zaadfirma Carl Pabst rond 1900. 

 

“Uitstekende soort om in kassen te vervroegen. 

De vruchten bereiken soms 

een lengte van 75 cm. 

Ze zijn lang, glad en slank en wegen soms tot 

3 kilogram. Vooral is de vruchtbaarheid 

merkwaardig. De winner zegt 'Betere kassoort is 

er niet'. De ondervinding zal dit leren.” 

 
Extr. Zaad catalogus C.G.Van Tubergen jr.-Haarlem-NL-

1903 bij rubriek 'Nieuw Ingevoerde Groentezaden' 
 

„Een serre met deze komkommer is een 

bezienswaardigheid voor elke tuinder. 

De vruchtafzetting is buitengewoon rijk, er 

hangen soms 4 tot 6 reuzekomkommers aan één 

enkele vruchtstengel“ 
 

Extr. Samenhandlung Carl Pabst, Hoflieferant, Erfurt-D-

1905- 
 

Syn. Erfurter ausstellungsgurke, Concombre 

'Exposition d'Erfurt' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

F1 Frau Mieze Schindler aardbei- 

Fragaria x ananassa 

De aardbei 'Frau Mieze Schindler' is een zaailing 

bekomen door Otto Schindler in 1925 uit 

'Lucida Perfecta x Johannes Müller'. Otto zelf 

vond deze varieteit niet zo denderend en schonk 

er verder geen aandacht aan. Hij gaf opdracht de 

planten te vernietigen. Zijn hoofdtuinier 

daarentegen vond dit ras buitengewoon lekker 

en kon Prof.Schindler ertoe overhalen plantgoed 

te behouden. Deze aardbei viel later zo in de 

smaak dat ze werd gecommercialiseerd... 

De naam "Frau Mieze" ( Mieze wordt in 

Duitsland gebruikt als roepnaam voor een kat, 

zoals bij ons bv. 'poes, poes') was de bijnaam 

van Mevrouw Schindler : het zoontje van de 

hoodtuinier vond dat deze vrouw op een kat 

geleek. Hij was wel uiterst beleefd en groette 

haar met "Goedemorgen, Frau Mieze". 

Prof.Schindler vond het een plezante bijnaam en 

gaf hem aan één van zijn zaailingen... 

Met dank aan Pomoloog Howard Stringer voor 

deze informatie. 
 

Frau Mieze Schindler heeft paarsrode vruchten 

met een fijn aroma, sappig zoet met een 

braamachtige (framboos) nasmaak, vandaar de 

synoniem 'Framboosaardbei' 
   

Illustratie uit 'Beerenobst' van Peter Sorge-1984-

Neudamm-D- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

F2 Farges Yamswortel/Igname de Farges/ 

Dioscorea Fragesii 

Dioscorea's of Yamwortels zijn winterharde 

klimmende planten waarvan de wortels eetbaar 

zijn. 

Vanaf 1850 werden meerdere soorten naar 

Europa ingevoerd.  Een van de nadelen is dat ze 

lange fragiele  wortels maken-- soms tot wel 1 

meter lengte !!-- die bij het oogsten makkelijk 

afbreken. 

Een uitzondering hierop is Dioscorea fargesii, 

een ronde Yam met weliswaar kleinere wortels 

ter grootte van een mandarijn. 

Rond 1902 brengt Rivoire & fils uit Lyon (F) 

deze Yam als nieuwigheid op de markt : 

“La plante est rustique et son tubercule, que l'on 

peut récolter sans la moindre difficulté, est de 

bonne qualité. En outre, elle produit un très 

grand nombre de bulbilles aériennes qui 

assurent sa multiplication. Son tubercule est de 

grosseur moyenne et il atteint son maximum de 

développement 

la troisième année : il atteint le volume d'une 

grosse orange et pèse de 100 à 120 grammes” 

  

Bij de bestelling van zo'n knolgewas ontving 

men eveneens een brochure met 

teeltaanwijzingen en culinaire 

recepten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gentse tuinbouwer Hubert Jean Van Hulle 

(1827-1900) was duidelijk geen voorstaander 

van dit chinees knolgewas... 

"Rankende knolplant uit China bij ons 

ingevoerd, en waarvan men ten onrechte met 

veel ophef gesproken heeft als moetende de 

aardappels vervangen. Onder de asse gebraden 

zijn de Yams enigzins eetbaar, maar in het 

geheel niet wanneer zij in het water worden 

gezoden. Het enige dat in hun voordeel spreekt, 

is dat zij waarschijnlijk in dorre gronden lukken. 

Wat ons betreft, wij zien er niets goeds in”   
Hubert Jean Van Hulle in 'De Moeshovenierderij"-Gent-B-

1872- 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

G1 Gratcheff, Vladimir Gratcheff meloen-

Cucumis melo 

Een reuzemeloen van Russische origine, 

blijkbaar door het Zaadhuis Gratcheff uit St-

Petersburg ontwikkeld en op de markt gebracht. 

 

«Zwarte en gigantisch grote meloen  met een 

gewicht tot 15 kg. Dunschillig met dik en vol 

rood vruchtvlees, heerlijk geparfumeerd, lekker 

aromatisch. 

Uitstekende vrucht voor marktdoeleinden. 

Om grote vruchten te bekomen is het raadzaam 

slechts één of twee vruchten aan de plant te 

laten groeien» 

 (Un grand merci à Natacha Ivankevitch pour la 

traduction) 

 
Extr. Catalogus Gratcheff-St-Petersburg-Russia-1898- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G2 Goeschke, Göttlieb (1818-1898) Tuinbouwer, 

pomoloog, aardbeizaaier. 

Ontegensprekelijk de belangrijkste Duitse 

aardbeizaaier uit de 19 °eeuw. 

In zijn woonplaats te Köthen (of Cöthen) 

ontwikkelde hij meer dan 40 aardbeirassen. 

Hij verhandelde die in zijn eigen kwekerij. Als 

rasnaam voor zijn aardbeien liet hij zich graag 

inspireren door titels van vooraanstraande figuren 

zoals 'König Albert von Sachsen' (1878), 

'Deutsche Kaiserin'(1872),'Freiherr von 

Stein'(1880), 'Grafin Hoyos' (1892), 'Kaiser 

Nicolas von Rusland' (1897)... 
Ook bekwam hij meerdere  'Maandbloeiers' (Fragaria 

alpina) zoals 'Schöne Meisnerin'(1877), 'Schöne 

Wienerin'(1889), 'Hejkals rote' (1888)... 
Vanaf 1902 zette zijn zoon Franz zijn werk voort en 

ontwikkelde eveneens waardevolle rassen  

waaronder 'Königin Luise' (1905) en 'Wunder von 

Köthen' (1900) als belangrijkste. 
Franz Goeschke (1844-1912) schrijft in 1888 een 

standaardwerk over aardbeien 'Das Buch der 

Erdbeeren'-Berlin-D-waarin hij een artikel besteed 

aan 'de aardbeien creaties van zijn vader Gottlieb' 

(Zuchtungen von G.Goeschke in Cöthen) 

G.Goeschke was gepassionneerd door het 

ontwikkelen van 'kleurrijke' variëteiten en door 

rassen met aparte vormen en smaken. 

Hieronder enkele voorbeelden : 

*'Ascania' (1872) ' De hartvormige vruchten zijn 

oorspronkelijk wit gekleurd, bij volledige rijpheid 

worden ze rooskleurig. Het vruchtvlees is boterzacht 

en sappig met een uitgesproken ananas aroma' 
Ref. Bulletins d'arboriculture-Gand-B-1891- 

*'Weisse Dame' (1886) 
'Middelgrote eivormige zuiver witte glanzende 

vruchten. Het aroma is heerlijk met een abrikozen 

smaak' 

Ref.F.Goeschke (1888) 

 

 

 

 

 

 

*'Deutsche Kronprinzessin' (1871) 

"'Deutsche Kronprinzessin' is een aparte aardbei met 

klokvormige vruchten, met een opmerkelijk aroma 

en met een enorme productiviteit. De aardbeien zijn 

cinnabar rood van kleur, van binnen zijn ze volledig 

wit en het vruchtvlees is zoet geparfumeerd " 

Extr. Bulletins d’Arboriculture, de Floriculture et de 

Culture Potagère-Gand (B)-1880- 

*'Zulu-König' (1880) 

'De Hanekamvormige vruchten zijn donkerroodbruin 

met roodpaars vruchtvlees, zacht en zoet, uitstekend 

van smaak en sterk geparfumeerd' 

Extr. “Bulletins d’Arboriculture, de Floriculture et de 

Culture Potagère”-Gand/Gent (B)-1881- 

 

 

 

 

 

 



 

G3 Gauthier, Louis (1860-1935), tuinbouwer en 

alombekende aardbeikweker. 

Louis Gauthier werd geboren in een 

Normandisch dorpje vlakbij Calvados. Op jonge 

leeftijd verloor hij zijn vader en op 15-jarige 

leeftijd werd hij door zijn moeder „aan een 

vermaarde kweeker toevertrouwd om de 

hovenierstiel aan te leeren“. In 1892 wordt hij 

als meesterhovenier aangesteld op het kasteel 

van Grentheville-Caen. Daar begint hij met de 

bevruchting en het kruisen van aardbeien.  

In 1896 bekomt hij zijn wereldvermaarde  

'Louis Gauthier', 
„ deze aardbezie was een verrassing voor de 

wereld en is het vertrekpunt geworden eener 

nieuwe soort, de herbloeiende aardbezie met 

groote vruchten die de geheele tuinbouwwereld 

verbaasde en in rep en roer bracht“ 

 
Ref. Plant en Bloem, tuinbouwkundig tijdschrift-

redactie Em.Nagels-Wilrijk-B-1908- 
 

In 1900 vestigt hij zich als onafhankelijke  

tuinder te Caen, in een tuin van 1 hectare groot 

waar hij naar hartelust kan experimenteren met 

zijn collectie van 300 aardbeivariëteiten. 

Hij bekomt nog meerdere uitstekende rassen. 
 

