bijt eens in een bodegem

Twee al flink uit de kluiten gewassen appelaars in de weide naast het huisje Mostinckx
verdienen onze bijzondere aandacht. Appelsoorten als James Grieve, Golden delicious
en consoorten gapen ons in ieder warenhuis
of fruitwinkeltje aan en klinken de appeleter
vrij bekend in de oren. Maar dat er een oude
appelsoort is die de naam “Sint-Martens-Bodegem” draagt, heeft ook ons, Bodegemnaars, destijds grote ogen doen opzetten.
Toevallig werd de appel een twintigtal jaar
geleden ontdekt op een tentoonstelling van
de Nationale Boomgaardenstichting die – bij
navraag- de appel in zijn genenbank had zit-

ten.
Over de preciese oorsprong is tot vandaag
weinig of niets geweten. Het zoekwerk duurt
nog steeds voort. Ingewijden omschrijven
de “Bodegem” als een” middelmatig grote
appel, groen-geel van grondkleur met veel
levendig rood als dekkleur”. Een artikel uit
Randkrant (december 2001) leert ons de
boom kennen als “een aantrekkelijke hoogstam die, zowel landschappelijk als geschiedkundig, in de gemeente waaraan hij
zijn naam dankt en in de omliggende regio
niet zou mogen ontbreken”. Nabij het huisje
Mostinckx staan er alvast twee te pronken.

Nu we toch de botanische toer op zijn,
nog dit bijzonder weetje : één van de
belangrijkste sierplantenkwekers uit
de 19 de eeuw, was een Bodegemnaar.
Zijn naam : Jan Baptist Keteleer, geboren te Sint-Martens-Bodegem op 4 augustus 1813.
Tot zijn veertiende werkt Jan Baptist bij
vader Keteleer, nadien gaat hij in de leer
bij verschillende Belgische sierplantenkwekers. Op zijn zeventiende wordt hij
leerling aan de befaamde Franse tuinbouwschool van Etienne Soulange-Bodin. Zijn indrukwekkende carrière zal hij
trouwens later in Frankrijk uitbouwen.
Keteleer geniet vooral bekendheid door
het introduceren van de spleetentmethode, nog steeds één van de belangijkste vermeerderingstechnieken voor
planten. Zijn naam klinkt als maar luider in botanische middens uit de 19 de
eeuw. Een geslacht van Aziatische dennen krijgt zelfs zijn naam toegewezen:
“Keeteleria”. Ook een door hem ontwikkelde seringensoort draagt vandaag
nog de naam “Doyen Keteleer”.
Een vooraanstaande Franse botanicus beschrijft Keteleer als “één van de
meest verdienstelijke sierplantenkwekers van de 19 de eeuw en een Duitse collega noemt hem “één van de bekwaamste tuiniers”.
Zou het ter ere van Keteleer zijn dat de
(meeste) Bodegemse voortuintjes er zo
keurig bijliggen? Kom maar eens kijken!

Bovenaan de Chinese conifeer Keteleeria davidiana (uit World Plants).
Onderaan de sierplant Syringa vulgaris, beter
bekend als ‘Doyen keteleer’ (uit The Lilac Museum, foto Claire Fauquet).
Beide planten ontlenen hun naam aan de Bodegemnaar Jan Baptist Keteleer.
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