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V O O R B E R I G T.
In den zomer van het afgeloopen jaar gaf mij de
Uitgever dezes de begeerte van verfche'dene liefhebbers
te kennen, om een zeker Engelsch Werk, handelende
over Vruchten en Vruchtboomen (*} , in het Nederduitsck vertaald te zien, en verzocht mij tevens om
dien taak op mij te 'willen nemen. Hetzelve vlugtig
doorloopende, vond ik, dat het voor een groot gedeelte
beflond in eene Opgave der in Engeland bekende foorten van Boomvruchten met der zeiver Engelfche namen ^
?
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wish an account of a P A R T I C U L A R :.I E T TI O D O F
C U R E , punished hii o der of Government bij W I L L I A M F O R S I J T H , F. A . S. and F. S . A . Gardener So his Mulat*] at Kenftngton and St. Jarnefs &c. Second Edition. Londen 1803.
Ener
is in hetzelfde iaar te Parijs bij Bosfange, Masfon
Besfon eene
vertaling van dit Werk uitgekomen , onder den titel vr,n Traité
de la Culture des Ar bres fruitiers^ door J . P. Pietet -Mallet van
Geneve, die er tevens eenige Noten bijgevoegd heeft.
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VOORBERICT.

en vee1:11 ;-net vermeldiîig. van groote Heeren,door w.1ken , en gelegenbeden wirbij , die in Engeland bet
eerst imgevoerd waren , met verfebeidene andere bifzonderheden , die , 4,fltkans buiten Engeland , van weivig belang zijn en zonder eene naauwkeurige befehrijTing der opgegevc7ie Fruchten.
Ilierdoor geraakte ik in het denkbeeld dat de vertaling van dat Werk den Nederianderennaar alle waarfehijnelijklicid weinig nut of genoegen aanbrengen konde. Dan toen ik bet opzettelijk en geheel las, werd
ik zeer aangenaam verrast doordien ik daarin vond
eene geheel nieuwe wijze van behandeling der Fruchtboomen , en een zeer eenvoudig en onkostbaar middel
rn zieke, verwaarloosde ja bijkans afgellorvene boomen
te genezen en als uit bun asch te doen herleven : waargevoegd waren zulke authentieke gettfigfehriften
van bevoegde , en zelfs door 't Engelsch Gouvernement
vpze:telijk daartoe benoemde, beoordeelaars , dat bij
nt:f geene de min/le twijfeling konde overblifven, of de
bijkans wonderdadige uitwerkfelen der gemelde Handelwifze in de daad plaats gevonden hadden.
Van toen af rekende ik het'van belang dat onzelandgenoten met deze nieuwe uitvinding, bekend gemaakt
wierden , en weldra deed de begeerte , ours lets volledigs
in dat yak te leveren ,
op de gedacitte komen,
het Fruitkundig Woordenboek van c FIR.I s T (*) te
vertalen, all het Wetenswaardige nit FORSIJTH daar
in te lasfchen ter plaatfe waar zulks behoorde , en
dat.

cc)

Pomo LOGIS c ES theoretiseh -praktifches IIANDWOER
TERBUCH,odcr AL p HABETISCIIES VERZ EICIINIS alter

thigen kenntnisfe fowohl zur Obstkultur , Pflanzung Veredlung , Etziehunz , Pflege und Behandlung alter Arten Obstbaume &c.
von J. C. CHRIST , Pfarrer zu krouberg au der JIö1z be,/ Fra4furt am Main. Leipzig 1802.

VOORBERIGT.
datgene weg te laten hetgeen flechts voor Engelfehen
van enig belang zijn konde, of hetgeen CHRIST reeds
naauwkeuriger behandeld had : terwifl ik ook niet nalaten konde om van de gefi.kriften van KNOOP zeer
-veeivuldiggebruik te maken.
Door deze ineenfmelting wee; ik aan dat gedeelta
van'tPubliek ,lietWelkvoor dat vak eenige liefizebberif
heeft , geen kleinen dienst bewezen te hebben.
,Duitschland althans , waar de [leer CHRIST federt
-ruim 30 jaren niet fiechts als Fruitkundig Schrijver*
maar ook (hoevel Predikant zijnde en het Boomkweeken , de bijiinteelt end. als liefizebberif behandelende)
ols aankweeker en leverancier van de baste foorten van
Vruchtboomen atom met den grootf ien roern bekend is,
heeft men dit Woordenboek, hetgeen voor het grootfle
gedeelte uit zijne eigene vroegere gefchriften getrokket;
is , met toejuiching ontvangen.
En het is in de daad ruin.; zoo gernakkelijk om all hetgeen over Fruiten en Fruchtboomen te zeggen valt, its
den Werk bijeen te vinden als hetzelve iii verfchillende
Boeken, die men niet alien telkens bly de hand beef't,
-met moeite te moeten opzoeken; terwijt vooral wat DE
SOORTEN van Fruchten betreft, eene Alphabetifche
orde, sneer dan eenige andere , gefatikt is om de be/melte van alien dadelijk te vervullen.
Deze opgave der verfchillende foorten van Fruiten
vindt men hier vollediger en uitvoeriger dan in eenig
'ander Werk. En geen wonder , daar de Schrijver
eenen du Hamel , Quintinye, Miller,
de Wet ken
Knoop , Zink , Diel , Hirschfeld , Manger en anderen niet flechts voor zich had, maar door en door
kende ,. en in de mogelzjkheid geweest was , de meesten van derzelver belangrijkile waarnemingen aan
ne eigene ondervinding te toetfen.
AL's* 3
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111-isirchitn zou men den Schriiver van te veel juistheid en volledigheid in het opgeven der kenmerken en
eige*Iypeza? van elke vrucht kunnen befthuldigen.
En 1k beken, dat indien men b. v. het geheek Artikel
V113 cfe .4pels of Peren agtereen lezen wilde , dat in
dat ligtelijk de eenzelvigheid, en verfeheidene
herkclingen , den aandacht vermoeijen zouden, dan behalve dat aan den aard der zake eigen is, zoo
firijalt ook zulk eene onafgebrokene lezing zoodanig met
het oogme7l'e van een IVoordenboek , dat ten dien opzigte geer:e verontfilzuLliging hoegenacmd vereischt
wordt. Voorts indien fiznmigen in de bqrchrijving
der vruchten, bladen , takken , veel overtolligs mazten
ontwaren, of althans p eel, waarin zij gen belang
flellen; anderen zullen er denkeitlik antlers over oordeeten, en met doze naauwkeurige juistheid van onzen
Schrijver bun voordeel doen.
Meer zal ik van het Werk zelve niet zeggen. Des
kundigen mogen over deszelft waarde beflisfen.
Wenfchelijk ware het geweest , dat de Vertaling en
Bearbeiding van zulk een Werk gevallen ware in luluden van eenen kundigen Nederlandfehen Hovenier,,
:van eenen waardigen kunstgenoot van K N 0 0 P , die
in 17aat geweest 'ware , om het gekeel nog met zijne
eigene Nederlandfche Ondervinding te verrijken. Dan
hoe weinige Hoveniers van [lien flempel ontmoet men
47p onze fraatje Buitenplaatien, en die enkelen, die er
me; wel wezen zullen, zijn Se weinig gewoon om met
de pen om te gaan , dan dat men gemakkelijk zulk een
Fertakr zou hebben 1281417CB vinden.
De Lezer ontvangt bet dus nu uit handen van een
Jioot liefhebber , die zich ten minflenvletit bet Oorfpronkelijk niet veminkt te hebben.
Dat ik de Fran.khe of basterd - benamingen , die
me3
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tnen in K N 0 0 P en in vroeger gefchriften op elke
bladzijde ontmoet, zoo goed als mogelijk was , door
Nede. rduitfihe heb doers vervangen , zal niemand mij
ten kwade duiden ; want ik kan niet zien waarom
inen de woorden Espaliers , Buisfons , Naantjes-boomen
en anderen gebruiken zoude daar men PLANKETSELS,HEESTERS of STRUIKEN,enCAAGSTAMDE

even goed verflaat. Het wooed v ER6DELEN heb ik zonder fchroom uit het Hoogduitsch
overgenomen , om dat het zeer gemakkelijk begrepen
words , en de zaak juister uitdrukt dan ENTEN,
of gelijk ik ook bier en daar gevonden heb vER.e N T E N. Foorts heb ik de Franfche en .1)1;iitfche namen van Fruchten ook zoo veel mogelijk
Itnn2ers is het beter
in onze taal overgebragt.
dat onze Hoveniers en Fruitkopers in goed Hollandsch
BOOMEN

Tan KORTSTELEN, GRAAUWE EN WITTE BO-

en DUIVEN-APPELS fpreken , dan
dat zij de Franfche namen Court - perdu Beurre
blanche & grille, en Pigeons op den duur radbraken.
TER-PEREN

Eindelijk indien men bier en daar woorden of
uitdrukkingen of zinfneden vindt , die beter gekoren,
zuiverder Hollandsch, of ronder en vloeijender hadden kunnen zijn .. men verfchone zulks , op grond
dat het Vertalcn van een Troordenboek , voor Lifland
die niet bepealdeli . k voor zulk flag van bezigizeden
in de wieg geJegi is, cone opoffering is , Wier zwarcn
last geen
beoordeelaar door overdrevcne eifehen
zal willen vermeerderen.
lk ben ook geenszins over mijn work voldaan , macir
ik ben voldaan over het oogwerk waarmede ik dazerk heb ondernomen.
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Nog dient tot narigt , dat met het Tweede en taatild
Deel sevens een ilanhangfel zal worden uitgegeven,
bevattende een flel Platen met derzelver uitlegging.
St