*'Aurore' (1906) kruising tussen 'Louis Gauthier ' 

en ' König Albert von Sachsen', grote karmijnrose 

vruchten met sappig en geparfumeerd vruchtvlees 
*'France et Russie' (1902) kruising tussen 

'Sharpless' en 'Général Chanzy', grote vuurrode 

vruchten van eerste kwaliteit 
*'Général de Castelnau' (1902) kruising tussen 

'Saint-Fiacre ' en 'Bedford Champion', mooie donker 

amarantkleurige vruchten met sappig en zoet 

vruchtvlees 
*'La Châtelaine de Grentheville' (1903) zaailing 

uit 'Louis Gauthier', genoemd als dankbetoon aan de 

kasteeldame van Grentheville waar Louis Gauthier te 

werk gesteld was tot 1900. Een aparte witte 

geparfumeerde aardbei. 
*'Ville de Caen' (1922) kruising tussen 'Empereur 

du Maroc' en 'Madame Moutot', 
waarschijnlijk zijn laatste 'creatie' ; de  zwartrode 

vruchten hebben een sterk aroma van moschata 

aardbeien  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustratie uit ‘Livre d’or du Monde Horticole’ 

Floralies Gantoises-1913- 

Edité par La Tribune Horticole 

 

 

 



H1 Hop als moesplant- Humulus lupulus 

Rond 1865 werd onder invloed van tuinbouwers 

zoals Frederik Burvenich, Emiel Rodigas e.a. 

pogingen ondernomen om de hop in te voeren in 

de moestuin... 

 

"...De kweek der hop geeft een tweede produkt, 

dat bestaat in de overtollige keesten (scheuten) 

welke in de lente bij het opschieten worden 

weggenomen, en welke aan de verbruiking voor 

de hogere standen in de grote steden worden 

geleverd. De hoppe-keesten zijn voor de 

landbouwer een bijzaak, die hem een goede 

winst opbrengt. Ten tijde van het opschieten ziet 

men uit de omstreken van Aalst ganse bakken en 

manden naar de markten van Brussel gestuurd 

worden, waar zij op de gemakkelijkste wijze, en 

aan uiterst hoge prijzen worden verkocht; want 

zij maken een heerlijke schotel uit, in de trant 

van aspersiên (asperge's) doch niet zo 

waterachtig en smakeloos, maar integendeel van 

een aangename gekende smaak, en die ons 

toekomt juist in een tijdsvak waar de aspersiën 

nog in winterslaap liggen, en de verse groenten 

doorgaans zeer zeldzaam zijn..." 

"...Wij hebben met genoegen opgemerkt dat 

sedert wij in de prijs-couranten van het gesticht 

( firma) Van Houtte de aandacht op deze plant 

hebben getrokken_dit is 4 jaar geleden_er veel 

vraag naar geweest is, hetgeen bewijst dat men 

proeven doet.Daarenboven hebben vreemde 

(buitenlandse) katalogen niet alleen de Hoppe 

onder de moesplanten opgenomen, maar ook 

daarbij letterlijk de nota die in onze prijs-

courant er op volgt. Dat de kweek er zich van 

verspreide, ziedaar hetgeen wij wensen" 

 
Uitr. 'De Hoppe als moesplant' door Frederik Burvenich in 

"Jaarboek voor Hofbouwkunde" Gent-1864- 

* 

'Hop als Groenselplant' Emiel Rodigas in 'De Burgerlijke 

Moestuin' Gent-1871- 

* 

Catalogus Louis Van Houtte 1868-1872,--plantgoed van 

Hop aan 1,25 F per 12 stuks 

"Geeft witte jonge scheuten in de lente die als asperge's 

worden klaargemaakt" 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Illustratie uit L.G.Gillekens "Cours Pratique de Culture 

Maraichère"-Bruxelles-1895- 'Culture du Houblon dans 
les potagers' 

 

 

 



 

 

J1 Japanese Pie-Pompoen, Japanse 

alfabetpompoen--Cucurbita mixta 

Synoniemen : Japanischer Pastetenkurbis, 

Japanse alfabetpompoen. 

Oorspronkelijk als Cucurbita moschata 

verhandeld, pas vanaf 1930 werd door de 

Russische wetenschapper I.Pangelo een 

onderscheid gemaakt tussen de  soorten 

Cucurbita moschata en Cucurbita mixta. 

Het is een pompoen van het Butterut-type, van 

Japanse origine en  rond 1890 via het 

gerenomeerde zaadhuis Edmund Mauthner uit 

Boedapest, naar Europa gebracht. 

De illustratie is uit 'Wiener Illustrite Garten 

Zeitung'-Wien-A-1891- 

'Marktkramer met vruchten' 

In de linker bovenhoek zien we een tekening van 

het zaad : 

dit zaad  vertoont karakteristieke 'Japanse 

alfabettekens' , vandaar de nederlandse 

benaming. 

 

“A high quality pumpkin of Japanese origin. The 

flesh is very thick, of a rich salmon color, fine 

grained, dry and sweet. Highly desirable as a 

pie or cooking pumpkin.” 

 
Extr. Uit Catalogue Condon Bros.seedsmen uit Rockford-

Illinois-USA-1934- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L1 Lind, Jenny Lindmeloen-Cucumis melo 

 Een Armeense meloen 'Center' zou rond 1846 

hernoemd geweest zijn tot 'Jenny Lind', als 

hommage aan de Zweedse operazangeres Jenny 

Lind (1820-1887) alias de 'Zweedse Nachtegaal'. 

In Amerika was ze blijkbaar heel populair want 

er is ook een aardbei naar haar genoemd in 1856 

te Boston (USA) en ontwikkeld door een zekere 

Hay. 

“Vrij klein meloentje van ca.1 kg met aparte 

'knobbel' aan vruchteinde (tulbandmeloen). 

Het vruchtvlees is groen, zacht en sappig maar 

niet van de allerbeste kwaliteit. Ooit populair 

omwille van zijn vroege oogstbaarheid maar 

spijtig genoeg te delicaat voor transport” 
Referenties : 

Tapley, W.T.  & Enzie, W.D. &Van Eseltine, G.P.“The 

Cucurbits—The vegetables of New York” -USA-1937- 

 

Seed catalogue W.Atlee Burpee uit Philadelphia-USA-

1901-cliché 

 

'Die Gartenwelt'-Berlijn-(D)-1902- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L2 Lennig's White strawberry, White Albion- 

Fragaria x ananassa 

Van origine een Amerikaanse varieteit , 

gevonden in een tuin van een zekere Mr. Lennig 

in Germantown (Philadelphia-USA) en op de 

markt gebracht rond 1880. 
Synoniemen : White Pine, White Albany, White Albion 

 

"Mooie witte aardbei met roosrode kleur aan de 

zonnekant. 

Wit en zoet smeltend vruchtvlees, met  een 

heerlijke ananassmaak. 

De tamelijke grote vruchten zijn meestal rond, 

soms ovaalvormig. Zeer goed productief. 

Volgens sommige kenners zijn ze minder goed 

van smaak dan een andere witvruchtige aardbei 

'Bicton White' maar daarentegen veel 

productiever en krachtiger van groei" 

 
Ref. Merrick, J.M. "The Strawberry and its culture"-1870-

Boston-USA- 

Goeschke, Franz “Das Buch der Erdbeeren”1888-Berlin-D- 

Bulletinsd’Arboriculture, de Floriculture et de culture 

maraichère-Gand-B-1884-lithografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L3 Lente-ajuinen, Vroege Witte-Oignons blanc 

du printemps-Allium cepa 

In „Plant & Bloem“ een tuinbouwkundig 

tijdschrift uit 'Wilrijck-Antwerpen' anno 1909 

wordt bij de rubriek „Nieuwe Groentens“, de 

Vroege Witte Lente-ajuin voorgesteld als... 

 

„ Bij het begin der natuurherleving, geeft deze 

verscheidenheid reeds sterke witte stengels, 

doch het merkwaardigste is dat deze zilverwitte 

ajuinen in de maand mei de grootte van een 

ganzenei bereiken...Het is onnodig verder uit te 

wijden over de voordelen die deze ajuinsoort 

verschaft aan de groentenverkoper en 

groententeler-liefhebber... 

De teelt van de witte lente-ajuinen is heel 

eenvoudig : het zaad wordt gezaaid in de maand 

augustus en begin september op een zuivere, 

goed bewerkte en bemeste grond; in de maand 

oktober worden de plantjes verplant op goed 

verwijderde bedden, waar zij de winter moeten 

doorbrengen, in rijen van 20 cm afstand en de 

plantjes op 10 cm van elkander. Alzo kan deze 

ajuinsoort een koude van 15 à 20 ° Reaumur ( 

ca. -20 °C) verdragen zonder te bevriezen, zodat 

men ze als winterhard kan aanbevelen. 

Deze verscheidenheid is de enigste vroege 

ajuinsoort die er bestaat“ 

 

Deze lente-ajuin werd voor het eerst aangeboden 

in de zadencatalogus van J.C.Scmidt-Erfurt-D-

1909- 

De auteur haalde hier duidelijk inspiratie uit een 

Gents tijdschrift anno 1849 , nl 'Annales de la 

Société Royale D’Agriculture et de Botanique 

de Gand-Journal d’Horticulture et des Sciences 

accessoires (uitgegeven door Charles Morren) 

 --Rubriek 'Physiologie horticole du gout' : 

Oignon Blanc ou du printemps' door J.G.Moreau 

et J.J.Daverne, 

De beschrijving en teelt zijn identiek, alleen 

verkregen deze auteurs ajuinen ter grootte van 

een kippenei ipv. een ganzenei ! 

 
 

 

 

 
 

 
Cliché 'Allerfrüheste weisse frühlings-zwiebel' uit 

J.C.Schmidt -D- herfst catalogus 1909- 

 

 

 



 

 

 

 

 

L4 Lucullus snijbiet of  Warmoes, Bette à carde 

Lucullus/ 

Beta vulgaris 

Oorspronkelijk is snijbiet of warmoes een zeer 

oude groente die reeds geteeld  werd  ten tijde 

van de Romeinen. 

Zo was een zekere Lucullus, Romeins veldheer 

en fijnproever, gekend voor zijn weelderige 

feestmaaltijden. 

Meerdere groenten zijn naar hem genoemd 

waaronder deze snijbiet (1905), maar ook een 

aardappel (1891), een tomaat (1910)... 

Deze Lucullus snijbiet is waarschijnlijk van 

Duitse origine en kwam als nieuwigheid voor in 

de zadencatalogus van Carl Pabst uit Erfurt (D) 

in 1905. 

Het is een mooi ras met gele, gekroesde 

bladeren en witte stelen. 

Snijbiet is een prachtige aanwinst voor de 

moestuin omwille van 

zijn kleurrijke* stelen en door zijn dubbel 

culinair gebruik : zowel het blad (spinazie) als 

de jonge stelen (bleekselder) zijn bruikbaar en 

lekker... 

 

* er zijn snijbietrassen  met witte, gele, rose, 

rode en oranje stelen 

 
Illustratie uit Samenhandlung Carl Pabst-Erfurt-D-1905- 

 

"Warmoes werd uit Spanje op het einde van de 

XVI ° eeuw hier ingevoerd. 

