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Hans M. Hey broek
De Ita li aan se po pu lier is een hoogst suc ces vol le
kloon, die in alle we reld de len is ge plant. Hij heeft
ook een paar in te res san te mu tan ten op ge le verd:
een vrou we lij ke kloon ‘Italica Foemina’ en een
mooie gou den vorm ‘Lombardy Gold’. Op het zui -
de lij ke half rond, in zacht kli maat, is een al tijd-groe -
ne vorm ont staan.

 De boe ken zijn het wel eens over de her komst van de kloon: Ita lië. Over de tijd van 

ont staan of van in-cul tuur na me va ri ëren de ge ge vens. Ver schei de ne bron nen ge -

ven op: ‘voor 1750’, blijk baar ge ba seerd op het feit dat de in tro duc tie in Enge land

in 1758 ge da teerd is. Boom (13e druk, 2000) stelt dat de in tro duc tie in Frank rijk in

1749 plaats vond, en geeft (dus?) op ‘orig.plm. 1700-It’.

 

In 2006 was er in het Mau rits huis een 

ten toon stel ling van ‘Italisanten’,

schil ders die ver rukt wa ren van Ita lië. 

Daar hing ook een schil de rij van

C.J.Ver net: ‘De Wa ter val len bij Ti vo li

met de Villa van Mecaenas’, ge da -

teerd tus sen 1740 en 1750 (zie foto

1). Het schil de rij is ei gen dom ven het 

Mau rits huis. Bo ven in, op het pla -

teau, is een in dru kwek ken de oprij -

laan van Ita li aan se po pu lier te zien!

Het zijn flinke bo men in de groei,

mis schien 15 jaar oud, aan leg dus

tus sen 1725 en 1735. En om dat de

tuin ar chi tect van een me cae nas

geen risico’s wil ne men door een

laan van een on be ken de kloon te

plan ten, moet hij voord ien min of

meer uit ge groei de exem pla ren er -

van ge zien heb ben. Daar mee zit ten

we dan inderdaad op

Boom’s ‘plm.1700’ of vroeger.
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Er hing ook een veel vroe ger schil de rij van Ni co laes Ber chem: ‘Italiniserend Land -

schap met Her ders, Kud de en Ruïnes’, uit 1655. Bij een ru ïne in het wat dor re land -

schap staan twee groe ne bo men die spre kend op Italica’s lij ken (zie foto 2).

Dat zou de oor sprong van de kloon tot vrij ver vóór 1655 te rug breng en. Maar het

be wijs is vrij zwak, nog af ge zien van het feit dat dit geen foto’s wa ren maar zwaar

ge com po neer de voor stel ling en. Ber chem is zelf waar schijn lijk nooit in Ita lië ge -

weest, en mis schien zit er dus te veel fan ta sie in het schil de rij. Maar wel had hij de

voor beel den van ech te Ita lië-rei zi gers en een stu die van zijn om vang rij ke pro duc -

tie aan schil de rij en en pren ten le vert mis schien nog na de re ge ge vens op. Ik ver -

moed dat we daar mee, en mis schien met Ita lië-schil de rij en van an de ren uit die

pe ri o de, de oor sprong van de kloon tot vér voor 1700 zullen kunnen terugduwen!
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