Op het RODE HUIS

bid ZWOLLE
den 31 Augustus 1805.
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A.
AALBESSENSTRUIK. Ribes LINN. Yokannisbeer rallefi
Grosfeillier A Grappes. Currant–Bush. Deze bekende ilruik
wiens verkoelende zuuregtige vrugt aan gezonden en zieken
menigwerf tot lavenis en verkwikking verfirekt behoort wet
met de kruisbes tot an en hetzelfde geflacht : maar de
liefhebber en de hovenier merken dezelven met reden
verfchillende foorten -van vrugten nan. Deszelfs vaderland
is bet eiland Zante van wear bij voor 200 jaren het eerst
near Engeland en vervolgens near Duitschland en de 'Nederlanden gekomen is. fiij behoort tot het foort van Planter'.
dat Ribes genoemd wordt , en volgens bet Planten-ffelzel van
Linnocus tot de eerfte afdeling der vijfde Clasfe , welke Pentandria Ilionogijnia beet , en zodanige planten in zig bevat die
vijf ilijltjes en an Hamper hebben.
Er zijn twee afzonderlijke foorten
foorten van Aalbesfen , te weten de rode Aaibes, Ribes
rubrum en de zwarte 'Aalbes , Ribes Nigrum. Linn. welke laatile
Linnaus aldus befchrijft : Ribes (nigrum) inerme , racemis pilofis
oblongis d. i. de weerloze Ribes (zonder dooms) met hairige en
langwerpige bloeifemtrosfen , waarop trosfen met zwarte besfeti
volgen , die lets groter zijn dan de gewone aalbesfen.
De eigentlijke Aalbesfen , die Linnmus aldus befchrijft : Ribes
(rubrum) inerme racemis glabris pendulis , for/bus planiusculis, d. I.
de weerloze Ribes , met neerhang2nde gladde bloeifemtrosfen en
vlakke bloeifems, waarop near gelang der foorten rode of witte
besfen volgen , die in Junij of julij rijp worden. — De Aalbesfenftruik bereikt een hoogte van 6 tot 7 voeten , groeit bees.
teragtig en verdeelt zig in vele takken. Het bled is drietippig
en de bloeifems , die vijf bladen hebben bangen aan dunne
draden. net jonge bout draagt zowel als bet oude, en dikwijls
komen de vrugten onmiddelijk uit de ogen der jonge loten
van 't vorige jeer ; de meesten egter komen uit een foort van
vrugttakken , die men aan bet oude bout vindt , en die vele ja.,
reap
DEEL.
A
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ren iang dragen. Deze ftraik neemt elken grond voor lief, eft
vergenoegt zig met de flegtile pleats : inner in cen vetten
en
losien grond groeit hij \r eel bctcr, en brengt meerder,
fchoncr en fmakelijker vrugten voort dan in flegte aarde. De
firuiken die al te oud zijn dragon doorgatinds kleine en min
goede vrugten. Uit dien hoofde moet men het oude haul onder den grond affnijden , en de uitlopers , die nit de wortels
voortkomen , tot nieuwe firniken doen opgroejen ; 't en .ware
men den grond geheel vernieuwen en jonge firnikjes clearin
poten wilde.
Er zijn grote foorten yen besfen ; en het fpreekt yen zelven,
dat dezen de voorkcur boven die met kleine trosfen en besfen
verdicncn. Zij zijn minder zuur , en over 't geheel fmakelijker
dan de kicinen. De Aelbesfenthuik draagt meest elle jaren rijkelijk , heeft geen hinder van den vorst ; en is daarom in
de noordelijke landen zeer gcfchikt tot wijn. Een enkel
jeer is de opbrengst wel eons minder , vooral den wanneer in
de maand Mai , tell tijde dat dezelve bloeit, vele koude regens
plants hebben , waardor de besjes in menigte afvallen.
Deszelfs eanitweking is ongemeen gemakkeliik. Men behoefc
flegts in 't nejear of in 't voorjaar i of 2 voet lunge takken
(Zomerloten) wider een gewrigt , oog of bot regt af te fnijden , en dezelven tot op een derde hunner lengte in den grond
te fleken , op ee.n plats wear zij niet veel zon hebben. Bovendien komen er doorgands nit de wortels vele Uitlopers
ivearvan- men diegenen , die het lel-4,7st gelchoten zijn , reeds in 't
nejaer kan afileken en verpienten. Deze wijze van vermenigvuldIging wodt cgtcr door zommigen afgekeurd ; bewerende
dezelven da,t zoclanige ihniken nimmer zo fchoon worden als
roideren , en ooh weder een mcnigte worteluitlopers voortbrengen , weardoor de firuik verzwakt , en de wortels van den zo
nodigen invlocd van zol en Iugt beroofd worden. Dan.rentev,:en ken men ze door afieggers zeer gevoegelijk vermenigvuldigen ; indien men nemelijk ill 't najaer of in den winter de onderfte takken drie duim diep tot can den top in den grond
fieekt , zu;len dezelven tegen het volgende nciaar genoegzame
wortels gemeakt hebben , om te kunnen verplant worden ter
plaatfe wear men dezelven verkiest te bebben. Bij 't vet.planten is het oirbaar dezelven vrij wet dieper in de earde te
brengen , den zij te voren gefiaan hebben. Want dear het can
dit foort van heesters eigen is , dat zij hunne beste wortels nit
bet jonge bout of nit de zomerloten fchieten , zo maken zij
langs (lien weg fierker en betere wortels, dan wanneer ze flegts,
zo diep als te voren gezet worden.
Wen.
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wanneer de grond onder de besfenfiruiken fehoon en los gehouden wordt , zal men onder die firuiken , die in 't vorige
jaar gedragen hebben , doorgaands vele jonge Aalbesfenplanten
vinden die zig zelven gezaaid hebben, en die men verplantea
kan.
Men kan ook , wanneer men besfen-nat of wijn maakt , de
uitgeperste besfen met het zaad drogen, en in 't nnjaar of
liever in 't voorjaar in een goeden losfen grond zajen ; waardoor men waarfebijnelijk verfcheidenerlij fchone foorten verkrijgen zal.
Men kan ze naar verkiezing leiden en fnoejen : tot hoogflammen, d. i. tot boompjes , wier flam 3, 4 voet hoogte 'weft,
ketelvormig, kogelvormig, als heesters, leibomen, wajers enz,
Aan de hoogilammen ontneemt men in den beginne alle zijtakken
tot op (2 voet hoogte. Dan laat men ze boventakken fchieten en een regelmatige kroon vormen , zonder verder daaraan
te fnoejen voor en alter de kroon hare voile hoogte bereikt
heeft. — Om een ketelvormige kroon to verkrijgen, ontneemt
men aan dezelve de binnenfte takken , ten einde de buitenfle
even verre van het middenpunt verwijderd flaan en *een ronden
kring uitmaken. Bij kogelvormige kronen let men da.arop dat
en de buitenfle en de binnentakkcn in de behoorlijke evenreaigheid tot elkander Vervolgens moet niet flegts de ilam
fehoon gehouden, en alle wortel-nitlopers geweerd worden
rnaar ook in de kroon moeten alle onregelmatige en boven andere takken uitflekende jonge loten , wier getal doorgaa.nds vrij
groot is, weggefnoeid worden; latende men dan flegts weinige
regelmatige loten tot 's Winters flaan, zonder dezelven te korten. Dan bij de voorname fnoejing in 't voorjaar moet men
alle de jonge loten , die men i-rlisfehien in den vorigen zomer in
te grote menigte heeft laten flaan, even als alle de min regelmatigen , glad aan 't hout wegfnoejen en flegts de regelmatigen behouden , latende men dan ook aan elken tak een jong
lot , ter leiaing van het rijs. Al te lange takken, of die te
veel zwajen en clergelijken, worden, benevens het onvrugtbaar
gewordene bout, weggefnoeid, en men fpaart flegts de gezonde
vrugttakken. Indica men de ruimte heeft laat men de bovenfle leidtakken, zonder ze te verkorten, in de hoogte en breedte
voortgroejen ; man wanneer de flruik tot de hoogte gekomen
is die men er voor bepaald heeft , kan men hem , zo zullcs;
niet reeds gefchied is, verplanten , en fnoeit in de maand Mart
alle de toppen weg ; zowel om daardoor de rondo vorm te
verkrijgen als om deszelfs vrugtbaarheid te vermeerderen.
Verkiest men een Aalbesfenflruik tegen een muur of Planketzel
A
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in tie vonn van een wajer te hebben, den leidt men de zijd.
takken 4 of 5 duim van elkender, fchuins op , even rls de fpa.
ken van een rad , tot dat dezelven hunne voikomene en bepanicle lengte hebben. Des zomers ontneemt men hurl vervolgens alle jonge loten , die nnar voren uitgroejen of onregelma.
tig en overtollig zijn en lent bun flegts enige regelmatige zijd.
takken , of loten die tot leidtakken gefchikt zijn , zonder die
voor als nog te korten. Manr in den winter warden elle_ over.
tollige, dode, of onrcgelmetige takken glad flan 't bout weggefnoeid, edog de vrugttakken die nog goed zijn worden
fpnard, en alle takken of ingekort, of zo er nog ruinate is, tot
bunne beriemming voortgeleid. Om de nalbesfen vooriii de
grote hollandfchen , van hunne grootte en fchoonheid niets te
doen verliezen , moet men an-a dezelven niet flegts een vetten
grond bezoigen, maar men dient ook t'elkcns om de 2 of 3 ja.
ren hun oude hoist weg te fnoejen, en flegts jong bout te laten finan anders worden ze zo kleitf als gewone besfen. Wil
men vroegrijpe aalbesfen hebben , dan zette men enige van de.
zelve tegen een Muur op het zuiden , anders oostelijk en westelijk, en zo men ze begeert loot in 't jaar te hebben, op het
INoorden. Het is egter buitendien ene cigenfchap van deze
vrugt , tint zij , hoewel overrijp zijnde , niet flegts geenszins af.
volt , lunar ook zelfs van fmaak en geur verbetert , wanneer
men ze Dan den ifruik bat hangen. Men kan dezelven, wanneer ze in de lommer than, tot in September en longer laten
hengen, en cc dan zomtijds het meeste nut van hebben.
Men bercidt nit Aalbesfen , voordl nit de roden cen zeer voortreffelijken wijn. Wanneer men dezelven, na dot ze volkomen
sijp zijn , en na den daauw , gcplukt heeft, lent men ze enige
wren in de zon liggen, doet de besfen van de fielen, werpt ze
in een opeie ton, en ftarnpt ze met een houten flemper. Dart
het fop tamelijk dik is , giet men er enig water bij (want
zonder een zekeren greed van vloeibaarheid kan er geen beboorlijke gisting plants vinden) men hat de ton op een
tig warme plaats flaan , dekt dezelve met can zak toe en legt
den bairn boven op. Na verloop van enige uren begint het
te gisten , zet zig uit en rijst omhoog. Zodra het nu war
dealt en bije:enpekt , waarop men naauwkeurig belnort to letten , wordt het vogt in kleine tonnctjes afgetapt en near den
kelder gebragt. Men legt dan de fpon flegts door boven op,
ten einde het verder kunne gisten , en nanr mate de wijn in
Ze ton &fat , vuit men dezelve war met wijn van hetzelfde
foort flan , welken men tot dat einde bewaart. Wanneer de gis.
ting vermindert drukt men er de fpon Iv t meer in ; dog duet
Dan
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men er dezelve niet regt vast op , voor en aleer de gisting
over is, en men geen de minste hoorbare beweging in de ton
ontwaart. Na verloop van een paar maanden worth de wiju op
nieuws in een ander vat of in vlesfen fgetnpt , die ri'en clangs
te voren goed fchoon gemaakt en met beste brandewiin
fpoeld heeft. Men kan er ook cen Madera-fmaak aan geven,
wanneer men half aalbesfen en half kruisbesfen neemt. Deze
worden door elkandcr geflampt , op 30 pond worden er 12 tat
15 ponden water gegoten ; don 'ant men dezelven ten nansten
bij 16 uren flit Nan , perst ze uit , en doet het vogt to een
geevenredigd vantje , welk op een matig koele plaats dient
flit te flaan) tot dat het holder is. Zo dra dit plants heeft,
wordt het nat , zonder dat men het vat beweegt , in een andere
ton overgetapt , men doet dan bij elke 7 pond flip i pond
beste Coniake brandewijn, mengt zulks door elkander,, en doet
het vantje digt , wanneer het na verloop van 3 maanden een
zeer lekkere wijn is. — Die hem gaarne zoet wil hebben,
doet er met den brandewijn wat fuiker bij.
De Anlbesfenfiruik heeft 2 HOOFDSOORTEN: de zwarte en
de rode , met derzelver verfcheidenheden.
1.) De RODE AALBESSENSTRUIK. Ribes rubrum. Grosfeiltier a fruit rouge. De gemene Aalbesfenftruik , die in verfcheidene landen in 't wild groeit, verfchilt van de zogenaamde
grote hollandfche rode aalbes die wij in onze tuinen aankwe.
ken , daariti , Bat bij de laatile de flruik veel groter en zwaarder,, dat de trosfen langer en de besfen groter zijn , en Bat
ook de vrugt veel zoeter en finakelijker is.
2.) De WITTE OF PARELKLEURDE AALBES. Ribes album.
Grosfeillier a fruit blanc of a fruit perle. Zij zijn zoeter dan de
roden , en dus ruins zo aangenaam om versch te eten ; maar
minder gefchikt om er enig gebruik van te maken. Men maakt
egter van het fap van witte besfen , door bijvoeging van een enkele
citroen met fuiker en eiers , een lekkere vlaa , die van de Citroenvlai weinig verfchilt.
3.) De GROTE GESTREEPTE AALBES.
Mt is can zeer
lijzonder foort , dat het midden houdt tusfchen de rode en
witte besfen en waarvan ook de fmaak noch geheel zuur noch
geheel zoet is. De bes is zeer juist en meetkundig in rode
en witte vakken verdeeld. Naast een geheel wit en helder gedeelte flaat er een dat geheel rood is , en wel zonder enige
vermenging van het gekieurde lap , en op deze wijze wisfelen
4 of 5 rode met even veel witte firepen af.
4.) De VLEESCHKLEURDE OF BLEEKRODE AALBES.
Grosfidaria fruelu cameo. Grosfeillier a fruit de chair. Het grota
A3
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foort hiervan Ilea CHAMPAGNE AALBES, GrosfeiIlier deChampagne.
5.) Ms fpeelfoorten of als een fpel der Natuur van deze foorten mag men aanmerken den BONTEN AALBESSENSTRUIK,
die of witgevlakte of geelgevlakte bladeren heal; zijnde er in
de vrugten generhande verfchil met de voorgaanden.
6.) De ZOETE AALBES, 00k WILDE K ORINTHE , VALSCHE ROZIJN, STRUIKBES, Ripes /Jlpinum dulce, Pipes (a/pinum) .inerme,racemis erectis, brecteis fore longioribus. Linn. Deze
groeit in 't voornamelijk tegen hoge rotfen ifi Zweden,
Zwitferland, Engeland en eenige flreken van Duitschland. De
Heester worth niet g,root : heeft een aschgraanwen bast en kleine
bladen, welke offehoon naar die der voorgaande foorten
egterni groter zijn dan de bladen van Kruisbesfen,
lichtgroen V17.11 klcur , van boven hairig en glad van onderen.
Dc trosfen van dezelve hangen niet benedenwaarts maar Haan
rcgt in de hoogte, en de vrugten zitten fl211 kleine hoopjes op
korte fteeltjes. Zij zijn klein, roodagtig en zoct van frnaak,
maar niet zeer geurig. — Men heeft van dezelve twee verfcheidenheden. a) de ZOETE LAAGSTAMDE AALBES, en b) de
HOOGGROEJENDE RODE ZOETE AALBES.

7.) De ZWARTE A A L B E S. Ribes nigrum , Sckwarz,e 'oh a72.
visbeere , Giehtbeere, Boksbeere. Grosfeillier a fruit noir. Deze
!batik heeft groter bladen dan de gewone aalbesfen, en hethout
zowel als de vrugten, maar vooral de laatften, ruiken zeer fork
en fmaken min of moor mar Jeneverbesfen.
Hoewei nu deze Vrugt niet onder de lekkernijen kunne gerangfchila worclen, vei-dient egter de ftruik hoofde van
zijne beprocfde geneeskundige uitwerking onze achting en flankweeking. Deszelfs bout in water gekookt en gedronken is een
middel tegen de jicht. De besfen op brandewijn of jonovor
zijn good tegen pijn in 't lijf, koliok en oprispingen. — De
besfen zijn ve.el groter dan de gewone aalbesfen , geheel zwart
en dof van kleur, en vallen af wanneor zij volkomen rijp zijn.
Zij wort.-1..n ii Tuiij rijp, maar zijn niet wel eetbaar , voor en
za1er ze v,-Feek zljn.
t).) De ZWAR TE AALBES MET HET BONTE BLAD. Die
fthwarze :791irin.,;:i.;.beere mit dust makulirten Mad. Doze fcruik flaat
niet onaartig onder do enderen. Deszelfs bladen zijn 1 to mail
met fireepjes o ftipjes 1s befproeid en vol vlakken. Voor het
overige is de vrugt dezelfde met de voorgaande, behalven dat
ze iets kleiner is.
9.) DC ZWARTE VIRGINIS CHF, AALBES, de AMERICAANSCHE ZWARTE AALBES. Rvs c,:;.7.??,;;;!!!--f!llern. RI:Es
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Amer/cawing nigrum. Grosfeillier de Deze heeft wat
kleiner bladen en vrugten, en do fmaak en rcuk van de laatilen is
Diet zo flerk als die der voorgaanden.
AANPLAKKEN. Whip- or tovue- grafting. Greffe en langue , of Grefe e; bec de flute, zo nis HIRSCHFELD bet noemt —
is niets anders dan con foort van copuleren of LASSCHEN met
menigvuldiger infneden , wanneer men een wilden flam door het
lasfchen verbeteren wil , die dikker is clan het laschrijs. Hirschfeld maakt gewag van twedcrlij handelwijzen : 1.) Het AANp L A K K E N MET DEN H A K (Plaat XIV. fig. d. e. f.) Men
fnijdt vooriif den ftam op een gladde plants vlak af. Het Entrils
met 3 of 4 ogen wordt van ondere&ter lengte van duim fchuins
toegefneden ,' en danr boven refit ingcfneden of gekorven, op de
wijze van den hak onder een fehoerf.
Vervolgens legt men dat onderile gedeelte van het rijs 't welk
de gedaante ener tong heeft , tegen een gladde plants van den wilden flam aan, tekent deszelfs omtrek daarop of , en fnijdt fchuins
zo veel van den bast en het bout weg , als bet gefnedcne rijs
vereischt , in Bier voege dot bast aan bast fluit, en de bovengemelde hak boven op de vlakte van den fern zit ; moetende egter' door de filch niet aan het merg gernakt worden. Ook moet
de hak niet nnn die karat daarin gefneden worden , waar het onderfte oog zit. Do from en hot rijs worden hierna met matter'
omwonden en met boomfmecr bedekt. In 't laatst van Junij
worth het verband weggenomen, en de vlakte waarop het Entrijs flant , wordt, indien ze wat groot is , fchnins weggefnedeii,
ten einde den misfiand allengs to doen verclwijnen , en de wonde beter to doen vergroejen. Veiligheids halve v ying er egter
alsdan wel een fpann of flokje aangebonden worden , die tot
op 2 voet hoogte het Entrijs vasthoudt, en tegen w!nd en
ten beveiligt; welk flokpje zo wel Dan den flam als non hot rijs
behoorlijk moet bevestigd zijn. Het AANPLAKKEN MET HET
A AKJ E is dezelfde handelwijze met dit onderfcheid dot er,
in plaats van de regte kerf of hak, eon fcherphoekige infnede
volgens fig. g. gemaakt words , die een u A A KJE verbeeldt.
Waaruit van zelve volgt , dat insgelijks uit de flaw fig. b. een
fiukje moet uitgefneden worden, om het haakje van 't rijs in den
flam to doen pasfen en naauwkeurig
Men zou bier nog eon derde handelwijze kunnen bijvoegen,
namelijk het AA NPLAKKEN MET TWEE HAAK ES , nog elc.:1
onder aan den flam volgens fig. i. k., en nog ten boven aan het
entrijs.
Zie voor het overige LASSCHENC
A4

AARD-

8

A A R D B E S S E N .