Doorgaans, in de burgerstuinen vooral, treft 

men de plant zelden aan, en nochtans 

zijn de ribben als aspergiepijlen bereid, zeer 

smakelijk. Men mag de bladeren enige maal 

afsnijden om de jonge uit het midden des te meer 

te doen schieten; deze zijn zeer mals" 

 
Emiel Rodigas-1871-Gent-B-„De burgerlijke moestuin“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L5  Lucette struikboon/ Haricot nain ‚Lucette‘ 

/Phaseolus vulgaris 

 

 

'Lucette' heeft de allerkleinste bonen van alle 

gekende bonenrassen en werd door de zaadfirma 

Rivoire & fils uit Lyon (F) in 1898 op de markt 

gebracht. Dit wit boontje werd ontwikkeld door 

een zekere Lucien Tendret na een minitieuze en 

langdurige selectie. Lucien Tendret was een 

bekende epicurist of fijnproever en auteur van 

meerdere kookboeken waaronder 'La table au 

pays de Brillat-Savarin'. Hij beschouwde deze 

struikboon als de lekkerste van alle bonen. 

„C'est le plus petit, le plus fin de tous les 

haricots. Ils sont de couleurs blanche et 

constituent la plus délicieuse variété à 

consommer en grains secs“ 

 

Illustratie en beschrijving uit catalogue de 

graines Rivoire & fils-Lyon (F)-1900- 

De cliché is van Art Deco tekenaar F.Rolla 

 

 

 

 

 

 

 
Vergelijking in grootte bij bonen uit de catalogus van 

Rivoire & fils-Lyon (F)-anno 1905- : links boven een 

witte pronkboon en een groene 'de Soissons', onderaan 

rechts de rijstboon 'Comtesse de Chambord' met daarnaast  

de allerkleinste uit de reeks : 'Lucette' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L6 Livingston , Alexander W. (1821-1898), passie 

voor tomaten 

 

Alexander W.Livingston uit Columbus, Ohio 

(USA) was gepassionneerd door Tomaten 

(Lycopersicum esculentum). Vanaf 1870 tot aan 

zijn dood ontwikkelde hij meer dan 

30 rassen die hij via zijn zaadfirma 'Livingston's 

Buckeye Garden Seeds' op de markt bracht. 

Bij de selectie hield hij vooral rekening met het 

bekomen van gladde, uniforme en lekker 

smakende vruchten. 

Zijn allereerste variëteit was 'Paragon' (1870) 

en werd aangeboden als „ 

the first perfectly smooth, deep red tomato ever 

offered to the American people“ 

Naast rode tomaten bekwam hij ook gele, 

oranje, roze en violetrode rassen. 

Een buitenbeentje was wel 'Dwarf Aristocrat' 

(1893) een productief en compact groeiende 

dwergvariëteit met rechtopstaande en stevige 

stengel die bij het verder opkweken geen steun 

nodig had. 

De belangrijkste creaties van Livingston : 

 

*'Acme' (1875) roosrode gladde vruchten met 

zacht, fijn vruchtvlees en delikaat aroma. Wel 

gevoelig voor vruchtrot. De aparte kleur werd 

niet door iedereen geapprecieerd. 

*'Beauty' (1886), mooie scharlakenrode 

vruchten met een paarse glans, vandaar de naam 

de benaming 'Beauty'. 

*'Favorite' (1883) grote vlezige donkerrode 

vruchten met goede smaak en opbrengst 

*'Golden Queen'(1884) ivoorwitte tot gele 

vruchten met zoet aroma. 

*'Honor Bright' (1897) heel bijzondere tomaat 

qua verkleuring : van lichtgroen naar wit, 

vervolgens naar geel en tenslotte naar lichtrood. 

 

 
Ref.'Livingston and the Tomato' A.W.Livingston-1893-USA 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L7 Laxton, Thomas (1830-1893), polyvalente 

zaaier 

Thomas Laxton uit Bedford (England) was een 

polyvalente zaaier. Zijn interesse lag vooral bij 

erwten en aardbeien, maar hij ‚creëerde‘ ook nieuwe 

rassen van rozen, appels, pelargoniums, pronkbonen, 

komkommers …zelfs een aardappel en een koolras, 

nl ‚Chou de Bedford‘ , naar zijn woonplaats 

genoemd, staan op zijn naam. 

In zijn overlijdensjaar 1893 stonden  nog zo’n 900-

tal zaailingen voor observatie en selectie. Zijn 

ambitie was zo groot dat hij dacht zelfs met drie 

mensenlevens nog niet rond te komen. 

Hij trouwde twee maal en kreeg 7 kinderen, hij 

noemde twee rozen naar zijn dochters 'Emily Laxton' 

en 'Annie Laxton' 

Na zijn dood zouden zijn zonen William en Edward 

zijn werk verder zetten en een zadenfirma oprichten 

onder de naam „Laxton & Brothers“ 

De belangrijkste ‚creaties‘ van Thomas Laxton zijn 

ongetwijfeld  al zijn erwten- en aardbeienrassen die 

hij in meer dan 30 jaar ontwikkelde... 

 
In 1865 begon hij als hobby te kruisen en drie jaar 

later bekwam hij een erwt (Pisum sativum) 

*'Supreme“ uit een kruising tussen 'Sugar Pea' en 

'Ne Plus ultra'. Hij kreeg voor deze zaailing een 

'first-class certificate' van de Royal Horticultural 

Society uit London (GB) 
In de jaren 1940 werd deze erwt nog steeds geteeld, 

nl. in Frankrijk waar hij wordt beschreven en 

afgebeeld door het bekende zaadhuis Vilmorin-

Andrieux. 

Meer dan 30 rassen zouden nog volgen waaronder 

zijn lievelingserwten  *'Gradus' en 
*'Fill baskett' (1874) 

 

Zijn eerste en grootste succes op gebied van  

aardbeien (Fragaria x ananassa) was de 

alomgeprezen *'Laxton's Noble' of *'Noble' een ras 

die nu nog verkrijgbaar is en die in de jaren 1960 

nog volop werd aangeplant. 
 

 

 

 

 

 

 
Nog meer dan 15 rassen zouden volgen *' King of 

the earlies' (1888), *'White Knight', *'Latest of 

All', *'Jubilee' . 
Zijn allerlaatste en ook zijn 'lievelingsaardbei'  

* 'Royal Sovereign' bekwam hij in 1893, het jaar 

van zijn overlijden. 
Em.Stappaerts (1946) beschrijft deze aardbei  als 

volgt 'Zeer talrijke dikke langwerpige platte 

scharlakenrode vruchten; roos, sappig en 

zuurachtig vlees; aan te bevelen om aan te jagen 

(broei); zeer veel gekweekt voor de handel' 

Ref. “The Gardener's Chronicle”-London (UK)-

1893- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

M1 Messine, courge de Messine 

Messina pompoen 

Cucurbita maxima 

  

Dit oud pompoenras zou uit Sicilië afkomstig zijn 

, nl.uit Messina en werd door Charles Naudin 

(1825-1899),  de bekende franse cucurbitoloog, 

reeds in 1856 beschreven als een variëteit met 

‘ …ovale lichtrode vruchten met diepe ribben en 

onregelmatige gleuven. Het bruinachtig 

vruchtvlees is zeer aromatisch en heeft een 

speciaal  aroma die niet door iedereen 

geapprciëerd wordt. Dit ras is wel heel speciaal : 

niet alleen omwille van zijn vruchten maar ook 

door de abnormaal grote bladeren en door zijn 6-

7 cm.dikke vruchtsteel …’ 

 

“Le Potiron Messinais ou Courge de Messine, à 

fruits gros, plûtot ovoïdes que sphériques, d'un 

rouge pâle, à côtes saillantes, arrondies, 

irrégulières, comme boursouflés, séparées par 

des sillons étroits. La chair en est très épaisse, 

d'un jaune terne et brunâtre, très aromatique et 

d'une saveur qui la rend difficilement acceptable 

pour beaucoup de personnes. Cette variété, déja 

remarquable par la forme de ces fruits, l'est 

encore par la grandeur de son feuillage, et 

surtout par la grosseur tout à fait insolite du 

pédoncule du fruit, qui n'a pas moins de 6 à 7 

centimètres d'épaisseur et qui est strié de lignes 

noirâtres sur fond vert. Les graines sont très 

grandes, d'un blanc sale, et fortement 

marginées.” 

Extr. Naudin, Charles (4)“Nouvelles recherches 

sur les caractères spécifiques et les variétés des 

Plantes du Genre Cucurbita” Annales des 

Sciences Naturelles—Paris-(F)-1856- 

 

 

 

 

 
Andere pompoenrassen zoals  'Courge de 

Portugal'  'Coeur d'Or' '‘Knobby Leviathan’ zijn 

sterk verwant met deze Messina. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2 Marglobe, een Pitloze Tomaat (of bijna toch)/ 

Lycopersicum esculentum 

 

De Tomaat ‚Marglobe‘ is van Amerikaanse 

origine en werd rond 1925 ontwikkeld  door een 

zekere Dr.Pritchard uit een kruising tussen 

'Merveille des Marchés' ('Marvel)  en 'Globe', 

vandaar de naam 'Mar-globe'. 

De vruchten zijn mooi rond,  rood en bevatten 

heel weinig zaden. Volgens kenners is dit de 

tomaat bij uitstek voor confituurbereiding. 
 

Referenties : 

 Rustica-Journal Universel de la Campagne-Paris-1951- 

zie afbeelding ‚Tomates sans pépins‘ 

 

Revue Horticole-Paris-F-1946- 'Les Tomates' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

M3 Manchester Reuze Selder / Apium graveolens 

 

Een kleurrijke aanwinst voor de moestuin ! 

Rode selders waren in het Victoriaans Engeland 

zeer geliefd. Tientalle roodstelige rassen werden 

in Engelse zaadgidsen vermeld, o.a. ‘Solid red’ 

‘Defiance Red’ ‘Matchless Red’ ‘Crimson’... 

Heel apart was ‚Manchester Giant Red‘, 

waarschijnlijk een verdwenen ras. 

We zien hem hier aangeboden door de Italiaanse 

‚catalogo sementi‘ van Mercatelli Rafaelo  uit 

Firenze anno 1907 als ‚Sedane Migliorato 

Gigante di Manchester‘, dus een verbeterde 

versie. 

„E un' eccelente introduzione inglese, di un 

vigore straordinario e superiore alla ben 

conosciuta varieta 'Manchester Red Celery della 

quale pero molte piu saporite. 

