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“ WAAR KOMEN ONZE APPELS 

VANDAAN?” 
 
 

door 
de heer H. ( Henny) Rossel  

 
 
 

 
 
 
Dagelijks eten we appels, peren en allerlei ander fruit zonder daarbij na te denken, waar die 
eigenlijk vandaan komen. Een vanzelfsprekendheid toch? Want volgens onze begrippen 
waren ze er altijd. Maar als men zich werkelijk afvraagt waar ze vandaan komen, dan weten 
we geen antwoord. Daar komt tijdens de lezing van Henny Rossel verandering in. 
 
Hij zegt zelf hierover: 
“Oude fruitrassen, of het nu appel, peer, pruim of kers, perzik of walnoot betreft, zijn eens 
door ons voorgeslacht ontdekt, geselecteerd, of gekweekt. Zij vertegenwoordigen cultureel 
erfgoed dat eeuwenlang is geteeld en gekoesterd door voorgaande generaties. Zij 
vertegenwoordigen cultuurrassen die op grond van voedings- en andere culinaire kwaliteiten 
eens door de mens voor eigen gebruik waren geadopteerd. Zij waren eeuwenlang door deze 
met zorg voor eigen voedselbehoefte, maar deels ook voor marktverkoop geteeld en 
zorgvuldig in stand gehouden. 
 
Zij waren aan ons overgeleverd en vertegenwoordigen, evenals oude gebouwen, of oude 
gebruiken, cultureel erfgoed, ook wel als bio-cultureel erfgoed aangeduid, omdat het 
biologische materialen betreft.  En, omdat het van agrarische aard is, noemt men dat ook 
wel agro-bio cultureel erfgoed. Niettemin, ook zeer de moeite waard om bewaard te blijven. 
 
Maar, een even zo belangrijke reden om wat er nog van rest te verzamelen en in stand te 
houden, is dat er behalve zeer uiteenlopende en vaak unieke smaak- en andere culinaire 
eigenschappen, belangrijke en wellicht onvervangbare resistentie-eigenschappen in zijn 
ertegenwoordigd. Vooral die laatste erfelijke eigenschappen zouden in de toekomst nog wel 
eens heel goed van pas kunnen komen.  
 



Zullen omvangrijke verzamelingen van eertijds geteelde rassen, ook die van onze belangrijkste 
fruitgewassen, in de toekomst gewapend zijn tegen een wijd scala aan mogelijke nieuwe 
bedreigingen van ziekten en plagen? Ze zullen wellicht ook zeer nuttig blijken te zijn bij de 
ontwikkeling van nieuwe rassen die beter aangepast zijn aan de nu onmiskenbare veranderingen in 
ons klimaat. Dat de overheidsinspanningen op het gebied van het behoud van de reeds opgespoorde 
en mogelijk nog terug te vinden diversiteit aan eertijds voorkomende fruitrassen al sinds de jaren 70 
van de vorige eeuw geen prioriteit meer kent, is ronduit betreurenswaardig. 
 
Maar wat ons in niet mindere mate bezig hield, was de vraag waar die eens zo grote diversiteit aan 
fruitrassen haar oorsprong vindt en wat we weten over de ontstaansgeschiedenis van onze eigen, 
oude, ooit in Nederland geteelde fruitrassen. 
Dat is waar ik in mijn presentatie met name op zal ingaan. Lang was deze geschiedenis in nevelen 
gehuld en dacht men dat de oorsprong van onze appel in de, ook in onze streken nog sporadisch 
voorkomende wilde appel, Malus sylvestris, gezocht moest worden. 
Niets bleek minder waar, maar daarover zal ik het in mijn presentatie uitvoerig hebben. 
 

Over zichzelf zegt hij: 
“ Ik ben geboren in Vorden (1944) en volgde daar de lagere school en de RHBS in Lochem en ben 
vervolgens naar Wageningen vertrokken, waar ik Plantenziektenkunde, met specialisatie 
plantenvirologie heb gestudeerd. Na mijn afstuderen in 1970 ben ik met mijn echtgenote naar 
Suriname vertrokken en heb daar als viroloog 3 jaar op het Landbouwproefstation te Paramaribo 
gewerkt. 
Net voor de onafhankelijkheid zijn wij daar weer vertrokken en onder de hoede van een technisch 
bijstandsprogramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn wij eind 1974 vertrokken naar 
Zaria, in Noord Nigeria. Ik heb aldaar 2 jaar op het voormalig Engels, landbouwkundig 
onderzoeksinstituut te Samaru, destijds al onderdeel uitmakend van de grote, geheel nieuw 
gevestigde Ahmadu Bello University, te Zaria, onderzoek gedaan aan virusziekten in 
voedingsgewassen in de savanne zones van Nigeria. Vervolgens werd ik als visiting scientist 
gerekruteerd door het International Institute of Tropical Agriculture (IITA), te Ibadan, in Zuid Nigeria, 
waar ik na 2 jaar als vaste viroloog werd aangesteld. Ik heb daar vervolgens nog eens 15 jaar, tot eind 
1995 heel interessant onderzoek kunnen doen aan virusziekten in de voedingsgewassen waarop dit 
instituut zich met haar internationaal georiënteerde verdelingsprogramma's concentreerde. 
Halverwege deze periode heb ik ook nog een jaar sabbatical leave mogen nemen, waarvoor wij in 
Taiwan, op een zusterinstituut van het IITA een jaar onderzoek heb kunnen doen aan virusziekten in 
zoete bataat. 
Sedert onze terugkeer uit de tropen heb mij vanaf 1995 actief bezig gehouden met de identificatie en 
instandhouding van het oude, grotendeels verloren gewaande rassenbestand van onze belangrijkste 
boomfruitsoorten, o.a. een veertiental jaren als bestuurslid van de Noordelijke Pomologische 
Vereniging en de laatste jaren ook als lid van de Studiegroep Vrienden van Oude Fruit.” 
 
‘Voorts zou ik er nog op willen wijzen dat ik tijdens genoemde bijeenkomst en indien daar 
belangstelling voor is, bereid ben om voor uw leden hun vooralsnog onbekende appel- en perenrassen 
op naam te brengen. Men dient hiervoor 3-5 goed ontwikkelde en voldoende rijpe vruchten van hun 
onbekende fruit ras mee te brengen.’ 

 

Kortom dit wordt een interessant begin van de najaar lezingen. 
 

  
De lezing begint om 20.00 uur , inloop vanaf 19.30 uur. 

 