A A R D B E S S E N , A A R D B E Z I Ë N , Fragaria. Erdbeeren. dei
Fr ai fes. Strawberry. — E e n bekende kostelijke v r u g t , van een,
zeer eigenaartigen geur, die bijkans alle liefhebbers van Vrugten
voldoet, hoe zeer anders de fmaken, ook ten dien o p z i g t e , verfchillen. De plant is klein en laag, niet hoger dan een halven
v o e t : zij is in alle v i j f zogenaamde waerelddelen t'huis , en
daarom ook verfchillend van grootte en fmaak , fch^on do
geur die haar eigen is doorgaands bij alle foorten wordt gevonden. Zij- groeit in de bosfchen in 't w i l d , en men houdt de
wilde Aardbesfen. voor de besten. D i e genen, welke men in de,
tuinen aankweekt, kunnen egter eyen goed w o r d e n , wanneer ze,
een goede niet al te hete, flandplaats en een fijnen grond hebben.
M e n kan ze gemakkelyk voortplanten , vooral door verdeling
der planten o f afgefcheurde afleggers; ook wel door hare uitlopers en ranken, die egter minder goed zijn dan de afleggers,
en later vrugten dragen. Z i j worden het gevoegelijks! in 't laatst
van Augustus verplant , als wanneer ze nog vóór den winterwortels maken. M e n kan ze egter des noods in den herfst o f in
t voorjaar verzetten. Wanneer het op dat tijdftip niet regem,
moeten ze rijkelijk gegoten worden. — Die z i g de moeite getroost van ze door zaad voort te telen kan de plantjes het best
in bloempotten aankweken. Het fijne aardbesfenzaad ligt op het
vlies van de vrugt, en zoude van fchone, grote, rijpe aardbesfen* wel met een veer kunnen afgeveegd worden ; men gaat nogthans zekerder , wanneer men overrijpe aardbesfen op een ve}
papier buiten de zon droogt-, o f wanneer men zodanigen opz o e k t , die volkomen rijp geweest en reeds aan de plant verdroogd zijn.
M e t ze te wrijven gaan *er de rijpfte korrels gemakkelijk af,
en men kan de goede van de dove korreltjes afzonderen, .wanneer men ze in een glas met water doet, waarin het onrijpe za?4
bovendrijft. Z i j worden gezaaid van A p r i l tot in 't laatst van
J u l i j , en in 't begin vogtig gehouden. W i l men ze op een bed
in den tuin zajen , men neme daartoe een ligten losfen
grond, fpitte het plekjen wel om , make het dan gelijk, en giete
het door en door. Dan zaait men het fijne zaad en laat er tot
ftof gewrevene aarde door een zeef op vallen , ter hoogte van
den rug van een mes. Vervolgens bedekt men hetzelve met zuiver m o s , om 'er zowel de grote hitte als dikke regendruppels
van af te houden: is het weer doorgaands d r o o g , dan dient men
den grond zo vogtig te houden dat het zaad behoorlijk kan kiemen, Binnen 2 o f 3 weken gaat het o p , en in de bakken binnen
weinige dagen. Z o dra de plantjes uitgekomen zijn , wordt het
BIOS weggenomen, en er wordt een fchermpje van riet o f flro
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voor het bed geplaatst, om de tedere planten voor de ftralen der
zon, die dezelve verfchroejen zouden , te beveillgen. Voorts
worden ze gewied, tusfchen beiden met water befproeid , en
wanneer ze vijf of zes bladen hebben , 5 of 6 duimen vein elkander
verplant of wanneer men drie, vier planten bij elkander verkiest
to nemen, zet men ze 8 of 9 duim van een.
De aardbesfen beminnen een goede, verfche ligte en losf'e
Een zwarte vaste grond is voor
=de, die niet al te droog
plant en vrugt voordl voor de Americaanfchen. Zo
er de grond van een tuin niet gefchilet toe is , kan men er denzelven gemakkelijk toe bereiden. Men maakt zo vele geutjes
of greppeltjes van 6 duim diep en breed als men, er rijen in
planten wil, en vult dezelve met goede aarde waaronder men
vermolmd bout mengte Voor maandbloejers en andere kleine
foorten laat men flegts 8 duimen ruimte tusfchen de
maar voor fpekkers en dergelijken ten minsten 15 duin.
Daar zij niet tegen fterke hette kunnen , is die flandplaats de
beste, waar zij flegts de morgenzon hebben. Zij moeten dikwijls gewied, en ae planten met dove bloeifems , die men daaraan kent, dat er midden in de bloem een zwarte flip is ,
Mai uitgeroeid worden om de veertien dagen neemt men 'er de
draden of ranken van weg , waarvan men Been planten kweken
wil , om dat die de plant te veel uitputten. — Is het weer in
julij , na dat ze gebioeid hebben , zeer droog, dan moet het gieten voordl niet verzuimd worden. WTanneer ze haast rijp zijn
belegt men de bedden om de planten been met mos, op dat de
onderfle aardbesfen niet zandig worden. Nog beter is bet, om
bedden terflond in 't voorjaar met mos te beleggen. 1-lierdoor
wordt niet flegts de vogtigheid bewaard, en de grond tegen ult.
drogen beveiligd, maar de kragt van zware regenbuien wordt er
ook door gebroken en het onkruid worth verftikt. In October
of November brengt 'men korten most of kif om de planter
been, om daardoor de wortels tegen vorst en glad ijs te befchermen , dienende hetzelve tevens ook tot verflerking en bemesting tegen bet volgende jaar. Zij moeten egter niet al te
rijkelijk gemest worden , om dat voorill de tamme aardbesfen
dikwijls doof bloejen, indien ze to weelderig ftaan.
Verkiest men aardbesfen laat in 't jaar te hebben , clan plukt
men van het bed , 't men daar toe houdt , de eerst uitkomende bloeifems af, vOOr dat dezelve nog geopend zijn: in dat
geval moet zig de plant Ive(1`.T van nieuws tot bloejen zetten , en
de vrugten worden laat in den hetht rijp. Bij de maandbloejers
is zulks egter onnodig , daar dezen tot kort voor den wither
goede vrugten vooftbreAgen.
zeer vroeg in 't voorjaar
A
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ardbesfen te hebben , kan men enige bcdden van een houteti
rand voorzien en in een zuidelijke rigting febuins leggen, bedek.
kende men dezelven 's winters met lenge Paardemest.
De verfchillende foorten zijn,
I) re WILDE AAKDBES, fragaria filvestris , fraiderdbeere.
Fraifier du bois. Zij is de nioeder vn alie andere foortenvan
nardbesfen. liVanneer men ze in tuinen verplant worden de
blaclen zo wel als de plant en de vrugten groter. De gedaante
der vrugten is gewoneiijk meer dik elan hoog : men vindt er
egter ook velen onder , die langwerpig en als een afgekort ei
gcvormd zijn anti de zonzijde zijn ze glinsterend en hoog rood,
aan de andere ziide iets bicker en doer van kleur. Dit foort
heeft den meesten reuk en fmaak. De eerfle vrugten. worden in
't begin van Junij rijp en de laatiten met helf Augustus.
2.) De MAANDBLOEJER. Fragaria Fragaria fernper florens & fruaificanc. imrãñrende Erdbeere , Illo pathserdbeere Erdbeere von den ilipen, Felfenerdberre. Fraffier du Bas.
Frat:Pr des zilpes. Pit is ene der kostelijkite foorten, die in elken tuin ene plants verdient, dear men er niet flegts den gehelen
zomer -door en tot 'ant in den herfst vrugten vn heeft, maar
dezelven ook zeer vrueftbanr en geurig zijn , en velen daarvan
vrij groot worden. De Plant bli'j ft klein en teller , en floeit
riet Berk ult. D2 wugt heeft doorgaands de vorm van een (iikerbrood , is glinsterend rood en zo geurig van fmnak als enig
tinder foort. I,Vmmeer de vrugt rond begint te worden , is zulks
een teken dat ze ontiiart, en men rnoet ze verplanten hetgeen
buitendien orei dc dine jaren in 't lnntst V211 Augustus behoort te
gefehl-d e n. De plant drangt rijkelijk, yen 't laatst van Mai af
tot in 0a-2.1-yer.
Weisfe Erdbeere.
AARDBES. Frig.
3.) Dc
Fraife Dit is een affiemmeling -van de Maandbloejer,
met were hr tedere groei , kleine binclen en ling gewas 1701maekt oveecenkomen. Zij drengt wel niet den 'gehelen zomer,
nogthans vrij king, en is buitengewoon vrugtbaar. Me-est :di he',
len ze nner het rondo over , velan zijn egter lengwerpig. Haar
geur, riji:dom van fap , en melcchheid overtrcft de meeste foot.ten. In den beginne is de vregt gelled wit, maar wanneer ze
volkomen rijp en good is, worth ze geelagtig. Hare bloeilems
hebben even als die der voorgaanden vijf rondo witte blaadjes en
zijn als dozen nimmer doof; leveren dus bij uitftek vele vrugten.
4.) De GROENE AARDBEs ---- is als een afwisfeling en een
gloriedop tafei geeuszins te verkhten, hoewel zij minder geurig
is clan de anderen. Hare vorm is langwerpig en min of meer
5.) De
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De GROTE KANTIGE AARDBES,
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S P E K K E R genaamd. Fragaria Chiloenfis fruOu vmximo.