La pianta ha proporzioni gigantesche : se ben 

coltivata raggiunge qualche volta l'altezza di un 

metro. 

Le costole anch'esse grossissime, sono 

teneressime e di un bel colore chiaro rosso di 

bell'aspetto“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M4 'Munchener Bier' herfstradijs/rettich 

/ramenas -Raphanus sativus 

Synoniem : 'German Beer' 

 

Deze Zomer-of Herfstramenas is zoals de naam 

doet vermoeden van Duitse origine en werd 

reeds in 1880 aangeboden in zadencatalogi. 

Zijn associatie met bier is wereldwijd bekend. 

 

„Deze Herfstradijs heeft witte, ronde-ovale, 

delicate en uiterst fijnsmakende wortels. 

Geschikt voor bij het ontbijt en als hapje  bij het  

drinken van bier. 

 Deze variëteit  is enorm populair en alom 

gewaardeerd, en dit heeft hij grotendeels te 

danken aan zijn gezonde eetlust stimulerende 

eigenschappen. „ 

 

Beschrijving en illustratie uit Samenhandlung 

N.L.Chrestensen uit Erfurt (D)-1907- 

 

„Hij is enerzijds aangenaam pittig en anderzijds 

mild van smaak en tevens zo zacht als boter. 

De teelt lukt zowel in broeibakken als in volle 

grond“ 

Extr. Preis-verzeichnis J.Lambert & sohne uit 

Trier (D)-1913- 

 

Illustratie uit Samenhandlung J.Schmitz-

München (D)-1931- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M5 Mandarino of Mandarine meloen/ Cucumis 

melo 

 

In de‘ Catalogo sementi‘ van Fratelli Ingegnoli-

Milano-(I)-uit 1894 is er een prachtige 

kleurplaat te bewonderen van een nieuwe 

ingevoerde  meloen: de ‚Mandarino melone‘. 

 

Hij wordt aangekondigd met een zeer 

aantrekkelijke en appetijtelijke beschrijving : 

deze nieuwigheid uit Amerika heeft prachtige  

oranje gestreepte vruchten, het vruchtvlees is 

fijn, zoet en uitermate geurig „ 

 

Het  jaar ervoor kwam deze meloen eveneens 

voor in de zadencatalogus van Haage & Schmidt 

(Erfurt-D-1893). 

 

„Uitstekende en zeer rijkdragende meloen welke 

nog mooier en geuriger is dan de ‚Perzik-

meloen‘* De vrucht is rond en heeft de grootte 

van een mandarijn, is bovendien prachtig groen 

met oranje gele strepen, bij volledige rijpheid 

wordt hij oranje met donkere strepen. 

Het vlees is wit, vast en lang houdbaar“ 

  

Over de smaak vertelt men hier eigenaardig 

genoeg  niets. 

 

Deze ‚Mandarin‘ of ‚Mandarino‘ doet ons sterk 

denken aan de reeds langer gekende en geteelde 

**Dudaïm geurmeloen met zijn ontelbare 

synoniemen zoals ‚Pomme de Brahma, Queens 

Pocket meloen, Canary melon, Melon de 

poche…enz 

Het is een smaakloze nu nog verkrijgbare 

geurmeloen die in vroegere tijden soms geteeld 

werd als geurverfrisser in huis. De smaak van de 

vruchten is flets maar de geur is subliem ! 

 

Mogelijk heeft een warme Mediterrane zomer 

veel invloed op de kwaliteit van deze vrucht en 

bekwamen ze in Italië exemplaren met meer 

aroma dan in onze noordelijke contreien. 

 

*   Perzik-meloen : zie later bij Px 

** Dudaïm meloen : zie later bij Dx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuwigheden bij Fratelli Ingegnoli (Milano-I-

1894) 

In het midden de ‚Mandarino‘ meloen, links een 

tomaat‘ Cristoforo Columbo‘ of Cristoffel 

Columbus en rechts een struiklimaboon 

(Phaseolus lunatus) 

 

 



 

 

 

M6 Miel de Turquie, Turkse Honingpompoen/ 

Cucurbita moschata 

'Miel de Turquie' of ‘Turkse Honingpompoen’ is 

een zeer mooie langwerpige muskaatpompoen 

(Cucurbita moschata) van het 'Butternut' type. 

De vruchten zijn oranjerood met witte strepen, 

een niet veel voorkomende kleur combinatie bij 

pompoenen. 

Het is een lokale variëteit uit Turkije die rond 

1900 zijn intrede doet in onze streken. 

“Fruits allongés obtus atteignant jusqu’à 25 kg. 

de couleur rouge orange. Sa chair d’un jaune 

chamois, est fondante ce qui la rend précieuse 

pour la cuisine” 

Zo wordt hij met een bijhorende cliché 

aangeboden in Italiaanse zadencatalogi : 

Catalogo sementi Ernesto Dammann-Napoli-I- 

1913-, Catalogo sementi M.Herb-I-1914 -… 

 

In het Gentse tijdschrift ‘Revue d’Horticulture 

Belge et Etrangère’ beschrijft een zekere 

H.Ronse deze Turkse Honingpompoen : 

  

“Catalogi vermelden een gewicht van 25 kg. 

maar zo’n enorme vruchten  hebben we hier 

nooit bekomen. 

Het vruchtvlees vonden we wel sappig en 

gesuikerd, het deed ons wat denken aan dat van 

een meloen. Dit ras van Turkse origine heeft bij 

ons wel een warme zomer nodig om te rijpen.” 

 

Extr ‘Revue d’horticulture Belge et Etrangère’ 

uit 1907 –Artikel over het culinair gebruik van 

pompoenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M 7 May Queen, de allervroegste aardbei/ 

Fragaria x ananassa 

Deze 'May Queen' 'Mei-koningin' of 'Reine de 

Mai' is van Britse origine. Ze werd in 1857 

bekomen door William James Nicholson 

(ca.1795-1862) een aardbeiteler en tevens 

aardbeizaaier uit Egglescliffe (Yorkshire-UK-) 

Hij bekwam deze 'May Queen' uit een kruising 

van Fragaria virginiana met een onbekend ras. 

Deze  kleine, ronde aardbei werd in de 

19 °eeuw- begin 20 °eeuw vooral geteeld 

omwille van zijn 'vroegrijpendheid'. 

“Uitstekende soorten om vervroegd te worden 

zijn 'Louis Vilmorin', 'Reine Marie-Henriette', 

'King of the earliest', 'Sensation' en 

'May Queen'. 

Wat fijnheid van smaak aangaat, staat 

laatstgenoemde bovenaan. Ze heeft echter het 

grote nadeel, dat alleen de eerste vruchten flink 

groot worden ; de later gevormde blijven klein” 

Uit J.C.Muizen 'De Nederlandse Groenteteler'-

Nl-1905. 

In Engeland werd deze variëteit weinig 

geapprecieerd (“Some English growers have 

partially condemned it” ) * men verkoos 

blijkbaar rassen met grotere vruchten, maar bij 

ons en in omringende landen was ze zeer 

geliefd. 

“Chair blanche, pleine, fondante, assez sucrée 

et parfumée. Excellente à parfaite maturité” 

Uit F.Gloede 'Les Bonnes Fraises-1865-' 

* = Report of the commissioner of patents for 

strawberries 1861-Washington-USA- 

 

 

 
 

 

 

 

Afbeelding uit 'Album des Clichés' door 

Vilmorin-Andrieux-Paris-F-1911- 

 

“Chair rosée ou rouge pâle, aigrelette, 

parfumée, assez sucrée. Fruit très agréable, 

surtout parce qu’il arrive à maturité dès la fin 

du mois de mai, avant toutes 

les autres fraises. Son petit volume est le seul 

défaut.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

O1 

 

Olive Rouge - Rode Olijfpompoen/ 

Cucurbita maxima 

 

Alhoewel de ‘Groene Olijfpompoen’ of 'Olive 

vert'  nu nog vrij courant verkrijgbaar is (althans 

in Frankrijk), is deze roodvruchtige variante 

vermoedelijk verdwenen. Nochtans werd hij in 

1910 bij de ‘Nieuwe Groenterassen’ van de 

franse Rivoire-catalogus , sterk aangeprezen 

als… ‘het is een bijzondere variëteit met zeer 

aantrekkelijke helderrode kleur en stevig 

vruchtvlees met subliem aroma. Veelbelovend 

ras dat weldra zijn groene ‘naamgenoot’ zal 

verdringen en in alle tuinen zal kunnen 

bewonderd worden…’ 

 

*** 

“Chacun connait les mérites de la courge olive, 

qui est bien la meilleure des courges, mais la 

couleur vert foncé de sa peau à parfois nui à sa 

diffusion. Aussi sera-t-on sans doute satisfait 

d'avoir la même variété mais d'une couleur 

rouge vif très agréable à l'oeil. Elle a conservé 

toutes les qualités de la courge olive primitive, 

c'est à dire la belle couleur et la fermeté de la 

chair, l'absence d'eau à la cuisson et surtout la 

saveur exquise. Elle la remplacera donc dans 

tous les jardins” 

 

Extr.Rivoire & fils-Lyon-F-1910- 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Italië wordt dit ras ook aangeboden in de 

Catalogo Generale delle Sementi e Pianti van 

Fratelli Ingegnoli uit Milano-I- (Corso Buenos-

Aires, 54). Blijkbaar waren franse 

pompoenrassen populair in Italië want we  

vinden er meerdere franse rassen aan zoals 'Gris 

de Boulogne' ' Rouge vif d'Etampes, 'Jaune Gros 

de Paris'... 

De illustratie (clichés) is van E.Rolla. 

Het relatief klein mesje op de tekening verwijst 

naar het zachte vruchtvlees ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 Oerprei, Parellook, Parelajuin, Poireau 

Perpétuel/ 

Allum porrum var ampeloprasum/ 

Allium ampeloprasum var holmense 

 

Over de herkomst van deze Allium zijn de 

meningen verdeeld : sommige beweren dat deze 

oerprei een 'voorloper' is van onze allerbekende 

prei, volgens anderen is dit een doorlevende 

variëteit van de prei en nog volgens andere 

botanici zou dit een selectie zijn uit de 'Nocera' 

ui. 

In elk geval is dit een 'eigenaardig gewas' zoals 

Fr.Burvenich hem beschreef en illustreerde in 

zijn 'Handboek voor Groenteteelt' (1902) en in 

zijn zadencatalogus van 1894... 

 

„‘Dit nog weinig gekende voortbrengsel , ook 

Parelajuin genoemd, verdient wel in aanmerking 

genomen te worden. De Parellook –oignon 

perle- is een zeer eigenaardig gewas. Als men in 

het voorjaar pareiplanten ter plaats laat staan , 

vormen zij in den grond kleine witte ronde, vaste 

bolletjes die men in Juni opneemt. 

De grootsten worden voor het inmaken gebruikt, 

de kleine worden, daar zij weldra weer aan het 

groeien gaan, dadelijk teruggeplant en zij 

woekeren op eene wonderbare wijze voort…’ 

 

 
Illustraties uit catalogi en werken van Fr.Burvenich 

(1837-1917) en uit catalogus van Vilmorin-Andrieux-F-

1910- 

Bovenaan witte, ronde vaste bolletjes (1° jaar juli-

augustus) 

Onderaan de hoofdprei met talrijke mini-preitjes (2°jaar 

oktober-november) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 Oxalis deppei, Oxalis esculenta 

'L'Oxalide de Deppe figure avec honneur sur nos 

tables...Voici à quels emplois multiples nous la 

faisons servir : nous mangeons les feuilles en oseille, 

les fleurs en salade et les racines en asperges' 

Charles Morren (1807-1858) 

 

Rond 1910 komt een verbeterde versie op de markt : 

Oxalis esculenta , volgens sommige bronnen een 

verbetering van O.deppei en O.tetraphyla. 

In “Revue d'Horticulture Pratique, publication 

populaire illustrée d'arboriculture, de viticulture et de 

jardinage” -Paris-F-uit 1910 wordt hij aangeprezen 

als  'nieuwe decoratieve en lekkere groente' : 

 

 “ La plante est produite par des petits tubercules qui 

se trouvent au-dessus du collet de ses racines 

napiformes (raapvormig) qui, cuites et accommodées 

de la même manière que le salsifis (schorseneer), 

elles rappellent à s'y méprendre, le goût de ce 

dernier. Certaines plantes ont plus de 40 tubercules à 

leur base...” 

 

Zaadhuis Rivoire& fils uit Lyon-F-1910- raadt 

iedereen aan om deze 'curieuze' groente te proberen 

omwille van zijn mooie roosrode bloemen gedurende 

gans de zomer en voor de op rapen lijkende 

knolletjes als lekkernij. 

 

“Cette nouveauté a été primée à l'Exposition 

d'Horticulture de Paris. 

Par son joli feuillage, sa taille basse et ses 

nombreuses fleurs roses, cette plante peut servir à 

faire des bordures, et, l'hiver, elle constitue un 

excellent légume par ses tubercules ressemblant à 

des navets : on les mange cuits à l'eau et frits au 

beurre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de zadencatalogus van Paul Hauber (Tolkewitz-

Dresden-D-) uit 1911 vinden we een aparte cliché 

met als opschrift 'Mooi voor het oog, lekker in de 

mond' 

De cliché bovenaan is uit 'Manuel de L’amateur des 

Jardins' door 'J.Decaisne & Ch.Naudin' (1866) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 Professeur Ed.Pynaert aardbei-Pronk-

aardbei--Fragaria x ananassa 

Pronk-aardbei bekomen door de Franse kweker 

Ch.Delahousse rond 1876. 

Deze zaaier verkocht zijn interessante zaailingen 

door aan een zekere Theodore Mulié, boomkweker te 

Gent, later te Neuville-en-Ferrain (Nord-Pas -du-

calais) (F), die de rassen dan zelf voorzag van een 

naam. Zo bracht hij meerdere varieteiten in omloop 

en als oud-leerling van Fr.Burvenich en Ed.Pynaert   

benoemde hij twee rassen naar hen. 

  

"M.Mulié, onze oud-leerling, heeft ons de 

aangename verrassing gedaan deze aardbeirassen 

met onzen naam te dopen" Fr.Burvenich (1878) 
 

“Fruit énorme, très beau, en crête, lobé, aplati ; 

couleur d'un beau rouge rosé, juteuse, très bonne, 

variété superbe. 

Cette variété, très méritante par son volume, sa 

beauté et sa bonté, fera certainement l'admiration de 

tous les amateurs...” 

 
Extr.Bulletins d’Arboriculture, de Floriculture et de Culture 

Potagère-Gand (B)-1875-color plate- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

P2 Pastinaak, Ronde van Metz/Panais Rond de 

Metz/ Pastinaca sativa 

Naast de 'Honfleur meloen' en de 'Bontbladige 

Prei' (Poireau Panaché) is deze ronde pastinaak 

een der meest gezochte ‘verdwenen’ groenten. 

Volgens talrijke bronnen de allerbeste voor 

culinair gebruik, de synoniemen duiden op zijn 

hooggewaardeerd gebruik = Panais Royal, 

Panais Impérial. 

Andere synoniemen zijn 'Tolvormige Pastinaak' 

'de Siam' 'Panais Vitelot' ' 

“De Korte Vroege Pastenaak' is een soort voor 

de moestuin, die zich vroeg vormt. Men zaait in 

Februari, hetzij alleen, hetzij tussen vroege 

wortels, of tussen spinazie, van dewelke zij later 

de plaats bekleden. 

De Pastenaken kunnen, nog zeer jong zijnde, of 

in volkomen ontwikkelde staat, benuttigd 

worden” 

Fred.Burvenich 'Volledig Handboek over 

Groententeelt' 1894-Gentbrugge (B)- 

 

“La meilleure variété pour le potager est le 

Panais rond' 

Ad.Marcq 'Le Jardin Légumier' Liège (B)-1926- 

 

'Le Panais Rond est le meilleur' 

E.Berger-'Les Plantes Potagères' Paris-F-1893- 

 

'Le Panais Rond est le plus estimé comme plante 

potagère. Ce Panais beaucoup plus précoce que 

les autres, forme une racine arrondie susceptible 

d'acquérir un diamètre de dix à quinze 

centimètres. 

Le Panais 'Long de Guernesey' est la race que 

l'on cultive pour la nourriture du bétail...' 

 

Leopold Guillaume Gillekens 'Cours Pratique de 

Culture Maraichère'-Bruxelles-B-1895- 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 Pike's Peak of Sibley pompoen /Cucurbita 

maxima 

Deze pompoen werd in 1887 op de markt 

gebracht door de USA zadenfirma Hiram Sibley 

& co uit Rochester (NY). De zaden zouden 

afkomstig geweest zijn van een oudere dame uit 

Iowa (USA) die deze pompoen meer dan 50 jaar 

teelde. 

De vruchten zijn grijsgroen van kleur met een 

gladde schil en met een fijn en delicaat 

dieporanje vruchtvlees. Ze zijn uiterst lang 

houdbaar en sterk productief. 

Vanwaar de naam 'Pike's Peak' afkomstig is, is 

een raadsel. 

 

“The Sibley or Pike's Peak squash had a local 

reputation for many years but until 1887, when 

it was sent out by Hiram Sibley & co , Rochester, 

New York, it was unknown in the trade. 

According to C.L.Allen it was found in the hands 

of an elderly lady in Van Dinam, Iowa, who had 

grown it for 50 or more years in Missouri. 

F.B.Van Orman of Iowa, a truck gardener, was 

also interested in its early development. The 

brown color of the seed attracted the attention of 

eastern growers and it is possible that this was 

the first of the brown-seeded varieties to be 

cultivated in that section...” 

 

Extr. Tapley, W.T.  & Enzie, W.D. &Van 

Eseltine, G.P.“The Cucurbits—The vegetables 

of New York” -USA-1937- 

 

 

 

 

Ref. Catalogus W.Atlee Burpee & co 

Philadelphia-USA-1889-cliché 

Tapley, W.T.(1) 

Castetter E.F. & Erwin A.T.(2) 

Catalogue Haage & Schmidt-Erfurt-D-1893- 

 

 

 

 
Illustratie uit W.Atlee Burpee & co seed catalogue –

Philadelphia 'USA- ‘Novelties in Vegetables for 1889’- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 Reuze paprika's- 

Columbus & Procopp's - 

Capsicum annuum 

Synoniemen : Procopp's Riesen, Géant de 

Procopp 

Reuze Paprika's met vruchten tot 500 gr. en 

18 cm lang... 

 

"Colombus' à fruits rouges : Ses fruits 

gigantesques pèsent jusq'à ½ kg et étant bien 

cultivés cette plante produit jusq'à 7 

magnifiques fruits et même plus, d'une longeur 

d'environ 18 cm et d'un diamètre de 10 cm. 

Leur chair est ferme, d'un rouge écarlate 

éclatant, douce et d'une saveur excellente. Ils 

sont côtelés et d'une beauté difficle à décrire..." 
 

Extr. Ernesto Dammann & Co , San Giovanni a Teduccio, 

bij Napoli-I-1897- 

 

Enkele jaren later werd ook  een gele 'Columbus' 

ontwikkeld en een Tomaat 'Cristoforo Colombo' 

( Columbus) werd als nieuwigheid aangeboden 

in een andere Italiaanse catalogo, die van Fratelli 

Ingegnoli uit Milaan anno 1897. 

Cristoffel Columbus heeft blijkbaar duidelijk 

Italiaanse roots. 

 

"Procopp's Riesen heeft abnormale grote 

scharlakenrode vlezige vruchten en is zeer aan 

te bevelen" 

Samenhandlung Pape & Bergmann-

Quedlinburg-D-1905- 

 

"Hierbij wil ik jullie mededelen dat ik vorig jaar 

op de Tuinbouwtentoonstelling te Reichenbach 

een eervolle diploma bekomen heb met deze 

'Procopp's Riesen' Paprika ( in potteelt), ook 

met de andere zaden van Pape & Bergmann ben 

ik zeer tevreden" 

Meesterhovenier Jos R. uit Eckersdorf-D- 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Bovenaan 'Colombus' paprika -illustr. E.Dammann 

Onder 'Procopp's reuzepaprika'-illustr. Haage & Scmidt-

Album van Gravuren-1870-1900 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

S1 Sint-Maarten winter-erwt, Winter Erbse 

St.Martin-Pisum sativum 

De Sint-Maarten Winter-erwt is van Duitse 

origine, en werd  als nieuwigheid aangeboden in 

de zadencatalogus van Carl Pabst uit Erfurt-D-

1905- 

In onze streken werd vooral geexperimenteerd 

met de Ste-Katharina erwt (Pois de Ste-

Catherine- varieteit 'Michaux de Paris')  die 

meestal eind November werd gezaaid. 

 

"Na jarenlang testen is men er in geslaagd een 

erwtenras te bekomen die heel goed bestand is 

tegen winterse koude. Het zaaien kan plaats 

hebben van november tot maart in niet al te 

ondiepe geulen. Zelfs zaaien in januari in de 

sneeuw of op koude dagen in febrauri is 

mogelijk, de planten zullen geen schade 

ondervinden. 