Die Riefenerdbeere. Erdbeere aus Deze aardbes , die haren
oirfprong nit Chili in America heeft , is de groothe van alien,
hebbende zomtijds de grootte van een klein hoenderei. Zij is
bijkans rond, doch bij den fleel dikker dan boven, waar zij
met een' enigzins verheverren kruin als met een punt eindigt.
Aan de zonzijde is zij fraai rood , doch niet zeer ,hoog van
kleur; aan de andere zijde Emiw rood met enige geelagtige
vlakken. Het vleesch is min of meer hard; de reuk en fmaak
beiden voortreffelijk. Geplukt zijnde kan zij wel agt dagen
duren , maar zij is niet zeer vrugtbaar. De plant groeit langzaam en wordt niet zeer zwaar. De {lc:len en bladen zijn wat
ruig. De bloeifem vertoont zig in Tunij en Julij ; dezelve is
groot en heeft even als de volgende foorten los hangende
bladen.
6.) De ANANAS-AARD T3ES, wordt gezegd nit het zaad van
de grote kantige Aardbes haren oirfprong genomen to hebben ;
zij is egter kleiner , hoewel nog vrij eanzienelijk. De meesten
zijn langwerpig en eivormig, zommige zijn rond , van onderen
en boven plat, en eindigen boven met verfcheiden punten. Flare
kleur is glinsterend bleekrood , en aan de andere zijde wit en
geelagtig. Het vleesch is niet zo vast als dat der vorige foort,
maar zij is fappig en de fmaak heeft lets van de Ananas. Zij
wordt later rijp dan de anderen.
7.) De ENGELSCHE AARDBES. Fragaria Bathonica. Scharlacherdbeere von Bath. Frailier dcarlate de Bath. — Zij is bij.
kans even groot als de Ananas-aardbes ; zommigen zijn rood,
anderen eivorrnig; flan de zonzijde hoog fcharlaken rood , aan
de andere zijde bleek rood. Het vleesch is minder vast dan
dat van de grote kantige , maar fmaak en reek zijn beiden aangenaam.
8.) De VIRGINISCHE SCHARLAKEN AARDBES. R-agaria
Yirginiana fruau COCCi92e0. - Zij heeft de grootte van ooze wilde Aardbes, en is ook gelijk deze dan eens groter dan kleiner,
hebbende de vorm van een afgekort ei. Ann de zonzijde is zij
glinsterend fcharlakenrood en de zaa.dkorrels bruinrood , aan de
andere zijde bleekrood en dikwijls geelagtig. Het vicesch is
zeer fineltend maar niet fija , en de reuk is vrecmcl maar niet
bijzonder aangenaani.
9.) De CAROLIENSCHE AARDBES. Fragaria C;rolinenfis,)
Erdbeere ails Carolina. — Zij gelijkt veel naar de Ananas aard, en iic.„[;..
bes , maar is kleiner, tusfehen rood en langwerpig
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Inter van kleur. Zij is geurig edoch minder dan de Ananns-nardbes.
10.) De MUSCUS-AARDBES. Fragaria n2oschata. Muskateller-erdbeere, die wohirieci'lende, Capron of Cap/ton. Deze vrugt
zit zecr vast aan don kelk en de kelk heeft grote bladen. Zij
is half zo groot als de vijfde foort; zommigen eirond, anderen
merlon meer naar 't ronde over , purperrood aan den 6nen kant en
bicker , dikwijis geel of witagtig flan den anderen kant; het vleesch
vast zonder veel fap , en de reuk heeft veel van Muscus, voor
al in een ligten grond. Van deze foort heft men manneliike
en vrouwelijke , welke laatilen geen vrugten dragen , zonder dat
or van de eerften bij 'than ; heeft men er egter Ananas-aardbesfeu bij , dan kan men de mannelijke Caprons misfen.
Ili) DC ORANJE-AARDBES, FRAMBOOS-AARDBF,S. Fra.
gria baccae idaeae fapore. Yimbeererdbeere. Frat:fier Framboife.
Ook de-ze foort van aardbesfen heeft twederlei kunnen , die in
gewas nict van elkander verfchillen. De vrugten bebben veel
van de Muscus-a.ardbes maar zij zijn aan de zonziide oranje
en nen de andere zijde bleekrood of firogeel. Het vleesch is
fmeitend , het fop overvioedig en wijnngtig en derzelver reek
heeft jets van Frambozen.
en fin
12.) De TUIN-AARDBES. Gartenerdbeere. Deze heeft van
;Alen jets , zonder near enig afzonderiijk foort volkomen te gelijken. Denkelijk is zij door vermenging van 't Bloem-rcof van
verfcheidene rode foorten ontftaan. Zij wordt groot , rond , en
is van een goeden fmnik ; maar dikwijis bloeit zij valsch,
men kan zodanige pianten nice re fpoedig uitroejen.
A B R I K 0 0 S. 1114ilum Armeniacum ; dieAlbriWe
Dc vrugt van den Abrikozenbooni worth vrij algemeen
bemind , en de liefhebbers doen hoar in rang onmiddelijk op de Perfik volgen. Zij is den voordi goed , wanneer
haar vleesch niet te week , maar min of meer hard is , wanneer
ze volfappig is , en nice melig worth. De fchoonheid dozer
hooggele , in de zon dikwerf roodagtige vrugt bekoort het
oog en wekt de begeerte naar 't genot. De foorten die ligt
melig worden , zo als de Bosfche en de kleine Vroegriipe ,
moeten , wil men ze raauw eten , op het regte tijdftip geplukt
worden , te weten ecn of twee dagen voor hare volkomene rijpheid. Deze zorg is te nodiger naar mate de boom meer
aan de zon bloot anat. —
Voorts moeten deze vrugten over 't geheel nimmer op zodanien tijd van den dag geplukt worden , wanneer ze door de
ze-n verwarmd zijn maar zulks moot des morgens gefchieden
w;,r1neer ze .3.og koel en versch zijn, heegeen op derzelver fmank
een
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een zeer groten invloed heeft. — Hoe ouder een abrikozenl000m
is, des te beter en fmakelijker worden de vrugten, althans wanneer
de boom met de behoorlijke oplettenheid is behandeld geworden.
Behalven dat de Abrikoos ccn aangcname vrugt is om reauw
te eten , zo worden er in de keuken en door de bankecbakkers
zeer aangename fpijzen van Nereid : ook kan men dezelven gedroogd zijnde, lang bewares. z. DR t) G EN.
De Abrikozenboom is oirfprongelijk nit een warme lugtfireek , nit Afie , en werd het eerst , ten tijde der zegepralen
van Alexander , nit Armenie naar Griekeniand en Epirus gebragt, en door de Romeinen van dear naar Italie verplant. Dear
van daan dat ze Armenifche of Epirifche appeis heten
.tirmeniacum, Epiroticum of Orbiculatum. Dikwijls worden ze ook
Nala praecocia, om dat ze vroeg rijp warden , genoemd. Te
Romen werden zij niet cerder gemeen den onder de Regering
van Keizer Caligula en zederd dies tijd heeft men in Europa
verfchillende foorten daarvan aangekweekt.
In de Fruitkunde meakt dezelve een afzonderlijk en eigerl
geflacht van vrugtbomen uit, hoewel hem Linnxas \vegens zijno
bloeifems tot de Pruimenbomen gerekend , en hem volgens ziirt
Planten-fielzel in de eerfle order der Twaalfde Clasfe heeft
gebragt, welke hij Scofandria Iilonogynia noemt , en die zadanige planten bevat, welke in den kellc der bloemen een kring
van twintig tot dertig , en een enkelen hamper hebben®
Deze grate Natuur-onderzoeker befchrijft hem aldus : Prunus
CArnieniaca) floribus fesfilibus , fails fubcordatis , d. i. Prunus met
vastzittende bloeifems en met bladen die bijkans de gedaante
van een hart hebben. Deze bloeifems hebben vijf biaden , en
daarop volgen grote, rain of weer ronde, geld vleelchige vrugten , met een pit die een harden Iteenagtigen clop of fchors heefr.
De Abrikozenboom wordt zelfs in warme linden niet hoger
dm 25 tot 3o voeten en maakt een zeer uitgebreide kroon.
Deszelfs hout is zeer breekbaer, en men moet daarom de hoogfiammen zodanig plaatfen , dat er de flormwinden geen vat op
hebben. Hij breidt zijne takken verre uit, zo dat de kroon
van binnen lugtig wordt. De Zomerloten hebben een glinsterenden bast, zijn near den kant van de zon rood en tegen over
groeniigtig , en met flippen bezanid. De bladen , die zo
als gezegd is, de vorm van een hart hebben , zijn fraai groen,
hebben grote tanden en lenge zwakke flelen. — De boom be.
mint een' drogen , warmen , losfen en vetten grond en een pleats
wear hij veel zon heeft. Want dear de Abrikozen , even als
ele Perfiken, uitheemfche gewasfen, en in bete lugtilreken t'huis
zijn , zo volgt daaruit, en de ondervinding leers het, dat men
za
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z: in onze koudere flreken volflrekteiijk warm plaatfen moet,
wil men 'er fchone en fniakelijke vrugten van verwagten: zij
nemen egter ene oostelijke en zuicloostelijke ftandplaats voor
lief. In koude winters pan vrij vv-at Abrikozenbomen over
ftuur, en dear deze boom reeds in FebTuarij en ililaart bloeit,
zo lijden ook deszelfs tedere , fraje en roodagtige bloeifems
dikwijls van den voorjaars vorst. Uit dien hoofde is 't niet
kwead, wanneer men den boom zodanig ken plaatfen , dat
hem 's winters de rnorgenzon niet bereikt : eensdeels ten eintie hij 'niet zo vroeg bloeje , maar word °oh oni de nadaen
van den vorst, zo hem die al raakt, te verminderen ; deer het
bckend is, dat een gewes , door den vorst befehadigd flellig
vTrloren gaat wanneer het door de zon befchenen en te fpoedig
ontdooid wordt, wordende dat geval deszelfs aderen en buizen, die door de koude ingekrompen zijn , eensklaps zodanig
uitgezet dat zij 1igt1ijk barsten terwijl anderen , die buiten de
zon en voordl door den regen ontdojen, er beter van afkomen,
en de koude zonder inerkelijk nadeel doorftaan. Men kan dearom niet beter doen , dan dat men zulke bloejende bomen , na
een harden vorst , des morgens voor dat hen de zon befchijnen
kan , met een gieter door en door befproeit , waardoor bonderden van bloeifems zullen behouden worden. — De bloeifems
van leibomen , die tegen muren of plenketzels fcaan , kan men
gernakkelijk tegen den vorst beveiligen, wanneer men er 's avonds
dekens , lakens of matten voorhangt, die men den over dag wetier oprolt of wegneemt, als merle door den Alleider z. VORSTAFT, E IDE R.
Daerentegen is het dekken der Abrikozenleibomen gedurende
den winter, urn ze tegen de koude te befchermen, ten enenmale
De bomen worden daardoor verwend ; de nattigheid,
die agter de matten blijft zitten, en nit gebrek run doorfiraling
niet kan opdrogen, legt juist den grond tot bevriezen, OM nu
van gene andere nadegige gevolgen te fpreken. Er zijn den
ook een menigte voorbeelden dat zulke gedekte bomen het incest
door den vorst geleden hebben , dear in tegendeel de ors
bomen, die cr kort bij ftonden , zonder letfel de koude doorgeflan hebben.
De Abrikozenboom draagt de meeste vrugten nen het jonge
4,''.enjarige bout , n.an hetwelk de bloeifems en vrugten onmiddeliik. nit de ogen voortkomen ; anderen komen nogthans ook can
klcine vrugttakken van twee en driejarig hunt. Dezelve is zo
vrugtbaar , dat men hem dikwijls in de meend Mai en later COI
eantal vrugten behoort te ontnemcn. — De Abrikozen zijn van
ten veel losfer zamenweeffel den appels en peren. Dit is de
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dat zij veel gcuriger fmaken mar joist dnarom kunnert
zij ook niet lang duren, en er is gene vrugt die zo fpoedig rot
als deze.
Aangaande de AANKWEKING en VOORTPLAI'TING der
Abrikozen, zo worden dezeiven of op zaailingen van he= &igen
foort , of op pruimenflammen, en het Heist op KWETSEN verèdeld. Abrikozen op zaailingen van Abrikozcn, amandels, of perliken teveredelen is daarom niet raadzaam, om dat zij in dat gcvai
niet flegts gevoeliger voor de koude worden, maar ook om dat
dit foort van bomen het meat roan 't gommen onderhevig is,
en men, bij derzelver aankweking, genoodznakt is , hun raenige:
wonde toe te brengen. Bovendien is de Abrikozenboom zeer
risk ann fappen, die in dat gcvnl nog men;gvuldiger worden.
Het veri:delen op kwetfen is dvarentegen zo wel veiliger, ass ook
gefchikter om de gezondheid en duurzaamheid van den boom te,
bevoorderen. Voorts moct men dezeiven in den herfst en tot
1\lieuweiaar toe LASSCHEN, of nog Bever in het iaatst van
junij MET HET WASSEND OOG OCULEREN, dear bij het oculeren met het flapend oog de in het najaar ingeie:nte ogen gedurende den winter ao.n 't gevaar onderhevig zijn , van de ogen
met den kiem te verliezen , al ware ook het fchillctje volkomeii
vastgegrocid. Daarbij komt , dat de nagtvorsten in 't voorjaar de
ingeerne ogee, waarin bet flip vroegtijdig werkt, meestiil beder.
ven en zwart doen worden hetgeen bij de rijzen door het lasfchen opgezet, of bij de ill den zomer ingante ogen niet ligtelijk plants hebben lean.
De Abrikozen te cnten, bet zij in de kloof, het zij in de
fchors, blijft altoos bedenkeIijk. Behalven dat over 't alg.-ernecn
de bomen, dusdanig, behandeld, veelfil niet zo gezond worden,
21S die genen welke geoculcerd of geinscht zijn, zo is zulks bij
Abrikozen en Perfiken ook veel onzekcrder. Wordt dit foort
van bomen dam-elite-gen midden in den zomer met het wesfend
oog geoculeerd, dan maken zij dikwijis nog tegen 't najaar
Berke loten, dat zij in den herfst of in 't voorjaar reeds kunnen
verzet worden. Die genen, welke minder ilerk groejen , en
met tedere tak!:en id den winter komen , bevriezen ecter doorgaands niet verder dan nun de topper,. ; blijvende ton minsten de
beide onderile ogen behonden. da:-Ir zij buitendien in 't
voorjaar tot op weinige ogen moeten afgekort wo-cden 2:9 i4-3
zelfs niet
het mogelijke bevriezen der
nu betreft die genen welke in OaoberNovemeier
I
of MCC1E'er
gelascht zijn, de ondervinding leers dot dezelvcn van de naP i tvorsten in 't voorjaar niet zo veel hinder hebben i is die , welke
in 't voorjaar gelaseht worden, wanneer boom en rijs reeds be-
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gi ,..nert to werken. Immers komt ht flegts allengskensin diek
rijzen wclke in den winter opgezet ea door de koude reeds
harder geworden zijn.
Wanner men Abrikozen tot no OGSTAMMEN oculeert, moet
men even als bij de perfiken niet eon enkel abrikoosrijs op of
nit den film doen groeien , maar men late den prelimen- of kwetfen-flam frisch opgrocjen en zorge dat dezeive eci goede kroon
make, dan oculere men in 't laatst van junij de kroontakken digt
En den flarn met abrikoos-ogen , en men zal fchoner en gezonder flan hebben. Hoogitamde abrikozen moeten vooral ene
flandplaa.ts hebben, waar zij tegen de Noordelijke winden, en
voorts in 't ahremeen tegen ftormen beveiligd zijn.
Het GOMMEN is bij dit fbort van bomen ene niet ongewone
en dodelijke ziekte. Men moat dus aan den boom zo weinig
wonden toebrengen , als iminer mogelijk is , en de noodzakelijkheld om mare takken te moeten effhoejen zoeken te voorkonen ; en nog minder moet men 'er aan fnoejen wanneer het
flp reeds in werking is. Voorts moet men altijd en terflond de
gernankte wonden met boompap zorgvuidig 'bedekken, en het
uitgelopen Cp zo dikwijis wegvegen, als hetzelve begint te verflijven en tot gone te worden , ten einde hetzelve niet bederve en
het vuur veroirzake.
Daar de Abrikozen OP STAM bier te lande zelden of nooir
rijp worden , moet men 'er niet dan leibonien van aankweken en
zi , liefst op bet zuid-oosten, tegen muren of planketzels planten. Zij worden meestal , even als de Perfiken , in de vorni
Yon wajers Het oculeren , gelijk gezegd is , do beste
wijze zijnde om dezelve tot de hoogstmogelijke volmaaktheid
te brengen, waarvoor ze bij ors vatbaar ziin, behoort men twee
ogen in de beide tegen elkander overflaande zijden van den zaniling to zetten kunnende men dan reeds in het eerile jaar de
wajervorm hebben. Groeit egter flegts oog, of heeft men
er niet meer ingezet, dan wordt bet rijs, even als bij de perilken, op twee of vier goede en tegen elkander overfinande ogen
cfgekort, en daaruit de beide hoofdtakken getrokken. Zo dra
dezelven lang genoeg zijn , worden zij in hunne voile lengte vastrebonden. Bij de volgende voorjaars - fnoejing , die uit hoofde
der woegere werking van dozen boom niet later dan Februarij
of in 't be gin van Mean geichieden moet, worden gemelde
gelmatige takken tot op tien of twaalf duinien ingekort, mar
in:te derzelver flerkte zulks toelart. Wanneer flu 'S volgenden zomers ieder van deze korte en wajerswijze geleidde
takken zijne loten maakt , moeten wederom alle takjes die
veer en agter uitkomen, en over 't geheel alle onregehmtige
uit
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uitrpruitrels zeer vroegt Iliclig afgeftroopt of afgeknepen , en de
regelmatigen den gehelen zomer door op de gemelde wijze geleicl en vastgehegt worden.
Indien men egter nog gedurende den zomer een leLre plata
vervullen wil , kan men ook wel een digt daarbij ilamden talc in
Mai of in 't begin van Junij bij den top a fknijpen , en daf,rdoor
aanleiding geven , dat dezelve door het fchieten van eon nieuw
lot de gaping vervulle ; welk lot egter in zijn natuurlijke lengte
moet voortgeleid, en niet dan bij de eerstvolgende winterfhoeiing behoorlijk ingekort worden. Dusdanig wordt de boom.
behandeld, tot dat hij zijne vorm verkregen heeft , en zijne
plaats vervult , als wanneer het tijdflip daar is , waarop hij
vrugten behoort te dragen. Dan ook nu nog moet de Abrikozenleiboom jaarlijks geregeld gefnoeicl worden voora.1 daarom , out
dat de vrugt aan 't jonge hout groeit ; want nu moeten de onnutte nieuwe takken weg , en er moet altijd gezorgd worden,
dat men nieuw vrugtbaar hout verkrijge. Des zomers moetert
de onbruikbare en onregelmatige fpruiten afgercroopt worden , of
liefst reeds in Mai, ten einde geen onnutte takken aan den boon'
het voedfel ontnemen, en veroirzaken dat men hem vervolgens
door te late wegfnoeiing onnodige wonden moete toebrengen.
Met dat all vergete men nimmer, alom anti den boom een grooi
aantal regelmatige zijfchoten tot vrugttakken voor het volgend
jaar te bewaren , ten einde er bij de fnoejing in 't volgend
voorjaar geen gebrek aan nieuwe takken moge wezen waaruit
men vrugtrilzen voor het volgend jaar kunne kiezen. Wanneer
egter uit een en hetzelfde oog ulcer dan een lot voortfpruit, err
er dus een Gaffel is, moet men nooit meer dan th5n later flaan.
Maar de beste en regelmatigfle zijtakken , die men er alom opzettelijk heeft platen , en vooriil ook enige uit het benedenfle
gedeelte van den boom voortgefprotene goede loten, moeten tot
aan de volgende fnoejing in hunne natuurlijke lengte voortgeleid
worden. Ook moet men vervolgens , gedurende den zonaer, do
.bornen , zo lang zij bout maken, dikwijls nazien , alle fpruiten
die er op nieuws aankomen aanflonds wegnemen , en toevallige
onregelmatigheden verhelpen ; moetende egter bij dit afbfekert
nimmer de nodige voorzigtigheid noch het vereischt overleg ontbreken. — Bij de voorjaarsfnoejing, die in Februarij , voor dat
de vrugtbotten to fterk en te dik worden , kan plaats hebben ,
moet het oude en jonge hoot in behoorlijke evenredigheid gebragt worden. Vooraf onderzockt men de foort en het aantal der
voorjarige loten , en kiest nit dezelven een genoegzaam getat
van de besten en gefchiktften tot vrugtrijzen voor bet volgend
jaar, latende men aan ieder tak die men 's vorigen winters geleict
heeft,
B
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beet, &n of twee vrugtrijzen ; de overigen !bock men weg,
even als ook alle loten die te zwak zijn , mitsgaders een geheel'
te der voorjarige vrugtrijzen , en de naakte takken die men zomm
tijds boven een gefchikter zijtak vindt. Zo doende krijgt men
ruimte , om het nodige jonge hout des te regelmatiger te trekken,
De kleine zijtakjes der uitgekorene jonge loten moeten glad aat
't bout weggefnoeid. , en de loten zelven ingekort worden
naar mate hu.nne dikte zulks vereischt : moetende de zwakket
korter worden, terwijl de flerken Langer kunnen blijven. Wani
bet hout wordt zwaarder naar mate men korter fnoeit .Voort:
fnoeit men boven altijd, ge!ijk reeds aangemerkt is , of digt boyen een houtbot, of boven een dubbeld vrugtbot, waarvan het
ne een houttak worth. Eindelijk moet men ook alle dc
goede kleine takken met botten , die aan het twee- of driejarige
bout zitten, zorgvuldig fparen en flegts die genen welko
ver uitfteken, benevens all de dode takken en oucie
glad wegiboejen.
Tot dus verre CHRIST. Zie bier hetgeen FORSIJTII over
de behind ling van dezen boom zegt, voor zo verre hij van
den eerstgemelden verfchilt.
De Abrikozenbomen moeten in 't najaar geplant worden , eh
wanneer men er krijgen kan , die van hun swede of derde jag
of getopt zijn geworden, dan zal men ontwaar wonlen dat
zulke bomen eerder vrugten dragen , en de muren of planketzeli eerder en volkomener bedekken , dan wanneer zij op eer.
2ndere wijze behandeld worden. Men neme bij voorkeur bo.
men met een regtopgaanden top. Zommigen verkiezen ze met
veer kleine of lage toppen , maar verkeerdelijk , orn dat zulke
bomen minder ark zijn.
De in 't Najaar geplante bomen topt men (z. SNOEJEIT
niet voor de maand April of Mai, wanneer ze beginnen jonge
loten te maken. De flerkften fnijdt men een voet van den grond
af, en de zwakkeren omitreeks half zo hoog. Is het jaargetij
2gterlijk , dan wagt men met deze bewerking linger , en ma,
begint er nooit mede voor dat de boom ter deeg uitbot.
Men plcegde bij de leibomen vrij algemeen de WAJEL,
VoRm aan te prijzen ; dan deze heeft dat nadeel, dat de fap.
pen zig te vrij naar de hoogte en tot in den top verheffen , en dat daardoor de boom bijkans kcal blijft en oa
2ijn best een vierde gedeelte der muur met goede vrugttalc-#
ken bedekt wordt. Zulke bomen zal men zo digt bij den'
grond geheel afkappen als de hoofdtrkken maar enigszinr
toelaten, en men lette er op, dat men altijd digt bij een oog
top
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.toppe. Zijn er onder aan den boom enige jonge loten , dan
houde men dezelven om ze WTATERPAS te leidcn , waardoor de
fappen teruggehouden worden en het meeste voordeel doen.
(z. LEIBOMEN.)
Oude Abrikozenbome n , die men op deze wijze topt en met
boompap befmeert , maken zorntijds zulke fterke loten dat men
dezelven noodzakelijk korten moet, om hen tot bet fchieten
van ziitakken te noodzaken ; waardoor dan het planketfel fpoe,dig met fchoon vrugtbaar bout zal bedekt worden. In junij
moet men de gemelde loten korten , en dan worden ze in 't voi
gend jaar in Maart behoorlijk gefnoeid.
fioewel er weinige SO ORTEN VAN ABR.IKOZEN Zijn, in
#ergelijking van andere vrugten , nogthans is het moejelijk degelven, behoorlijk te rangfchikken. De order die men tot bier
toe gevolgd is , om ze namelijk in
A. Abrikozen met ZOETE PITTEN,
B. in Abrikozen met BITTERE PITTEN
te verdelen , is zeer onvolmaakt en weinig voldoende, daar bier
aan het oog been de minfte eigenaartige kentekens vertoond
worden, en daar bij deze verdeling noch boom , noch vrugt in
ianmerking komen.
De tot nu toe incest bekende SOORTEN VAN ABRIKOzEN ,zijn de volgenden :
De ALBERGE-ABRIK 00 s. ilbricot 41berge. Een kleine,
mar fmakelijke vrugt, iets platgedrukt, aan de zonzijde van
een hooggele houtkleur met zeer kleine roodagtige flipjes, voor
het Sverige groengeei, bet vleesch bij uitflek teller , bijkans
Tmeltend , het fap veelvuldig en wijnagtig , de fmaak min of
sneer naar bitter overhellende , egter niet onaangenaam 4 zij wordt
rijp in 't midden van Augustus. — De Boom wordt groot,
heeft dunne , gladde , bijkans geheel rode en flegts aan de agterlijde enigszins groene zomer-loten, dikke, puntige, meestal enkele batten, kleine en bij den fteel brede bladen met een zeer
lange punt , die naar buiten overbuigt. Zij zijn fterk getand,
en de, tanden zijn weder getand. Wanneer men fienen van die
foort .zaait, krijgt men er doorgaands dezelfde foort van.
De ALEXANDRUNSCHE ABRIKOOS, 2. ZWARTE ABRi.
K O OS.

De ALGERIJ NSCHE ABRIKOOS , Z. PORTUGEESCHE
ABRIKOOS.
Dc ANANAS-ABRIICOOS, Z. BREDASCHE AB RIKOOS.
DCABRIKOOS v AN Angotimois, ookwel genaamd DE KLEINE
RODE VROEGRIJPE ABRIKOOS, en DE RODE MANNELIJjiE ABRIKo OSt "Dn. cot ilkgoumois. Deze vrugt is niet bijBa
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zonder groot, egter is zij ook niet de kleinfle der Abrikozen.
Zij is meer langwerpig dan road. De kleur is zwavelgeel, hier
en daar met een rodeo glans overdekt , en met nog coder grote
en kleine flippen bezaaid. Eij den fteel is zij iets fmalder. Van
den ileel naar het bovenite clad toe wordt zij aan de fmalle leant
door een vrij diepe naad ass gefplitst. De bonte fleel zit in een
nauwe diepte. De fchil is dun , maar taai en op de oppervlakte zagt als fluweel. Het vleesch is geel en tear , ook is het met
tedere vezels doortrokken : het fap is niet overvloedig maar fmakelijk en geurig. De item is langwerpig. Zij wordt in 't begin
van Julij rijp. — De Boo M wordt vrij zwaar en maakt goede
takken ; deszelfs zomerloten zijn dun en lang voorts bruin van
kleur en glimmend. Het blad lichtgroen , meer lang dan rand en
het breedst in 't midden , van waar het , en naar den heel en
naar de punt toe, gelijkelijk afneemt.
De B O N T E ABRIKOOS, Panafchirte , bunte oder gegekte
ilbrikofe. Abricot panache. De vrugt zelve heeft geen deel aan
het bonte , maar flegts de bladen en het jonge hout. Het laatRe is fraai rood, geel en groen gefireept , en vele van de bladen, maar niet alien , hebben in 't midden dan eens een witte,
dan een geele , grote , kantige vlak. De vrugt is middelmatig
grout, iets platgedrukt: hooggeel en dikwerf anal rood gekleurd
aan de zonzijde, en geel als wasch aan de andere. De naad
is niet diep. Het vleesch is zoet en redelijk van fmaak. De
Abrikoos is van den TwEDEN RANG. - DC BOOM gelijkt
veel naar den gemenen Abrikozenboom.
De BOSSCHE, HERTOGENBOSSCIIE ABRIKOOS, die grofe Fiiihabrikofe, ROmifche ilbrikofe, Grand Abricot hazy; Grande
Dit is een zeer fchone vrugt , die men aan hare vlakken gemakkelijk kent. Zij fc'nijnt min of meer langwerpig, maar
is bijkans geheel rood. Zij heeft een diepe nand, die wanneer
de vrugt rijp is zig ligt opent, en den fleen ontbloot. Aan het
bovenite eind heeft zij een fcherp puntie , 't geen de bloeifem
weggefloten heeft. De groef bij den heel is groat en ruim : de
Reel is kort en dik, en komt naauwlijks buiten de groef; De
kleur van de vrugt is licht geel; aan de zonzijde heeft zij veel
grote en kleine hoog en bleekrode flippen, ook wel grote vlakken , die paarschagtig zijn zij voelt zig aan als fluweel. Het
vleesch is teder en vast met fijne vezels doorweven. Het vel is fterk,
en laat zig gemakkelijk aftrekken. Zij is zeer faprijk, finakelijk en
geurig. De fleen is van boven en onderen vrij plat, van onderen
heeft dezelve egter een fcherpe punt, en voor 't overige twee
diepe voren. In 't begin van julij is de vrugt rijp. —De Boom
groeit good en is beer vrugtbaar. De hoofd- en
is inatig
zij.
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zijtakken groejen meest als gaffels : de zomerloten zijn lang en
dun, aan de zonzijde bruinrood en aan de andere zijde zeegroen. Het blad is meer dan langwerpig en heeft zijn grootite
breedte midden in ; naar het einde wordt het hoe langs hoe fmaller, maar naar den fteel toe is het eerst rand, en heeft dan een
lange fcherpe punt. Aan den kant heeft het flompe tanden , en
deszelfs kleur is donkergroen.
ANANAS-ABRIKOOS
De BREDASCHE ABRIKOOS
DUBBELDE ABRIKOOS. Abricot Ananas , 14bricot de Breda.
Ene der fraaifte en fmakelijkile Abrikozen, meer plat dan volkomen rond, en Ile diepe naad is meest fcheef, zo dat de ene
heeft groter is dan de andere : de buitengewoon grote vrugten
egter, die deze boom dikwijls voortbrengt, hebben meestal een
regte , naad in 't midden, die zeer fIjn en zomtijds nauwelijks
zigtbaar is ; aan de zonzijde is de vrugt flerk rood geftipt, voor
het overige goudgeel , zommigen hooggeel zonder rood. Het
vleesch is geheel oranje vrij vast en ongemeen geurig , hebbende de fmaak iets van de Ananas. Zij worth niet melig, gem
lijk vele andere foorten van Abrikozen, De (teen is dik en
groot, heeft meestal een dubbel pit , en verfchilt van vele
andere ftenen daarin , dat hij aan de voorfle fmalle zijde niet
rond is , maar twee fcherpe kanten heeft. Tot het verkrijgen
van nieuwe en beste foorten van Abrikozen , kan men deze
ftenen vooral aanprijzen. De . Bredafche Abrikoos wordt half
Augustus rijp. Mieren , wespen en ander ongedierte beminnen
deze foort bij uititek, en doen er veel kwaad aan.
De BRUSSELSCHE ABRIKOOS. ilbricot de Nancij. Ene der
fchoonfte Abrikozen , dikwijls rond , zomtijds meer hoog dan
di , de meesten fcheef. Van den fleel of is Zij door een diepe
infnede verdeeld, die gewonelijk over de hoogte heen tot aan de
andere zijde loopt en bij het bloeifemkuiltje, waar in een graauw
puntje is , eindigt. De fteel zit er diep in , is meestal met den tak
in de vrugt vergroeid, en wanneer men hem er uit haalt , nauwelijks twee lijnen lang. De kleur is licht geel , en volkomen
rijp zijnde , met enige_ donkere gele 'vlakken vermengd. Aan
de zonzijde is zij door een zamenvloejing van vele Ilippen,
fraei roodagtig. Zij laat zig zags aanvoelen , en hare oppervlakte is iteér en fijn, Het vleesch is geel. Zij is vrij faprijk;
niet onaangenaam van fmaak en heeft iets hartelijks en kneelagtiks. De heen gaat ligt van 't vleesch , is meer lang dan rond,
zeer dik en bruin. De grote kant is breed , en heeft drie fchers.
pe opftaan4e hoeken. Daarentegen is de tegenovergeftelde kleine
kant meer ifomp , en fchijnt in 't midden een kleine fpleet to
bebben. Onder is er een fcherpe punt aan, Het pit is zeer
trot$3
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volkomen en heeft een lichtgrauwe fchil of vel met bruine fire pen overtrokken, die er uitzien als takjes van mos; voorts is
dezelve zoet van fmaak. — De vrugt wordt in 't begin van
Augustus rijp , en kan enige welten duren. De Boom groeit
matig. De zomerloten zijn kort en flerk ; aan de zonzijde
bruinrood en met witagtige flippen bedekt. Het blad is meer
rond dan lang, en heeft zijn goo-ale breedte meer onder de
heeft van de lengte naar den fteel toe , dan in 't midden of
daar boven. Bij den heel wordt hctzelve in eens rond, rnaar
boven wordt het flegts allengs rood, en eindigt met een punt,
die enigszins omgebogen is ; de fteel van het blad is bruinrood,
hetzelve heeft aan de kant ftompe tanden , en de kleur is
lichtgroen.
De DUBBELDE ABRIKOOS,Zie BREDASCHE ABRIKOOS.
De GEMENE ABRIKOOS, die gemeine ilbrikofe 4bricot
commun. — Hare gedeente doet baor wider de ronde vrugten
tellen. Want wanneer men hear vm den fteel af tot can bet bovenfte einde meet , zal men ze biikans even lang vinden , als
wanneer men de breedte of dikte neemt. An het tegenovergeftelde einde van den fteel , ontwzart men nog een
klein flipje , waar de bloeifem gezeten heeft. De fled fteekt in
buiten, zomtijds
een ruime groef en komt naanwlijks
is zelfs het takje vrij verre daar bij in gegocid. V•011 den fteel
af get er een flerke nand over de vrugt been , tot am bet evengenielde flipie , waar een kleine hopgte begint. De kleur is geel,
can de zonkant dikwijls rgodagtig, en ter plaatfe waar het geel
met het rood zamenvloeit , vindt men zomtijds daarenboven kleine rode vlakjes. De oppervlakte heeft iets flu-weelagtigs , en de
fchil is vrij dik en taai , zo dat ze gemakkelijk kan afgefiroopt
worden. Het vleesch is vast , geel- rood van kleur, en blijft
flegts aan den kant van den fteen enigszins hangen. Behoorlijk rijp
zijnde is zij fappig en aangenaam zoet, dan wanneer zij overrijp
is , wordt ze melig. De been is langwerpig rond en glad. Deszelfs brede kant of rug heeft twee brede glieven , welke tus,fchen drie fcherpe hoogten in liggen. In 't laatst van Julij of
in 't begin van Augustus worden de vrugten rijp, en-daar ze niet
te gelijk maar flegts allengs rijp worden, kan men er tot in
September genot van hebben. — De BOOM, die- redelijk flerk
is , is zeer vrugtbaar, wanneer hij een goede flandplaats heeft en
hem het weer gunflig is. De Zomerloten zijn matig lang en flerk,
voorts bruinrood van kleur , en wanneer zij een j aar oud zijn,
vol grauwe flippen ; de kroon is bij de hoogflammen al zeer
wild en derzelver takken uit een loopende zo dat hare vorm
Voejelijk optegeven is. Het bind is hartvormig, en aan de kant
van
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van ftompe tanden voorzien, die egter niet overal, noch zeer
regelmatig {ban. Het is donker groen en als met vernis overtrokken ; deszelfs fleel is bloedrood.
De GRATE, VROEGRIJPE ABRIKOOS, zie BOSSCHE ABRI"KOOS.
De H A ZELNOTEN-PIT, zie ORANJE-ABRIKOOS.
De HO NG AARS CHE ABRIKOOS, die Ungrifcke Abrikofe.

—
ten fraje , grote, goede vrugt ; zeer langwerpig, aan de zonkant clerk rood, met een naad, die de beide helium ongelijk
fplitst. De heel is langer dan bij de meeste andere Abrikozen.
Haar vleesch is goudgeel , fappig en fmakelijk. De Veen heeft
meestal een dubbel pit ; hoewel zij laat bloeit , wordt zij tog
reeds in 't begin van Julij rijp. — De BOOM verfchilt daarin
van de anderen , dat zijde bladen ftelen hebben , die wel een
duim langer zijn dan de gewonen. Dezelve groeit ongemeen
clerk , en bij het enten , oculeren enz. vat hij bij uitftek ligt.
De IVIONTGAMET- ABRIKO o s , is een foort , 't welk in
Touraine zeer bemind wordt, volgens getuigenis van Hirschfeld,
die, er egter Been befchrijving van geeft.
De MUSCUS-ABRIKOOS. zie KLEINE VROEGRIJPE ABRL.
It 00 S.
De ABRIKOOS v A N Nanaj. zie BRUSSELSCHE ABRIKOOS.
De ORANJE-ABRIKOOS, HAZELNO TEN-PIT, die Orangenabrikofe , die Hafelnusfmandel , die hollündifthe Abrikofe ,
Arnande-Aveline , ilbricot de Hollande. — Zij behoort tot de
kleinen en is rond., egter is de éne zijde zomtijds dikker dan
de andere. De Reel zit in een diepe hill ; het vel is aan
de zonzijde , al yrij rood en dikwijls vol bruine vlakken ; aan
de andere zijde fraai geel. Het vleesch is donkergeel , vol fap
en zeer aangennam van fmank. Het pit is zoet en fmaakt bijkans
als een verfche hazelnoot. Zij wordt in 't laatst van Julij
rijp. — De Bo o M is klein en vrugtbaar : de zomer - loten zijn
vrij dik, aan de zonzijde bleekrood , en aan de andere zijde
groen met zeer kleine grauwe flippen. De botten zijn langwerpig , (pits en drievouwig. De bladen zijn meer lang dan breed
en hebben lange flelen , welke dikwijls een bleek - rode kleur
hebben.
De (LATE) ORANJE-ABRIKOOS. Die fpUte Orangenabrikofe. Behalven haar geurigen fmaak , heeft zij de goede eigenfchap van niet eerder dan in September rijp to warden, wanneer alle de andere Abrikozen reeds gedaan hebben. — De
Boom groeit niet zo clerk als anderen van deze foort: hij maakt
gladde rode zomer-loten , die meestal enkele rode botten hebken.
B 4.
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ben. De bladen zijn rond , ruig en dof van kleur, hebben een
korte punt, en tanden die min of sneer rond zijn.
De PA-ARSCHE ABRIKOOS, die Violette Abrikofe. Abricot Violet, Deze is klein , en flegts van den T W E D E N RANG.
Aan de zonzijde heeft de kleur veel van paarsch , voor het overige is zij , even als ook het vleesch , geel - rood. Het fap is wel
zoet maar niet veelvuldig noch geurig , en zij worth melig ,
wanneer men haar aan den boom tot volkomen rijpheid laat
komen ; zij wordt rijp in 't begin van Augustus, De fleen is
zo hard niet als bij de andere foorten en heeft een zoet
pit. — De zomerloten- , bladen enz. zijn even als die van de
Portugeefche Abrikoos.
De PERSIK-ABRIKO o S. Die Pfirschabrikofe, die grofe Zuk+erabrikofe. Abricot Pdche , Grand ilbricot fucrd. Zommige Fruitkundige Schrijvers , du Hamel, Hirschfeld en anderen geven dezen naam aan ene witte , of kleine witte Abrikoos , die een
basterdfoort van de kleine vroegrijpe zoude wezen. Voorts
verfchillen dezelven zeer in de befchrijving die zij er van geven ; zommigen zeggen dat zij even als een perfik fmaakt
ancigron dat haar fleen met een fpeld kan geopend worden
enz. — De echte Perfikabrikoos is ene der kostelijkfte Abrilcozen , die men eerst in jatere tijden door zajen fchijnt verkregen to hebben ; zij js groot rond , met een fterke naad , en
rood van kleur. Het vleesch is niet week , met dat al fmeltend
odgeel , vol van een fuikerzoet fap en ongemeen geurig
van fmaak. Zij wordt vroeg rijp. — De Boom groeit zeer
fchoon , heeft bruinrode zomerloten die van agteren groen zijn
en meestal drievouwige batten ; het blad is fchoon , groat en
glimmend.
De PORTUQEESCHE OF ALGERIJNSCITE ABRIKOOS,
Len kleine ronde Abrikoos met een
//bricot de Portugal.
ilauwe nand, bleekgeel , aan de zonzijde doorgaands niet rood,
hebbende flegts p ier en daar rood- of bruin- agtige vlakken ;
het vleesch is hooggeel en zeer fmakelijk : hetzelve blijft gaarne
aan den fleen hanger ; zij is faprijk en wordt half Augustus
rijp. — De BO niet zeer groot wordt , is vrugtbaar,
"weft redelijk dikke roo ,:tgtige en met zeer kleine grauw
flippen overal bedekte zomerloten kleine, fpitfe , dri ,e- en viervouwige botten , en k' p ine langwerpige , zeer fijn en niet diep
getande bladen , die bij den fteel minder breed zijn, dan bij
*ndere foorten van Abrikozen. De bloeifem is al vrij roodag_
Zig , en heeft dikwerf zes bladen.
axe - ABRIKOOS. 4bricot de Provence,, Zij is klein
Pe
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plat, en heeft een flauwe fcheve nand , die de bei.de helften
ongelijk verdeelt. Aan de zonzijde is zij Licht geel , het vleesch
hooggeel ; het fap niet overvloedig maar fijn van fmaak ; de
been is bruin en ruig , met een zoet pit. — De BO o i wordt
niet groot, maakt lange , redclijk dikke , bleekrode zomerioten
met weinige flippen ; dikke , fpitfe , drie- en meer - vouwige
botten , kleine ronde bladen , met een tamelijk brede punt , die
naar buiten ombuigt , ftompe kleine tanden , en hoogrode
flelen.
De ROMEINSCHE ABRIKOOS,Zie BOSSCHE ABRIKOOS.
De ROTTERDAMSCHE AMANDEL- ABRIKOOS. Deze
voortreffelijke boom is , ongeveer twintig jaren geledea , nit een
Pit aangekweekt, die van Rotterdam kwam. Haar uiterlijk heeft
veel van de Bredafche Abrikoos , maar zij is nog groter en
fmakelijker dan deze en de goede Oranje - Abrikoos. Er zijn
dikwijls twee pitten in an been , die als zoete arnandels fala
ken. — De boom bereikt de gewone grootte , is zeer gezond
en Levert jaarlijks een overvloed van ifchone vrugten. Het zeer
grote , donkergroene, rondagtige en glimmende bind verfchiit van
alle andere foorten. De bruinrode, gladde , glinfterende zomerloten hebben meest enkele botten. Zij is van den A L L E r
EERSTEN RANG.
De S I B E R I S C H E ABRIKDOS. Dit is een wilde en zeer kleine
vrugt, niet veel groter dan een hazelnoot, tamelijk rood, atm
beide zijden plat , met een glad geel- rood vel, Het vleesch
heeft bijkans geen fap en is bitter van fmaak, Slegts het pit kan
gegeten worden, — De ftruik worth een paar ellen hoog.
De (GROTE) VROEGRIJPE ABRIKOOS ZiC BOSSCIIE
ABRIKO 0 S.