Op een warme dag in April beginnen de planten 

te bloeien en in de eerste helft van Mei zal men 

de eerste peulen kunnen oogsten. 

De plant draagt rijk en brengt prachtige 

middelgrote peulen op vol met fijne zoete 

erwten." 
Illustratie : Zadencatalogus Edmund Mauthner-Budapest-

1929- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

S2 Savooikool, Bontbladige/Chou de Milan 

Panaché- Brassica oleracea var. Sabouda 

 

Bontbladige koolrassen zijn blijkbaar 

ontwikkeld om een moes-of groentetuin wat 

kleur bij te brengen, om naast de nuttige functie 

ook een sierlijk aspect te creëren. 

Zo kent men gepanacheerde 'Witte'kool rassen 

'Marbré de Bourgogne' en 'Cabus panaché' ; 

 rode kolen met gemarmerde roze vlekken 'Chou 

marbré d'Alost' ; 

 bladkolen met gefriseerde en bontbladige rassen 

'Coleus Excelsior', enz. 

Een heel bijzondere kool vinden we de 'Chou 

Milan Panaché' van Rivoire. 

Ze beschrijven deze savooikool in hun catalogus 

van 1907 als „l'ornement des jardins potagers“ 

met gele, rode, lichtgroene en witte vlekken en 

strepen op donkergroene bladeren. 

 

„Elle sera non seulement l'ornement des jardins 

potagers, mais souvent encore celui des 

parterres où ses ton vifs et tranches, produiront 

un effet ornemantal curieux et nouveau. Tout en 

constituant une curiosité de premier ordre, ces 

choux sont parfaitement utilisables et même 

d'excellente qualité pour la cuisine“ 

 

Extr. en Illustratie uit Catalogue de Graines 

Rivoire & fils-Lyon-F-1907- 

Cliché van Rolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S3 Schraepen, Joseph (1883-1911), 

meesterhovenier en creator van groenterassen 

 

Joseph Schraepen (1883-1911) was 

meesterhovenier aan het kasteel van 

Mr.Nagelmackers te Angleur bij Luik (B). 

Naast zijn werk als tuinier schreef hij ook 

artikels voor o.a. ‘La Tribune Horticole’ 

(Brussel) en was hij secretaris bij de ‘Cercle 

Horticole Flore et Pomone’ van Angleur. Zijn 

avonden bracht hij door met het lezen van 

Tuinbouwkundige werken, hij had veel interesse 

voor  bestuivingstechnieken en voor het kruisen 

van groenterassen. 

 Hij sterft helaas veel te vroeg-- op 28 jarige 

leeftijd-- en op dat moment heeft hij al enkele 

nieuwe groenterassen ontwikkeld : 
 

 

 

 

* Een Aardbei ‘Souvenir de Paulus Schraepen’ die hij 

samen met zijn vader Paulus ontwikkelde. Zijn vader was 

eveneens tuinier bij Mr.Nagelmackers en bij diens 

overlijden in 1908 werd deze aardbei aan hem 

opgedragen. 
De Limburgse plantenkweker Ernest Vent uit Borgloon 

(B) verhandelde dit ras in 1910 

 

“Issu de Black Prince x Vilmorin. Murit pendant un mois 

à partir du 10 juin. Fruit très gros. Chair juteuse, exquise, 

rouge foncé.Convient très bien au forçage. Très productif-

- 

la pièce : 0,40 fr.--les dix : 1 fr.--le cent : 15 fr.” 

 

  

 
*Een Knolselder ‘Courte feuille de Schraepen’, 

aangeboden in de catalogus van Jules Belot (Liège-B-) 
in 1913 

 

“Cette nouveauté potagère, exposé au meeting de 

Bruxelles en octobre 1908, a obtenu un certificat de 

mérite. Variété de céleri-rave améliorée par feu mon père 

et par moi-même. Issu du Céleri-rave ‘Gros d’erfurt’. Il se 

distingue de cette variété en ce qu’il se terre de lui même, 

la pomme n’étant jamais découverte. Ses feuilles sont plus 

courtes. Il n’atteint pas le volume du céleri d’erfurt” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

*Een Rabarber ‘Colossal d’Angleur’ 

“La rhubarde 'Colossal d'Angleur' est le produit de la 

variété 'Victoria' par une variété de tout premier mérite 

obtenue de semis il y a quelques années, et encore inédite. 

Les côtes atteignent une longeur démesurée et acquièrent 

en peu de temps un poids respectable. Les côtes ont des 

lignes saillantes très marquées, elles sont d'abord d'un 

beau rouge jusque vers le milieu et prennent dans la suite 

une coloration violacée...” 

 

Ref. Pomologues et Amateurs de fruits au pays de Liège 

par Joseph Beaujean. 

 

“La Tribune horticole”-Bruxelles-B-1908-1910-1911- 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

S4 Stewart's Ananas-ui, Stewart's Ananas-

zwiebel- 

Allium cepa 

 

Stewart's Ananas-ui is een langgerekte ui en 

behoort tot de zogenaamde 'Pyriforme' of 

'Peervormige' uien' 

Reeds drie generaties lang werd deze allium 

geteeld door de familie Stewart uit Indiana 

(USA). 

De uien hebben een speciale langwerpige vorm 

die wat weg heeft van een ananas. Ze kunnen 

20-30 cm lang worden. 

De zaadfirma E.Mauthner uit Boedapest kon 

rond 1900 een partijtje zaad op de kop tikken. 

 

In Frankrijk worden nog soortgelijke rassen 

geteeld onder de naam  'Oignon Corne de Boeuf' 

(Ossenhoorn) maar deze zijn wel veel kleiner : 

ze worden slechts 12 -15cm lang. 

Er zijn rassen met zowel gele, rode als witte 

bollen. Ze zijn zacht en zoet van smaak en 

vroegrijpend. 

In onze streken beschrijven vader en zoon Ickx, 

tuinbouwleraars en meesterhoveniers op het 

Kasteel Ter Donck te Brasschaat, een strogeel 

ras in “Praktische wenken over Groententeelt” 

Hendrik & Gerard Ickx ' –1938- 

 

“Deze  peervormige ajuin is een goede, 

stroogeel gekleurde variëteit en is bijna 

tweemaal zoo hoog als breed. Hij bewaart zeer 

lang” 

 

 

 

 

 

 
 

Edmund Mauthner K.u.K. Hof-Samenhandlung-

Budapest-1905-cliché- 

*Stewart's ananas-zwiebel 

 

“Het vlees is wit en heeft een delikate en 

heerlijke smaak : aromatisch, zacht en 

kruimelig. 

De aparte vorm zal overal zeer geapprecieerd 

worden. Het is opmerkelijk dat zo'n mooie 

variëteit gedurende drie generaties in een klein 

tuintje verborgen is gehouden...” 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

T1 Triomphe des Marchés-Vierjaargetijden 

aardbei -Fragaria semperflorens 

Nieuwigheid in de zadencatalogus van 'Rivoire Père 

& fils-Marchands grainiers à Lyon (F)'-anno 1912 

 

"Depuis longtemps on exprimait le désir d'avoir une 

fraise des Quatre-Saisons assez ferme pour 

supporter le voyage et pouvoir se vendre au loin 

comme certaines fraises à gros fruits. 

Nous sommes heureux de présenter aujourd'hui une 

variété remplissant ces conditions. La fermeté 

remarquable de sa chair n'exclut pas la saveur et le 

parfum ; de plus, la production est considérable. Les 

fruits gros et de forme allongé sont d'un beau rouge 

vernissé. 

Cette nouveauté rendra les plus grands services aux 

cultivateurs, comme aussi aux particuliers, car ce 

sera une des meilleures variétés de Quatre-saisons 

connues" 

 

Tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 werd dit ras door 

de zadenfirma Rivoire uit het oog verloren maar in 

1928 wordt het opnieuw aangeboden als 

" een aardbeiras waarvan de vruchten boven het 

blad uit-steken, wat de pluk vergemakkelijkt , zoals 

bij een andere alpine aardbei 'L'Erigé de Trévoux'. 

Uitstekend, goed geparfumeerd en met een grote 

opbrengst... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

T2 Touraine pompoen, Citrouille de Touraine-- 

Cucurbita pepo 

 De ‘Touraine pompoen’ of ‘Citrouille de 

Touraine’, was oorspronkelijk een landras ( 

lokaal geteeld ras ) uit Midden-Frankrijk. 

Ze leveren grote en plompe vruchten  in 

groenkleurige schakeringen, al of niet gevlekt of 

gestreept. 

Jong geoogst zijn ze bruikbaar als courgetten , 

volgroeid eerder geschikt als veevoeder.Uit de 

grote zaden wordt olie geperst. 

In vroegere tijden werden de grote zaden van de 

‘Touraine pompoen’ter vervanging van de veel 

duurdere amandelnoten verwerkt 

in doopsuiker, en in de geneeskunde werd een 

extract van de zaden als wormverdrijvendmiddel 

gebruikt. 

"Les amandes de graines, qui sont très 

oléagineuses, sont utilisées dans la confiserie 

pour la fabrication des dragées; on s'en sert 

aussi en médecine" 

Vilmorin-Andrieux 'Les Plantes Potagères'-

Paris-F-1904- 
Illustratie uit de zadencatalogus Magyarmezogazdak -

Budapest-1933-"Grappige voorstelling van Touraine 

pompoen' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T3 Thomas, Louis (1844-1910) Tuinbouwer/ 

Meesterhovenier/creator van de aardbei 

'Prinsesse Clémentine' 

Louis Thomas werd in 1844 te Houtem bij 

Vilvoorde (B) geboren. Hij vatte zijn studies aan 

in de Tuinbouwschool te Vilvoorde, later vond 

hij werk als Hoofdtuinier bij senator Baliseaux 

te Fleurus. Daar creëerde hij zo'n prachtige 

bloemen-fruit-en moestuinen dat hij door 

L.G.Gillekens (1833-1905), toenmalig Directeur 

aan de tuinbouwschool van Vilvoorde, werd 

opgemerkt.  Door toedoen van L.G. Gillekens 

werd  hij daar in 1877 aangesteld als leraar 

Floriculture en Afdelingshoofd van de 'Potager'. 

In 1884 besliste Koning Leopold II om een 

moestuin aan te leggen in de koninklijke 

domeinen te Tervuren. Louis Thomas werd  er 

benoemd tot meesterhovenier. Op deze locatie 

bekwam hij in 1892 de aardbei 'Prinsesse 

Clémentine' uit een kruising tussen 'Louis 

Vilmorin' met 'Sharpless'. Hij noemde de aardbei 

naar de laatste dochter Clémentine (1872-1955) 

van Koning Leopold II. 