De (KLEINE) VROEGRIJPE ABRIKOOS, die kleine FriThakrikofe, Muskateller abrikofe: Abricot precoce , Abricot haat' inuspO
Dit is de kleinfle van de geEnte Abrikozen, plat en meer breed
dan lang. Zij heeft van den fleel opwaarts een nand , die voor ara
diep is, maar allengs flauwer wordt , en eindelijk bij het kleine,
harde, zwartagtige bloeifem - punt tegen over den fled gelled.
verdwijnt. De fleet is, gelijk bij de meeste Abrikozen , zeer
fort. Het vel is bleek geel, en fchijnt van den steel opwaarts
met een hoger geel aftewisfelen ; hetgeen eeli foort van ftralen
vertoont. De zonzijde is lets hoger geel en geftipt. Zij heeft
en .fijne Avol , en voelt zig zagt can. — Het vleesch is bid
tengewoon fraai oranje, fappig, zeer geurig en heeft een muscusfmaak. De fleen gaat er gemakkelijk nit, is klein , kort en dik.
Zij wordt in 't begin van Augustus rijp , en wel zeer fpoedig. —
Pe boom is matig van grootte. De zomerloten zijn redelijk
B5
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fterk , lang , en lichtbruin van kleur. Hij is zeer gefchikt tot een
leiboom. Het bind is al vrij rond en doorgaands het breedst naar
den fleel toe : aan de kant fcherp getand, licht groen van kleur
en zagter dan die van de meeste andere Abrikozenbomen. De
bladfteel is bruinrood tot in het blad , en zells de eerfle rib jes
van het blad hebben zomtijds nog jets van die kleur voorts
heeft de flee' aan beide zijden een aantal knopjes of wratten.
WILDE ABRIKOZEN. Mellen , Marillen Matnmeleiklicher ,
Kernabrikofen, noemt men de vrugten van onge6nte en uit pitten
aangekweekte Abrikozenbomen, Gewonelijk zijn dezelven klein
rond , witagtig - geel , volfappig, en veelal zeer goed van fmaak.
Op hare grootte , kleur en fmaak hebben natuurlijk de grond
flanCiplaats , lugatreek en de foort , waarvan het pit genomen is ,
zeer veel invloed. Men krijgt er dikwerf zeer goede foorten
van, die de moederfoort evenaren en zomtijds overtreffen. De
ftenen der Bredafche Abrikoos zijn vooral gefchikt tot bet ver.
krijgen van nieuwe foorten en van goede zaallingen,
DE WITTE A B RI KO Q s wordt door K N o o P opgegeven als
de grootile van alien, maar tevens als de minst fmakelijke en
van weinig geur ; bleek of witagtig - geel van kleur.
DE ZWARTE ABRIKOOS ALEXANDRUNSCIIE ABRIKo

n s , die fchwarze /Ibrikofe , illexandrintfche Abrikofe. Abricot
d'Alexmarie. (Hirschfeld verwart dezelve met de Siberifche
Abrikoos. De Pomona ilustriaca befchrijft onder den naam der
Alexandrijnfche Abrikoos een kleine, ronde, roodgele Abrikoos
zeer verfehiliende van deze, en noemt de zwarte Abrikoos een
basterdfoort van de Paarfche , met donkerbruin fmakelijk vleesch ;
dit is een blijkbare mistasting.) — Het is een vrugt die tusfchen
de Abrikozen en Pruimen in that , even als de kers -pruim , Prune_
Cerife tusfchen Kersfen en Pruimen. De Boom groeit ook even
Iterk en wild, en heeft in zijn eerfte jeugd dooms de takken
zijn lang , dun en teér, aan de zonzijde zwart - rood en glimmend , en aan de andere zijde groen ; hij heeft zeer kleine botten , kleine bladen met rode flelen , die egter jong zijnde , veel
naar het blad van den Pruimenboom gelijken , en donkergroen
van kleur zijn; de bloeifem is flegts half abrikoosagtig heeft
kleine flelen , opent zig meer, en hare bladen zijn zo rood niet
als die van abrikozen bloeifems, noch ook zo groot ; zij bloeit
to gelijker tijd met de vroegrijpe abrikoos , maar worth later
rijp. — De vrugt is niet groot, meestal egter is zij volkomener
dan de kleine vroegrijpe , voorts rond en met een flauwe naad.
Aan de zonzijde is zij zwart blaauw , aan de andere donkerrood ; maar wanneer het jaargetij regenagtig en niet zeer warp
is , wordt zij weinig zwart en flegts rood. Zij heeft een kortert

ADELSBESSEN.
Reel , die veel van de Pruimitelen heeft , en niet aan de vrugt
blijft hangen , wanneer dezelve, overrijp zijnde , afvalt. Het
vleesch is rood tot bijkans in 't midden ; maar rondorn den
fteen is hetzelve goudgeel , en deszelfs gele vezels trekken ook
door het rode vleesch been : het is week, zoetfappig, maar bij
den fteen min of meer zuur ; over 't geheel is de fmaak op verre
Haar zo goed niet als van goede foorten van Abrikozen. De
fteen is abrikoosagtig deszelfs kanten zijn nogthans minder
fcherp en hij blijft aan 't vleesch,hangen. Deszelfs beide helften
zijn niet zo vast nanam gegroeid als die der Pruimenftenen,
fpringende dezelven , even als die der Abrikozenflenen van een
wanneer men hem op de punt van een mes fteekt en lijnregt met
hetzelve op den grond laat vallen. – Het bout van den flan
is gelijk aan dat der andere Abrikozenbomen. Dc vorm van
den boom is egter fchoner, en deszelfs kroon meer gefloten en
minder uitfpattend. Hij bloeit dikwijls zo fterk als de fleedooms; maar even als aan de kerspruim, blijven er doorgaands
weinig vrugten aanhangen. In 't laatst van Julij worth de vrugt rijp.
ADELSBESSEN. Z. SORBENBOOM.
of HET AFPLUTt.
oogmerk om de vrugten te ontbloten,
en door de zon te doen befchijnen , hetgeen voornameiijk ten
opzigte der Perfik-leibomen in gebruik is, behoort niet eerder
piaats-te hebben dan ongeveer tien, twaalf dagen voor dat dezelven volkomen trip zijn. Ook moet men het flegts allengskens
doen , ten eintie de vrugten niet eensklaps aan de ftralen der
zon blootgefteid, man, pas Brie of vier dagen voor hunne volkomene ' rijpheid , geheel ontbloot worden. Befproeit men
dezelven op dat tijdflip nu en dan met ,water dan zullen zij
hoger van kleur worden. En indien iemand vermank daarin
vindt om er een figuur of letter op te willen hebben, die moet
zodanige figuur van papier uitknippen en over de zonzijde van
den perfik vast binden : zullende dan het bedekte gedeelte bleek
of geel blijveti, terwiji het andere door de zon rood gekleurci
worth.
AFBLADEN

VAN VRUGTBOMEN,

KEN VAN BT. A DEN, met

AFBREKEN v A N JONGE LOTEN aan laagftamde of
Oranjerie-boompjes is wel voornamelijk van nut bij de fteenvrugten; egter ook bij Pitvrugten, wanneer men , op het tijdflip dat het fap in de bomen werkt , en er niet aan mag gefnoeid
worden, den groei van al te geile , of van waterloten begeert
te matigen of te-belemmeren , of wanneer men aan een tak zijtakken hebben, of een boornpje, 't geen in een pot of bak
ftaat,
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!hat , (z. Fruitoranjerie) noodzaken wil , om vrugtbotten voor
bet volgend jaar te krijgen. Men breekt clan of flegts even de
toppen van de loten af, of men breekt ze zo verre af, dat de vijf,
zes onderile bladen daar aanblijven 't is egter beter om ze niet
geheel aftebreken , maar flegts te K N A K K E N. Men doet zuiks
in 't begin van Junij , en wint daardoor als 't ware een jaar
vroeger tweejarig hout, of liever men doet het boompje een
jaar vroeger vrugten dragen.
Over 't geheel is dit AFKNAKKEN, bij het fnoejen van laagilamde bomen , voorfil indien die op fleenvrugtflammen geent
zijn , zeer gefchikt om de vrugtbaarheid te bevoorderen , wanneer men het aan vrugttakken doet , die men niet wel durft
te fnoejen.
AFKNIJPEN
STROPEN.

VAN BOTTEN EN SPRUITEN, Z.

A F4

AFLEGGEN, AFZUIGEN, ZUIGEN , ZOGEN , ablactiren ,
abfauglen, abfaugen. Greffer par rapprochement. Grafting by approach,
or ablactati on — is ene aan de Ouden alrecds bekende wijze van
ENTEN, die zekerlijk enige voordelen verfchaft , maar weinig,
en flegts bier en daar , in gebruik is , b. v. in 't Munflerfche ,
waar men voornaamlijk de Kersfen AF LE GT. - Van een goeden
uitflag is men bij deze bewerking ruim zo zeker als bij de drie
hoofdwijzen van veredelen , te weten , het eigentlljke E N T E N , het
OCULEREN en het LA SSCHEN of COP ULEREN. Met dat
all kan men het niet algemeen annprijzen eensdeels , om dat' het
in een ordentlijke kwekerij niet wel plants kan hebben nit hoofde dat het te veel ruimte vereischt, wanorder in de rijn veroirmkt enz. , als ook om dat men langs dien weg de zaailingen
niet digt genoeg bij den grond, mar flegts op zekere hoogte
van den ftam kan veredelen , waardoor de ftam in vele gevallen
wanflaltig wordt. Op Plaat XIV. fig. 1. vindt men een afbeeldzel , 't welk de zaak vrij duidelijk maken zal. Men plant namelijk
kort bij een moederboom , d. bij een volwasfenen of ouden
boom van een goede foort, welke men vermenigvuldigen wil,
in 't najaar of in 't voorjaar,, flerke zaailingen or wilde flammen ,
fnijdt ieder van dezelven van boven vlak af op zodanige hoogte,
rIs de voor hem beftemde tak van den moederftam vereischt, en
fpouwt ze vervolgens op , even als bij het gewone enten , liefst
in dier voege , dat de fpleet naar de kant van den tak komt.
Dan buigt men een tak van den boom neerwaarts , en fnijdt
van de zomerloten, daar waar het in de fpleet flaat te komen ,
aan beide kanten in de vorm van een wigge toe , even als bij
bet
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het enters in de kloof; met dat onderfcheid nogthans , dat de
fnede nu van onderen flomper wordt, aangezien het lot aan den
tak moet vastblijven. Vervolgens buigt men het in de klove,
en wel van boven iets meer naar binnen dan bij het enters. In.
dien nu de tak op die plaats wat dik valt , zo dat dezelve zig
niet goed laat behandelen , dan fnijdt men er in de lengte een
fink bast en bout van af, ter plaatfe waar hetzelve tegen den
zaailing drukt ; als wanneer men bet lot gemakkelijker in de Move kan zetten. Nu wordt alles behoorlijk omwonden , ten einde
de tak zig niet kan losrukken noch verfchuive.n, en met boomfmeer of boomwas toegefineerd : zullende dan de jonge tak
fpoedig daarin groejen en zig te ligter met den zaailing verenigen , daar hij nog gedurig van den moederftam voedfel ontvangt. In 't volgende najaar wordt bet verband daar afgenomen,
en de tak van den moederboom , waaraan het entrijs nog vast
zit , wordt vlak bij den ftam van den zaailing afgefneden.
In plaatfe van den tak in de kiove te leggen , kan men denzelven ook aan den zaailing AANPLAKKEN, of boven op , of
iniddel aan het flammetje (z. AANPLAKKEN). Op Plaat XI is
fig. V. de Moederflam; waaraan een tak aan den wilden clam q,
en een ander aan den in een bloempot itaanden zaailing p. aangeplakt is. In s. ziet men hoe het flammetje , en in r. hoe de tak
of het lot in dat geval gefneden wordt. Fig. VI. vertoont een
boom, waaraan nog vrij wat meer gekunsteld is. Vooreerst zijn
de takken daaraan geplakt, (na dat men de natuurlijke takkerk
weggenomen had) op de wijze uit x. en w. blijkende , en thans
reeds van derzelver moederflammen afgefneden. Vervolgens zijn
twee loten, een nit de twede en een uit de derde rij , naar boven geleid, en tegen over elkander a.angeplakt, in dier voege
dat zij de vierde rij , of verdieping uitmaken ; wordende , wanneer
zij daar behoorlijk gevat hebben , de takken , waaruit zij outfproten zijn , weggefneden.
Men is bij het afleggen juist niet aan het voorjaar verbonden :
het kan 's zomers zo wel als 's winters gefchieden. 's Zomers
moet men er egter niet mede wagten , tot dat de daartoe beftemde loten hunnen groei haast volbragt hebben. Voor het overige deert het niets , al hebben de loten , die men er toe gebruikt,
bloeifems, kleine vrugten of nienwe fpruitjes , en de bewerking
zal des niet te min gelukken. Men kan ook aan den zaailing,
zo dra dezelve in 't voorjaar bij den moederftam geplant is , de
aflegging in 't werk flellen , zonder aftewagten , dat hij nieuwe
wortels gefchoten heeft.
Voorts kan men de rijzen in hun voile lengte opzetten al waren.- zij ook meer dan een el bang.
Wan-
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Wanneer het rnoeilijk is om den zaailing en den moederboom
kort bij elkander te brengen kan men ook volflaan met van den
moederboom flegts eeh' tak of te broken , Bien na.ast den zaailing
in den grond te fleken , en, even als of bet een boom met wortels ware , een van deszelfs loten in den zaailing te leggen. Zo
dit egter wel gelukken zal , moet men daarbij het een en ander
in 't oog houden. Men moet r) een tak van den moederboom
nernen , waaraan twee- of driejarig hout is , en niet flegts zomerloten ; want in dat geval blijft dezelve langer groen , en kan aan
het afgelegde rijs meerder fappen bijzetten , dan een zomerlot of
eenjarig hout zoude kunnen doen. Moet niet flegts de zaailing reeds ten minsten een jaar lang op de plants geflaan en wortels gefchoten hebben, maar het rijs moet ook rnet nog meerder naauwkeurigheid dan anders vereischt worth in denzelven
gevoegd worden , zo dat bast aan bast in alien opzigte fluit ,
en nog meerder buisjes elkander wederzijds raken , dan bij een
ingewortelden moederboom. Want daar men ligtelijk begrijpt,
dat een dergelijke tak het lot niet even ruin voeden kan als een
ingewortelde boom, zo moet hier , even als bii het eaten, de
groejende kragt van den zaailing het meeste goed maken, dienende de ingefloken talc flegts om het entrijs fleurig te houden. 1Vien
moet dan ook, ten cinde de wigge beter in de kloof te doers
^luiten, het lot niet verre van den top kerven, waar het wegens
zijne dunte en buigzaamheid het best daartoe gefchikt is. 3)
Alloet dit afleggen met een ingefloken talc niet anders dan in den
gewonen ent-tijd in 't voorjaar gefchieden , daar bier de zaailing
van den beginne of kragtig medewerken moot.
Er zijn nog verfchillende en meer kunstige wijzen van afleggen
uitgevonden. Du Hamel heeft in zijne Verhandeling over de
Vrugtbomen vierderlei foorten van afleggen befchreven en afgebeeld, die egter op hetzelfdc uitkomen. Dit is dus voornamelijk
ten dienste van hun , die in omwegen en doolhoven vermaak viaden. — Voor het overige blijkt thans , waarom het afleggen ook
wel z U I G E N en A F Z U I G E N genoemd wordt ; om dat namelijk
het jonge lot, 't welk met een anderen Elam verGnigd wordt, het
tog of het moederlijke fop nog zo lang geniet, tot dat het in den
vreemden flaw vastgegroeid en aan de vreemde fappen gewoon is
geworden, als wanneer het van den moederilam losgerukt worth.
AFPLUKKEN
BLADEN.