Deze sterk groeiende, vruchtbare en goed 

ziekteresistente aardbei zou nog tot ver in de 

jaren 1950 verkrijgbaar zijn. 

 

„Le coloris est d'un beau rouge franc et luissant 

sans être foncé, la chair est pleine rose, au 

centre, rouge vers la superficie et d'un goût 

relevé; un bon fruit sans restriction „ 

 
Bulletins d'arboriculture, floriculture et culture potagère -

Gand-B-1898-cfr. chromolithographie- 

 

„Variété excellente, recommandable et dont les 

feuilles horticoles ont fait les plus grands éloges. 

Plante d'une grande vigeur. C'est une des 

meilleures variétés existante sous tout 

rapports—Je la recommande tout 

particulièrement-) 
Extr. Aardbeiencatalogus van Louis Gauthier-Caen-F-

1908- 
 

Ref. La Tribune Horticole-Bruxelles-B-1910- 

Nécrologie Louis Thomas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

T4 Tulband Tomaat -Tomate Turban Turc-

Lycopersicum esculentum 

De Tulband Tomaat is een heel bijzondere 

tomatenvariëteit en werd ontwikkeld door de 

zaadfirma Ernst Benary uit Erfurt (D) rond 

1880. 

„Zoals de naam doet vermoeden, lijkt deze 

tomaat op een Tulband of een Turkse muts. Ze is 

uiterst vroegrijpend en uiterst productief met tot 

10 à 15 mooie scharlakenrode vruchten per tros. 

De smaak is uitstekend. De decoratieve trossen 

zouden niet misstaan in een siertuin. Ik beveel 

dit ras ook aan omwille van zijn enorme 

productiviteit die tot nog toe bij geen andere 

variëteit is waargenomen“ 

 

Frederik Burvenich maakt er melding van in 

'Bulletinsd’Arboriculture, Floriculture et Culture 

Potagère-Gand-B-1880- 

 

„Les amateurs de tomates auront donc un essai 

intéressant à faire, car si la tomate turban 

répond, comme nous avons tout sujet de la 

croire, à ce qu'en dit M.Benary, ce sera une bien 

précieuse acquisition pour les potagers et pour 

les serres à forcer“ 

 

 
 

Illustratie uit  zadencatalogus Ernst Benary-Erfurt-D-

1880- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T5 Tricolore knolselder, Driekleurige 

knolselder/Dreifarbiger sellerie/ 

Apium graveolens var.rapa 

De 'Tricolore' of driekleurige knolselder is (of 

beter was) een heel aparte verschijning in de 

moestuin! 

De bladeren zijn donkergroen met grijswitte 

strepen en in de herfst krijgen de  bladstelen op 

de koop toe een rode violette tint. 

Chr.Lorenz, tuinder en zaadhandelaar te Erfurt 

(D), vond hem rond 1880 als toevalszaailing  in 

een veld  selderplanten. Door selectie slaagde hij 

erin om bijna 'zuivere' planten te bekomen, ttz 

80-85 % van de planten vertoonden  na zaaien 

deze merkwaardige driekleurige bontbladigheid. 

Hij bood hem aan in zijn zaaigids van 1882. Al 

snel volgden ook andere zaadhandelaars uit 

Erfurt (Haage & Schmidt, J.C.Schmidt, Carl 

Pabst..) met het verspreiden van dit bijzonder 

ras, maar spijtig genoeg bleek hij rond 1900 al 

verdwenen : andere nieuwe knolselderrassen 

namen zijn plaats in... 

 

Emiel Rodigas (1820-1902) schrijft nochtans 

heel enthousiast over deze selder en suggereert 

om hem als sierplant in de border te gebruiken, 

en de bladeren als schoteldecoratie... 

 

“La panachure n'ôte rien aux qualités culinaires 

de la plante; celli-ci demeure, comme te type, 

une plante potagère estimée; elle peut être 

utilisée, en outre, comme plante d'ornement 

pour former un groupe au sien d'une pelouse, 

tandis que les feuilles peuvent servir à décorer 

certains plats” 

 
Bulletins d'Arboriculture, Floriculture et Culture 

Potagères-Gent-(B)-1882-cliché, Artikel door Em.Rodigas 

'Le Céleri Tricolore' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Illustratie uit 'Samenhandlung Chr.Lorenz-Erfurt (D)-

1882-' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

U1 Uruguay's moeras-aardappel met geurige 

bloemen--Solanum commersoni 

Rond 1905 stonden plantencatalogi en 

botanische tijdschriften vol lof over een nieuwe 

ontdekking en introductie : de water of moeras-

aardappel uit Uruguay met geurige bloemen. 

Een van de grootste voordelen was de 

gemakkelijke teelt op dorre en onvruchtbare 

gronden, de winterhardheid, het gebruik van de 

bladeren en de stengels als veevoeder  en 

bovendien waren de bloemen decoratief en 

geurig. 

De knollen waren wel bitter van smaak maar die 

zouden ze later wel door selectie uit krijgen. 

"...ne gèle pas et donne des récoltes succesives 

sur le même terrain sans avoir besoin d'être 

plantée à nouveau; les racines laissées dans le 

sol suffisent au réensemencement si on a le soin 

de procéder à un binage aa printemps..." 
Extr. Catalogue Général graines et Plantes de Léonard 

Lille, Horticulteur et Marchand-Grainier, 9 Quai des 

Célestins à Lyon (F)-1906- 

Na 1908 wordt deze aardappel niet meer 

aangeboden... 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ill. 'Wasserkartoffel von Uruguay' uit Zadencatalogus 

Edmund Mauthner uit Budapest-1905-en 

'Pomme de terre aquatique de l'Uruguay' uit "Moniteur 

d'Horticulture, Organe des Amateurs de Jardins et 

d'Orchidées"-Paris-F-anno 1905- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V1 Valette, Pierre-aardbei-collectionneur uit 

Chaponost (F) 

Pierre Valette (1813-1907) was hoedenmaker 

van beroep en na deze handelsactiviteit trok hij 

zich terug op zijn domein in Chaponost bij Lyon 

(F) 

 In die periode kreeg hij de kans om de 

aardbeiverzameling van de gekende Franse 

kweker *Ferdinand Gloede (cfr.Gx) over te 

nemen en vanaf dan legde hij zich toe op de teelt 

van  deze vruchten. Ook in chrysanten had hij 

interesse. 

Zijn collectie aardbeirassen was indrukwekkend 

: meer dan 450 varieteiten hield hij in stand en 

later begon hij ook te kruisen en te zaaien en 

bekwam zo meerdere nieuwe rassen. Zijn tuin 

werd omgedoopt tot 'Clos des Fraisiers'. 

In 1882 ontwikkelde hij , samen met een zekere 

Renau' de 'Belle d'Ancenis'. Hierover verscheen 

in het Gentse 'Tijdschrift voor Boomteeltkunde, 

Bloementeelt en Moeshovenierderij' -anno1884- 

een artikel van Edouard Pynaert "...très gros et 

énorme fruit de couleur rouge foncée brillant, 

très sucrée et parfumée, d'un goût de Rhum !!..." 

Deze Rhum smaak werd later bevestigd door de 

Duitse topkweker Franz Goeschke uit Cöthen in 

zijn "Erdbeerbuch" (1888). 

Andere creaties zijn 'Sulpice Barbe' (1890),  zeer 

populair en geliefd in de streek van Lyon 

vermits hij  nog  te vinden was in catalogi en 

boeken uit de jaren 1950... 

Ook 'Madame Manoury' en ''Souvenir de mes 80 

ans' behoren tot zijn 'creaties', deze laatste werd 

speciaal ontwikkeld ter gelegenheid van zijn 

80 °verjaardag ! Hij zou nog jaren plezier  

hebben van dit ras, hij overleed pas op 

...94 jarige leeftijd ! 

Een kweker uit Nantes (F), M.Boisselot, noemde 

als eerbetoon een aardbei naar hem nl. 

'Pierre Valette' 
 

Illustratie van 'Belle d'Ancenis' uit 'Tijdschrift voor Boomteeltkunde, 
Bloementeelt en Moeshovenierderij'-1884-Gent(B) 

Illustratie van de catalogus van Pierre Valette van 1890 

Litt. Lyon-Horticole-Nécrologie-1907- 
* Ferdinand Gloede , aardbeienkweker uit Beauvais (Oise-F) en auteur 

van ‘Les Bonnes Fraises , manière de les cultiver pour les 

avoir au maximum de beauté suivi d’un calandrier indiquant les 
travaux dans une fraisière pendant les douze mois de l’année, 

conseils basés sur une expérience de vingt années’ 

-1870-Paris-(F) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V2 Valparaiso pompoen /Courge de valparaiso/ 

Cucurbita maxima type 'Bananina' 

'Valparaiso' is een langwerpige pompoen en behoort 

tot de 'Bananina' groep uit Cucurbita maxima. 
Dit ras werd in de 19 ° eeuw door een botanische 

expeditie in onze streken geïntroduceerd. Zijn 

Chileense, inlandse rasnaam vormde voor ons, 

Westerlingen, een enorm obstakel : te lang, te 

ingewikkeld. Naar oude Westerse gewoonte werd hij 

dan maar naar de streek van herkomst genoemd , nl. 

‘Valparaiso’ 

De eerste vermeldingen in de pas opgerichte 

Belgische Staat vinden we terug in de rubriek 

‘Nouvelles Plantes Introduites’ in ‘L’Horticulteur 

Belge, Journal des Jardiniers et Amateurs’ 

(Bruxelles-B) van 1833 als ‘Squash Coco de 

Valparaiso’. 

In 1848 wordt hij aangeboden in de groentecatalogus 

van de  bekende Gentse zaden- en plantenfirma van 

‘Louis Van Houtte’. 

Pas in 1856 vinden we een illustratie en uitvoerige 

beschrijvingen in een artikel van *Charles Naudin en 

later in ‘Manuel de l’amateur des jardins’door 

J.Decaisne & C.Naudin  (1862-66). 

Deze oorspronkelijke ‘Valparaiso’ beschrijft Charles 

Naudin als ‘crémekleurig of licht roosachtig met fijn 

netwerk doorweven’ 

 

“Le fruit est moyen, obovoïde, un peu allongé en 

pointe antérieurement, long, en moyenne de 30 

centimètres sur 10 à 20 de diamètre transversal. Il 

est rosé à l'extérieur et plus au moins couvert de 

broderie. La chair en est jaune orangé, très fine, 

sucrée et légèrement musquée...” 
 