DER BLADEN VAN VRUGTBOMEN, Z.

AF-

AFSCHUIVER, een klein gemakkelijk werktuig bij 't inogen
of oculeren (Pl. XV. fig. D.) am daar mode bet oog van bet
of
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APSTROPEN.
oCuleerrijs af te fnijden of liever af te fchuiven. net is van
flaal , zeer fcherp , en aan 't eind bijkans halfrond fijn en hol,
zo dat het er uitziet als een fink van een gefpouwen Pennefchagt , of als een oorlepel. Deze foort van een hol lanfet is
agter de fcherpe kant min of meer gebogen , en deszelfs heel
zit in een klein houten hegt, of handvat. Men kan met behulp
van hetzelve een oog met den kiem , zonder te misfen , van het
oculeerrijs affchuiven, en er ook, des verkiezende , enig pout
aan laten.
Er wordt wel in nieuwere fruitkundige gefchriften bij 't oculeren van een ander werktuig gewag gemaakt , de DOORSNIJDER
genaamd : zijnde een nit de beide helften van een eirond !Ink bijeengefchroefd fcherp ijzer of mes in een elliptifche vorm , waar
mede zowel het oog, met het fchilletje op het rijs doorgefneden
en daarna afgefcheiden, als ook vervolgens de bast van den wilden flaw of zaailing doorgefneden en losgemaakt , en het fchilletje met het oog daar in gefchoven wordt, behoevende de wonde dan flegts met boomwasch , in plaats van een verband, toegefrneerd te worden... zo dat deze bewerking in de daad de
minst Omflagtige zijn zoude. Dan deeze nette handelwijze (waar
van men reeds in andere werken het een en ander vindt) is in
genen dele beproefd. Behalven dat dezelve meer tijd wegneemt
dan de gewone wijze , is zij ook veel meer gewaagd en onzeker. Want het blote opfmeren van 't boomwasch is ontoercikend om het oog zo vast te drukken, dat het terflond met het
rijs kan vergroejen, en daar de beide basten in 't begin enigszins
verfchroeien of - inkrimpen , zo wordt daardoor het fchilletje
mes het , oog, van den anderen bast afgefcheiden, en het flip in
den bast van den zaailing worth belet om de buisjes van het fchilletje te bereiken.
Tot idit AFSCHUIVEN moet men noch Pennefchagt nog een
ander stomp werktuig gebruiken , om dat daar door de kiem van
het oog, al blijft dezelve aan het oog zitten , altijd losgerukt en
min of meer van zijn plants verwijderd , en bij gevolg ook de
gehele bewerking verijdeld wordt.
AFSTROPEN VAN OVERTOLLIGE BOTTEN EN JONGE
aan leibomen en andere laagitamden — het geen van
bet laatst van Mai tot in 't begin van Julij herhaalde reizen beboort te gefchieden , is een werk , 't welk een voorzigtig hovenier,, die op fchone bomen gefteld is , niet moet verwaarlozen. Niet flegts warden daardoor aan den boom tegen her
volgende voorjaar vele wonden befpaard, maar het fap , 't welk
anders zodanige takken , die vervolgens moeten weggefnoeid
IvorOPRUITEN
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den, naar zig trekken , wordt ook daardoor naar de goede takken heengevoerd : de fappen .van den boom worden gelijkmatiger
verfpreici, en de gehele behandeling van den boom wordt gemakketijker gemankt.
In het laatst van Mai zijn de loten der genocide takken genoegzaam uitgelopen om to kunnen bepalen, wat men al dan niet
nodig heeft; en all hetgeen op dat tijciflip overtollig of fchadelijk
wordt geoordeeld , flroopt men er met den duim af. Deze
handelwijze is beter, dan het wegnemen der fpruitjes met het
mes, waarbij doorgaands de kiem blijft zitten. De rijsjes moeten egter nog teder zijn , anders komen daarvan nadelige wonden , en men laat zc in dat geval liever tot den fnoeitijd toe
HET AFSTROPEN MET DEN DUIM is ook bij
zitten.
tie voorjaars-fnoejing zeer dienftig ten opzigte van alle ogen
waaruit overtollige, nadelige, of verkeerdelijk geplaatile loten
voortfpruiten zouden wordende daardoor insgelijks vele fappen
bewaarcl , en menige wonden voorgekomen. - Er wordt
egter kennis van zaken en oplettenheid tot dat alles vereischt
en men behoort gene ogen of fpruitjes afteflropen, van wier
fchadelijkheid of overtolligheid men niet volkomen overtuigd is.
AFZUIGEN. z. AFLEGGEN.
AMANDELBOOM, ilmygdalus communis Linn. Mandelbaum.
ilmandier. illthond-tree. Dezelve is uit Griekenland afkomilig,
van waar hem de Romeinen kregen. Daarom noemt Cato de
amandels GRIEKSCHE NOTEN. Uit Italie bragten de Romeinen hem naar hunne wingewesten in Frankrijk, en wel het eerst
in Provence, welks lugtitreek aan dien van Italie bijkans gelijk is.
Vanslaar verfpreidde zig dezelvevervolgens,benevens vele andere
Afie en- Africa afkomffige goede vrugtbomen en gewasfen
door geheel Frankrijk , en kwam allengs naar Zwitferland , Engeland , Holland en Duitschland, in welk laatfle Rijk men hem in
menigte in de wijnbergen , vooral in de Pfaltz aan DE BERGSTR A AT, aantreft. Hij is met den Peril kboom naauw vermaagfchapt, zo dat, wanneer er gene bloeifems of vrugten aan
zijn , een ongeoefende dezelven moejelijk van elkander zal we.
ten to ondericheiden. De zomerloten van den amandelboom zijn
fijn groener en minder rood dan die van den perfikboom.
De amandelboom is groter en levendiger dan de perfikboom, en
deszelfs takken flaan meer overeind. Deszelfs bladen zijn ook
min of meer verfchillende van grootte , dikte , fleel , het uitpuilen
der aderen enz. Linn2us plaatst hem in zijn planten-ftelfel in de
Hij
eerctc afdeling der twnalfde clasfe, Icofanduia
groeit
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kroeit fchoon op , en bereikt een hoogte van 25 voeten. Des-.
zelfs kroon wordt vrij dig door de veelheid van takken, zij i§
egter lugtig genoeg , doordien de bladen final zijn. De
bloeifem is ene der fraaifte bloemen , en de fieraad van een tuitt
of lusthof; vooral de dubbele of gevulde. De vrugten bepaaldelijk wanneer ze versch zijn , zijn een lekkernij op hctDefert. In
vele ftreken van Duitschland draagt dezelve vele en fmakelijka
vrugten , wanneer de bloeifems, die zeer vroeg en nog voor de
Abrikozen uitkomen , niet, gelijk dikwijIs gebeurt, door den.
vorst vernield worden. Hier te lande worden de vrugten bijkans nooit behoorlijk rijp , en de boom wordt ficgts wegens
zijn fchoon gewas en fraje bloeifems door de liefhebbers aangtkWeekt. In warme landen is dezelve ongemeen vrugtbaar,
want bijkans uit alle de ogen van zijne één en tweejrrige
loten komen . er bloeifems. Hij bemint een warmen , drogert
grond, en indien hij op amandel geent is , een goeden zandgrond, hebbende hij ilerke penwortels , waarmede hij in het
losfezand kan vastitaan en zijn voedfel uit de diepte halen.
Is hij op pruimen geent, dan wast hij in elken grond waarin
de pruimenbomen groejen. Ten opzigte van de vrugt egter,
komt de grond en de lugtflreek meer iti aanmerking. Zijn deze
beiden ongunftig, dan ial tie zoete geente amandel in een bittere , of halfbittere , ontaarten gelijk in een zwaren vastert
grond de kraak - amandel die tinders een weken dunnen dop
heeft, een dikken dop zal krijgen. Ook de ouderclom van dert,
booni doet de doppen dikker en harder worden. Gewonelijk
egter komen van zoete amandels wederom zoete , behalven dae
zij, ongeent zijnde, kleiner, en dikker van dop worden.
Het veiligfte is dus, orn ze te veredelen, vooral te oculeren:
Men kan ze op zaailingen van amandels , of van perfiken of
van pruimen oculeren , moetende in dezen voornamelijk d6,
grond beflisfen waarin men dui boom verkiest te plaatfen.;
Op kwetfen of kwetsigtige pruimen -ziin _zi_j_vant geen langea
duur. Zij willen er wel op groejen , en tieren daarop gedurende enige jaren , lunar zij verminderen fpoedig. Zelfs op
goede fijne pruimen worden zij zo oud niet als op amandels,
en zij zijn ten diets opzigte gevoeliger dan de Perfiken. De beste wijze om de gezondfte en duurzaamfte hoogitamde
ainandelbomen aantekweken is deze , dat men de wilde amandelftammen, de kroontakken laat maken , en dezelven vervot.
gens of In 't laatst van Junij met het wasfend oog, of in
Augustus met het flapend oog , met zodanige foort van aman+gels als men verkiest , Oculeert. Aldus op amandels geoculeerd , y am zij het best en groejen ongemeen flerk. in her
L DzEDIc
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derde jaar, ng dat ze verplant zijn , beginnen zij reeds vrugten
te dragen. Zelfs de amandelbomen die uit pitten n.angekweekt
worden , dragen reeds in het vierde jaar, d. 1. vier jaren na
dat men de pitten in den grond gelegd heeft , mits dat zij niet
verplant zijn. In bun eerfle jeugd moet men de gele loten,
die binnen in de kroon groejen bij tijds wegfnoejen, daar dezelven aan de vrugtbaarheid hinderlijk zijn. TerwijI de aman.
delboom bloeit, moet de grond om denzelven been niet clerk
geroerd of beweegd worden , om dat de bloeifems daar van
afvallen.
Wanneer men jonge nmandelbomen verplant, rnoet men er
niet aan fnoejen voor dat ze uitlopen.
Men fnoeit ze bijkans even als hoogflamde Abrikozenbomen.
Wanneer gedurende den winter de zomerloten van den vorst
geleden hebben, 't geen na een nat najaar dikwijls gebeurt,
lnoet men ze tot aan 't gezonde bout inkorten , en sevens alle
takken die elkander wrijven of doorkruisfen , wegfnoejen. Men
laat den boom in 't midden open en lugtig , en fnoeit de loten
naar gelang hunner flerkte even als bij de Abrikozen aangemerkt is. Ook vergete men vooral niet al het dode of kanker2gtige bout weg te nemen.
De amandelboom heeft gaarne een ilandpiaats , waar hij voor
de winden beveiligd is , en flaat liefst op bet zuiden. Wanneer men de ruimte heeft , plant men ze ook wel als leibomen
tegen muren of Planketzels.
Om zaailingen van amandels aantekweken, moet men verfehe
smandels , die nog in de groene boilers zijn , nemen , en wel
liefst van dezulken die een dikken dop hebben. Men kan ze
of dadelijk na dat ze rijp zijn, met de groene boilers, op een
daar toe bearbeid bed , in greppels , een hand breed van elkander leggen , of ze gedurende den winter , in een bak met vogtig
land , waarin men ze bij lagen legt , bewaren : in dat geval
liebben zij tegen 't voorjaar reeds kiemen gemaakt, en kunnen in
den grond gelegd worden. Egter poet het zaad niet al te nat
ivezen , om dat anders de pitten in de boilers muf worden en
rotten. In 't eerfle jaar groejen dezelven doorgaands zo flerk,
dat zij in 't najaar gevoegelijk of verplant, of zo men ze laat
than, met het flapend oog , met periiken , amandels of abriko2en , kunnen geoculeerd, of 's winters of in 't voorjaar gelascht worden.
Er zijn zowel BITTERE als ZOETE amandels. Tot de BIT.*
TERE AMANDELS behoren :
1) De KLEINE BITTERS STEENAMANDEL. ilmandier ti
petit fruit amer.
a) De

AMANDELBOOM.