 

 

 

 

Deze ‘Bananina-pompoenen’ blijken succes te 

hebben want een paar jaar later worden ze volop 

aangeboden in meerdere Europese catalogi. 

Catalogus E.H.Krelage uit Haarlem (Nl) verhandelt 

in 1871 reeds drie andere rassen aan zoals 

‘Valparaiso met donkergele vruchten ’ ‘Valparaiso 

met groene vruchten en rode vlekken’ en ‘Valparaiso 

met groene, witgestreepte vruchten ’ 

En de gerenomeerde zaadfirma Haage & Schmidt uit 

Erfurt (D) zal in 1879 liefst 6 rassen ‘Valparaiso’ 

aanbieden. Het valt moeilijk te achterhalen of deze 

nieuwe rassen eveneens uit Chili aangevoerd werden 

of  in Europa door kruisingen ontstonden. 
 

* Charles Naudin “Nouvelles recherches sur les caractères 

spécifiques et les variétés des Plantes du Genre Cucurbita” 

Annales des Sciences Naturelles—Paris-(F)-1856- 

** Illustratie uit 'Album Vilmorin 'Les Plantes Potagères'-

46 planches couleurs (1850-1895) -reproduction-1996- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1 White Plume selder-Apium graveolens 

In 1884 op de markt gebracht door het Amerikaans 

Zaadhuis van Peter Henderson & co uit New York. 

Speciaal aan deze zaadfirma was dat ze regelmatig 

'premies' uitloofde aan de  tuinder die de grootste, de 

mooiste of origineelste 'groente' kweekte. Voorbeeld 

: in 1888 bood de firma 

100 $ uit ( in die tijd een enorm bedrag) aan de 

tuinder die een Limabonenstruik (Phaseolus lunatus) 

teelde met de meeste peulen... 

De naam 'White Plume' zou  gekozen zijn omwille 

van de gelijkenis van de witte selderstelen met de 

witte pluimen van een struisvogel. 

 

“This season , for the first time, is introduced a new 

kind of celery, that we feel satisfied will so simplify 

its culture, that the most inexperienced can now grow 

celery, blanched in the proper condition for the 

table, just as easily as a cabbage or Lettuce. The 

peculiarity of this celery is, that naturally its stalks 

and portions of its inner leaves are white, so that 

blanching is not necessary” 

  
Extr. 'Garden and Farm Topics' Peter Henderson-NY-USA-1884- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W2 Winter-asperge's, Nieuwe/ Phaseolus vulgaris 

Fred.Burvenich beschrijft in 'Jaarboek voor 

Hofbouwkunde'-Gent-B-uit 1864 een methode 

om in de winter over verse 'winter-aspersiën' te 

beschikken, in feite beschrijft hij een oude 

techniek waarbij gekiemde en gebleekte bonen 

worden gegeten zoals 'asperge's' 

 

„De hier bedoelde groente is niet alleen een 

voortreffelijke fijne spijs, maar daarenboven is 

zij gemakkelijk te kweken, en geeft in korte 

dagen en ten alle tijde een grote hoeveelheid 

'aspersietjes' (asperge's) te plukken. Er is hier 

enkel sprake van boonkiemen. 

Men neemt witte bonen van grotere soorten 

zoals snijbonen, roomse bonen (Pronkbonen) of 

gewone witte veldstruikbonen, welke men dicht 

tegen elkaar zaait in een platte kist of bak... 

Men hoeft weinig aarde onder de bonen te 

leggen, terwijl men ze boven op met 8 à 10 

cm.lichte mestaarde (terreau) overdekt. De 

bonen worden matig vochtig gehouden en 

naarmate de warmte, kunnen zij binnen 8 à 10 

dagen genoeg ontkiemt zijn dat men de jonge 

plantjes reeds mag plukken, welke men gans, dit 

is, wortel, stammetje en blaadjes kan 

verbruiken. Het beste ogenblik om de plukking te 

doen, is wanneer zij de aarde beginnen voor 

goed op te heffen, en overigens, zo lang het 

uiteinde van de kiem gebogen blijft. Degenen die 

aan deze zo eenvoudige kultuur een warm 

broeibakje kunnen opofferen zullen hierop een 

grote hoeveelheid boon-aspersiën kunnen 

oogsten“ 
Extr. 'Jaarboek voor Hofbouwkunde' uitgegeven door 

Ed.Pynaert, F.Burvenich, F.Crepin, J.De Pauw en 

W.F.Vandenberghe-Gent-B-1864- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustratie uit 'The principles of vegetable-gardening' 

L.H.Bailey-NY-USA-1911- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W3 Walvispompoen, Courge Baleine/ 

Cucurbita maxima 

 

Deze Walvispompoen is van Franse origine 

('Courge Baleine') en werd in 1893 op de markt 

gebracht door het Parijse zaadhuis Vilmorin-

Andrieux. 

Het is een bijzondere variëteit die door zijn 

omvang ( een lengte van 1 meter en een gewicht 

tot 50 kg volgens zaadfirma Vilmorin-Andrieux) 

en zijn aparte grijsgroene kleur al snel verspreid 

werd via vooraanstaande zaadhuizen zoals 

'Rivoire & fils uit Lyon (F) in 1894 

W.A.Burpee uit Philadelphica (USA) in 1909,   

Alphonse Gallet uit Gent (B) in 1908, 

Haage & Schmidt uit Erfurt (D) in 1899… 

Eigenaardig genoeg werd hij door de zaadfirma 

C.Van Tubergen uit Haarlem (Nl) in 1906 bij de 

sierpompoenen ingedeeld... 

“Deze langwerpige soort met grijsachtig groene 

vruchten bereikt een reusachtige grootte. 

Vruchten van 40 kilo is geen zeldzaamheid, 

enkele malen verkreeg men er tot 60 kilo.” 

 

Mastodont, Walfish kürbis, Mammoth Whale 

pumpkin zijn allen synoniemen. 

 

 

 
 

 

Vooral in  Frankrijk was deze ‘Baleine’ populair. 

Een tuinder P. Tillier uit Les Lilas, Evian-les-

Bains (F)  schrijft op 26 januari 1914 een artikel 

over deze pompoen in het tijdschrift “Lyon-

Horticole” -Lyon (F)- 

en wijst op de lange houdbaarheid en zijn 

uitstekend roodoranje vruchtvlees. 

“Je ne crois pas qu’il existe de meilleures 

variétés soit comme qualité, soit comme facilité 

de conservation. Sa chair est épaisse, ferme, 

d’un beau rouge orange qu’elle conserve étant 

cuite. A la cuisson elle ne diminue pas de 

volume…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Y1 Yacon, Aricoma, poire de terre, 

Polymnia edulis, P.sonchifolia 

Yacon, Aricoma of Polymnia edulis (Wedd.) 

werd voor het eerst in 1857 beschreven door 

botanicus A.Weddell. 

Deze arts werd op kosten van de franse regering in 

1851 naar Bolivië en Peru gestuurd voor een 

zoektocht naar eetbare knollen. 

In 1846-47 had de aardappelplaag immers door 

misoogsten talrijke slachtoffers gemaakt en men was 

wanhopig op zoek naar 'aardappelvervangers’. 

Op een markt in La Paz vond hij eetbare knollen die 

wat weg hadden van dahlias en hij noemde ze 

'Polymnia edulis'. 

In Peru en Bolivië staan deze knollen hoog 

aangeprezen : op lokale markten staan ze uitgestald 

naast meloenen en ander fruit omwille van hun 

dorstlessende en verfrissende eigenschappen.(1) 

Zoals gewoonlijk zijn de meningen ivm de smaak 

sterk verdeeld , het gezegde “ de gustibus et 

coloribus non est disputandum” is hier ook van 

toepassing. 

“C'est un légume délicieux : soit à la crème, frit, 

mais surtout sauté au beurre, avec une très légère 

pointe de poivre, suivant les goûts...” 
J.Ginot in 'Revue Horticole-Paris-1928- 

 

“Le Polymnia edulis est une forte plante, très 

décoratif par son beau feuillage et ses fleurs jaunes 

(2); ses tubercules nombreux sont blancs, sucrés, 

ayant une légère saveur de poire et se mangent crus 

dans leur pays d'origine...elle peut même devenir une 

friandise pour les enfants qui, presque tous, la 

trouveront à leur goût” 

Rafael de Noter (1854-1936) in 'Le Jardin'-Paris-

1914- 

“A l'état cru, quoique sucré ou douceâtre, il n'est pas 

agréable à consommer; cuit à la vapeur, il est 

simplement doux et un peu fade” 

Désiré Bois (1856-1946) in 'Les Plantes alimentaires 

chez tous les peupleset à travers les âges”-Paris-

1927- 

 

 

 

 

 
 

 

Tekening van Rafaël de Noter in 'Le Jardin’-Paris-

1914- 

 

 

 

 

(1) William Woys Weaver '100 vegetables and where 

they came from'-USA-2000- 

(2) = alleen in warme nazomers 

 

Persoonlijk vinden we Yacon een zeer lekkere 

krokante groente waarvan de smaak doet denken aan 

verse zonnebloempitten. 

Dit Inca-knolgewas geeft een enorme oogst, heeft 

mooie decoratieve bladeren en kent geen ziekten 

maar spijtig genoeg is hij niet zo makkelijk over te 

houden ( vorstgevoelig dus overwinteren zoals 

dahlias in een vorstvrije koele en droge ruimte) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z1 Zwarte Slangen-Aubergine- 

Solanum melongena 

 

Begin 20 ° eeuw werden  nogal veel Aubergine 

rassen aangeboden in Franse, Spaanse maar 

vooral Italiaanse zadencatalogi. Eén der 

blikvangers was er eentje met slangvormige 

donkerviolette vruchten : Aubergine 'Serpent 

Noir' , Violette Schlangen' of 'Zwarte Slangen' 

Rond 1900 wordt hij in de catalogo van Ernesto 

Dammann beschreven en geïllustreerd... 

 

"Forme tout à fait nouvelle et très intéressante. 

La plante atteint une hauteur d'environ 70 cm. 

produisant en abondance des fruits à forme 

cylindrique d'une longeur environ de 30 cm. Et 

d'une belle couleur violet foncé presque noir. 

Variétée très hâtive." 
Extr. Ernesto Dammann & Co , San Giovanni a Teduccio, 

bij Napoli-I-1910- 

 

Ook in Frankrijk wordt hij geteeld en komt hij 

voor in o.a. de zaaigids van Denaiffe & fils uit 

Carignan , gelegen in de wat koelere streken van 

Frankrijk, de Franse 'Ardennes'. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