35

2) De GROTE BITTERE STEENAMANDEL. 4mandier
gros fruit amer.
3) De BITTERE KRAAK-AMANDEL, of amandelboom met
bittere vrugten en weke doppen. iimandier a fruit amer
norau tendre.
Tot de z OETE AMANDELS behoren
I) De GROTE ZOETE STEED-AMANDEL, de amandelboom
met zoete vrugten die harde doppen hebben ilmandier a gros
fruit doux. Dit is een zeer goede foort, en ene der duurzaamilen, Zij is Vooral gefchikt voor Pri6elen en bedekte gangen, om dat de bloeifems , die groot en fraai zijn , het oog
ongemeen bekoren.
2) De KLEINE ZOETE STEEN-AMANDEL. Amandelboom
Met zoete vrugten, die hard van dop zijn. ilmandier commun.
3) De Z OETE KRAAK-AMANDEL, Amandelboom met grote,
Zoete vrugten , week van dop. Frauenzimmermandei. Yordansmandel. Valenziner. ilmandier 4 noratt tendre. Zmandier des
Dames. — Deszelfs bladen zijn breder , korter en digter bij
elkander dan die der andere foorten , en de vrugt kan met de
blote vingers geopend worden. De dop is jets ruiger dan de
harde doppen, voorts puntig en de punt ftaat meestäl kroni
naar de dne kant.
4) De KLEINE ZOETE KRAAK-AMANDEL. Sultansmandek
ilmandier a fruit doux neau tendre, iimande Sultane. —
Wordt in Provence in menigte gevonden.
5),ADIANDELBOOM MET GROTE DUBBELE BLOEISEMS,,

Deze boomin vollen bloei, geeft her
'bundler I fieur double:
verrukkelijkfte gezigt, dat men bedenken kan.
6) De PERSIK.AMANDEL Amygdalo - Perfica Amande&Fiche. Deze boom' is half Perfik , half amandel ; -egter heeft
bij weer van de Amandel dan van den Perfik , en is hoogstwaarfchijnelijk door de bevrugting van een Perfikboom ontflaan.
Aan jonge bomen worth deze vrugt al vrij groot, en jets plat
gedrukt. Het vleesch barer groene bolfters, 't geen duim dik
f is, is eetbaar, wanneer de amandel geheel rijp is, en de bolder
geei words en open fpringt, het is egter niet zeer fmakelijk. De
2mandel zelve is van binnen roodagtig ook is de dop vol vans
rode vezels en met rode voegen doortrokken even als vele Per.
likftenen. De amandel is zoet en grocer dan de fchoonfte kraaktmandelen. Men vindt veelal twee amandelen bij elkander.
In 't laatst van Augustus worden ze rijp. De B0 o M words
zwaarder dan een enige amandel- of Perfikboom , heeft fterker
Medea clan de geworte amandelboom en kan, eve)/ als zijne
Cz
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vrugt , beter dan anderen tegen de koude , ook is hij zeer
vrugtbaar.
Do bioeifems , die even veel van Perfik- als van Amandelbloeifems hebben , zijn ongemeen fraai, zeer groot, niet wel zo
rood als Perfik bloeifems, maar roder dan die der Amandels.
Behalven de gemelde foorten zijn er ook nog enige HEESTERAGTIGE amandels, die voornamelijk wegens hunne fraje
bloeifems aangekweekt worden en tot een fieraad van zogenaamde Engelfche bosfchen verfirekken.
.0 De INDIAANSCHE AMANDELSTRUIK. Amygdalus indica
ana , Anandier vain des Indes. Dit fchone heestergewas
wordt niet boven 22 voet hoog en een pink dik , bloeit onge.
ineen fraai in elken hock van een blad, welke twee aan twee
fiaan, en draagt zeer vele kleine , I duim lange, maar bittere
vrugten. Men plant dezelven veel tot fieraad in bloempotten.
Deszelfs voortplanting gefchiedt of door zaad, of door uitlopers. Het noordelijke Afie is zijn vaderland.
52) De AMANDEL-STkUIK MET DUBBELE BL OEISEMS,
Anygdalus pumila floriplena. Amandier vain A _Our double.
Dit boompje is nog kleiner en teerder , heeft dunne tedere
fpruiten , die aan de zonzijde rood zijn , bij ieder blad zware
dubbele bloeifems , iets bleker van kleur dan de perfik bloeifems,
zo dat het in vollen bloei zijnde , bijkans geheel bloem is; en
een verrukkelijke vertoning maakt het draagt egter gene
vrugten. Deszelfs bladen zijn bijkans pruimagtig , en het is
twijfelagtig of men hem tot het geflacht der Pruimen of tot
dat der Perfiken tellen moet. Hij is nit Engeland afkomilig.
3) De SIB ERISCHE A1\IANDEL-STRUIK, Amygdalus mina
Siberica, is een tot nog toe zeldzaam en zeer fraai heestergewas , iets hoger dan de Indiaanfche , en met overheerlijke
bloeifems.
Men kan de Amandels in droog zand of zemels lang bewaren;
maar zij moeten eerst op een lugtige plaats goed gedroogd zijn,
zullen ze niet muf worden.
Behalven dat de zoete amandels een aangename vrugt zijn om
lift de hand te eten , zo worden ze ook door de banketbakkers
veelvuldig gebruikt. De bereiding der Amandelmeik is hier te
lande al te bekend, om dezelve nader op te geven.
APPELBOOM. Pyrus mains Linn. Apfelbaum. Pownier.
Apple - tree. — De Appelboom, die als een wilde boom, zederd
onheugelijke tijden de bosfchen van Duitschland bewoonde,
heat zig buiten twijfel aanvangelijk door de bevrugting van
dea
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den wilden zoeten appelboom, met den Paradils -nppel , ('flatus
pumila, Paradisiaca L.) tot beter foorten verheven ; terwijl vervolgens het beleid en de naarfligheid van befchaafde volken,
wier eerfle zorg zig bij de voortbrengfelen des lands moest
bepalen, zo wel door bet zajen van pitten in een vrugtbaren
grond en onder een warme lugtftreek , als door de aloude entkunst , het meeste tot vermenigvuldiging en verbetering der
foorten hebben bijgedragen. Men befleedde te meer zorg tot het
aankweken en verbeteren der vrugtbomen , daar men ontdekte
dat uit het fap der vrugten en voornamelijk der appels een fmakelijke drank kon bereid worden, die de plants van den wija
gevoegelijk in die flreken vervangen konde , waar de wijnitok
niet behoorlijk groejen , of gene fmakelijke vrugten voortbrengen wilde. De Romeinen bragten het eerst fijne foorten van
appels en peren nit AU, vooral nit Egypten , Numidie en Griekenland naar ItaliG en Gallia, van waar dezelven zig door geheel
Europa verfpreid hebben. Er verliepen , wel is waar , eeuwen,
voor dat de Duitfchers in bet bezorgen van hoven en in het
aankweken van vrugtbomen fmaak vonden. In de oudfte tijden
vergenoegden zij zig in hunne Wildernisfen met de wilde
vrugten der bomen: zo als Tacitus verhaalt , dat het oude Germanien wilde *bosch-appels (poma filvestria) voortbragt, maar
dat er de wijnbouw nagenoeg onbekend was. Hunne weinige
befchaving, hun gedurig verhuizen , en hunne aanhoudende oorlogen deden hen aan ridderlijke oefeningen verre weg boven
landbouw en hovenieren de voorkeur geven. Dan na dat meerdere rust op de oorlogen volgde , na dat bet verkeer met het
zuidelijk Europa menigvuldiger werd en de befchaving overhands toenam, ontwaakte ook bij hun de neiging tot poten
planten , en de fmaak aan meer ftille , edele en nuttige bezigheden. Allengs zag men hunne wouden en woestijnen in vrugtbare
hoven en, velden veranderen , en , ook de kunst om te enten en
te oculeren, waaide, hoe wel lets later, uit Itali6 en Gallien,
tot bun over. De reizen der vorsten en edellieden naar die beide
landen , in de middeleeuwen , bragt hen met vele goede foorten,
van vrugten en met derzelver wijze Van voortplanting in kennis.
0,ok door de kruistogten kwamen vele goede vrugten in het
Duitfche rijk en naar onze gewesten.
Den APPE LB o o M heeft de onflervelijke Natuur- onderzoeker
LINNIE us onder de foort van planten , Pyrus of Peerbooni
hetende , gerangfchikt , welke naar zijn ftelfel in de vierde
afdeling der Twaalfde Clasfe behoort, die hij Icofandria pentagijnia noemt, bevattende in zig zodanige planten , welke zeer
vele, in den kelk der bloeifems kringsgewijze beflotene, flijltjes
C3
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en een viifvonwig flampertje hebben. De kruidkundige befchrijving, die hij van den appelboom geeft is deze:, Pyrus (lifalus)
fails ferratis , umbellis fesfilibus. d. Pyrus met gezaagde of
getande bladeren en vastzittende kroontjes in de bloeifems,
waarop grote , gedeeltelijk ronde en gedeeltelijk langwerpige
vrugten met een diepzittenden fteel volgen.
Van alle vrugtbomen houdt de appelboom het meest van goede,
vette garde : egter vergenoegt hij zig ook met elken gemenert
tuingrond ; en hoewel hem een zekere graad van vogtigheid
clienflig is , moet hij nogthans voorfil in geen natten, moerasfigen
grond geplant worden , zal hij gezond blijven en finakelijke
vrugten voortbrengen. Men moet hem volitrekt niet diep in
den grond zetten. Zijne wortels kruipen 't liefst onder de oppervlakte heen , waaruit hij het meeste voedfel haalt.
Wanneer hij dus te diep flaat , vermindert hij allengs, en dikwijls zonder dat men de oirzaak daar van weer op te fporen. Schoon
hij nu met zijne wortels niet'zo diep in den grond komt als de
Perenboom , moet egter den grond onder denzelven hoe dieper hoe
beter geroerd en los zijn , zal de boom zijn vollen ouderdorn
bereiken. Hij bemint een opene itandplaats, waar zon en lugt
vrijen toegang tot hem hebben , en ftaat liefst oostelijk of
zuidelijk.
De APPELB o maakt een grote wijd uitgelireide kroon
en bereikt de hoogte van 20 tot 3o voeten. Deszelfs bloeifem
is zeer fraai en welriekend. Hij kan meer dan honderd jaren
oud worden. —
De, vrugt van den appelboom is ene der nuttigffe en voornaamite vrugten. Onder de Peren vindt men wel Vele foorten
prier fmaak kruidiger is dan die der meeste appels ; dan het ont.
breekt ook aan geen geurige en kruidige appels , waar onder
voornamelijk de Venkeldppel, de witte en rode Calvilles , de
Pippelings en Peeriippels uitmunten. VoorRI ook is bet fap van
deze laatften veel hartelijker en meer rhijnsch dan dat der Peren,
zo als dan ook de Peren -wijn voor den Appel - wijn of Cider in
alien opzigte moet onderdoen , en ook niet zo lang duren kan,
Verfcheidene foorten van appels geven een cider, die beter van
fmaak is , dan zommige druiven- wijnen. z. CIDER. Ook in
cle keuken zijn de appels van ruirn zo veel nut, als de peren; en
gedroogd zijnde kunnen zij tot een frnakelijke winterkost dienen. z. DROGEN VAN VRUGTEN. De appel kan ook langer
Buren dan de peer , en rot minder fpoedig ; zommige kunnen
een jaar en zelfs twee jaren lang duren ; ook geraken zij niet zo
ligt aan 't gisten , als de peren , die al fpoedig , buikziek worden. -- De beste foorten van appels zijn ook niet zo zeer als
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de fijnfte Peren op de plaatfing tegen muren of planketfels gefield , gevende in tegendeel de hoogitamden doorgaands de fmatelijkite vrugten.
De APPELBOOM , die van alle Pit- en Steenvrugten den
hoogiten ouderdom bereikt kan beter tegen vorst en tegen een
koude lugtitreek dan de meeste andere gante bomen : ook hebben deszelfs vrugten niet volftrekt zo veel zon nodig , als perm
en anderen. Hij wordt door 't zaad, of het zajen van pitten
voortgeplant (z*.' ZAJEN en ZAAILING) en vervolgens gear,
geoculeerd of gelascht. Bij de fijnite foorten, waarvan zommige
ten opzigte, hunner grondflammen vrij gevoelig zijn , moet men ,
zullen ze geheel zuiver blijven en niet verbasteren , vooral
daarop letten , dat men ze zo niet op Paradijsappel , dan ten
minften op zaailingen of flammetjes ente, die uit pitten van zodanige foorten aangekweekt zijn , wier bomen in groei als anderszins bijkans met dezelven overeenkomen , en wier vrugten
insgelijks met die van het entrijs de nicest mogelijke overeen.
konfst hebben en althans niet minder van deugd zijn.
Men gaat daarom het veiligst, wanneer men b. v. Calvillen op
zaailingen , die men door 't zajen der Pitten van Calvillen verkregen heeft Renetten op boompjes die van Renetten afflammen , veredelt ; zijnde er zelfs foorten die men niet antlers verkrijgen kan , dan met ze op zaailingen van dezelfde Coon te entën ; als daar zijn de A P is , Griifenfleiner ea
anderen.
FORSTIVII wil ook bij de Appelbomen even als bij andere
opgaande bomen de TOPSNEDE in 't werk gefteld hebben.
Men neme, zegt hij, bii voorkeur, Berke en regt op gefchotene flammetjes , d. zulken die gene zijtakken hoegenaamd
hebben, late hun zo veel ogen als de fterkte van den flan
gedoogt , en zo dra dezelven in 't voorjaar uitlopen, toppe men
e zo digt als mogelijk boven een oog. Men zet namelijk bij
dit oog het Ines wan , en fnijdt fchuins naar boven , ten einde
bet lot, uit dat oog voortfpruitende , de wonde bedekke en als
't ware daarop , groeje, en een nieuwen top uitmake. Van dit
nieuwe hoofdlot moeten in dat jaar alle zijfpruiten zorgvuldig
afgeftroopt worden , om dat dezelven het te veel verzwakkett
en in zijn groei belemmeren zouden. In het volgend jaar wordt
deze jonge fchoot wederom eveneens behandeld als te voren
de (tam, d. i. ter lengte van negen tot agttien d.uimen (naar dat
dezelve zwaar is) ingekort of geflopt, en zo vervolgens alle
jaren tot dat dezelve die hoogte bereikt heeft, tot welke men
den boom wil laten groejen.
Plaat VI. vertoont een ouden Appelboom op deze wijze beC4
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bandeld, en drie jaren agteren getopt. Agt- tot twftftlf voeten
is een bekwame hoogte voor een halfflamden boom, latende
men hem, wanneer hij die hoogte heeft, zilne kroon maken.
Wanneer men oude afes.ande appelbomen ter deeg fnoejen wil,
Tiet oogmerk om hen, behalven een regelmatige vorm, jong ea
vrugtbaar hout te doers verkriigen, dan fnoeje men het opperfte
gedeelte der gaffeltakken rein weg, en wel fchuins, om de vog-tighei4 dasrvan te weren;,,, vervolgens moeten de kanten van de
wonde afgeflompt of rond afgefneden warden. Men begint
bij den onderflen gaffc.iltak te fnoejen en eindigt boven , latende
bun voorts van een tot zes leden of gewrigten, naar mate zij
Berk zijn. All het hour, waaraan men fporen van kanker ontdekt, wordt weggefneden. Zo dra nu de boom op die wijze
gefnoeid is, worden tine de wonden zorgvuldig met B oomP AP
befmeerd en vervolgens met BOOMPOEJER beflrooid , beginnende men hiermede in den top ; want indien men van onderen
op werkte , zou men moeite hebben om de pleisters ongefchonden te , en zig zelven niet te bevuilen. De wonden zodanig bedekt zijnde, hebben van zon en lugt niets te lijden, en
een boom, die in dier voege behandeld is , zal binnen drie , vier
jaren menigvuldiger erg fchoner' vrugten dragen dan een
twintigjarige boom, dien men zelfs aangekweekt heeft.
In grote boomgaarden en tuinen begint men deze grondige
geneeswijze flegts met een gedeelte der oude bomen ; en fnoeit
van de anderen voorarst flegts enige oude en kankerige takken,
weg waardoor ook dezen reeds van lieverlee in een beteren
to e (land geraken.
Men verrigt deze bewerking, vroeg, in den zomer , in. Mai ,
3unij of Julij , , en althans niet later dan Augustus. Hoe vroeger men zulks doet , hoe fterker het jonge bout nog in dat
zelfde jaar kan worden ; terwijI voorts het gemis der weinige
vrugten van zodanige bomen, als pier bedoeld worden, in geen
aanmerking komen kan.
Wanneer een appelboom een flegte onregelmatige kroon en
vele bedorvene, kankeragtige takken heeft , is _de beste weg,
dat men denzelven geheel kapt, en flegts het gezonde gedeelte
van den Elam, hoe klein ook , laat than en behoorlijk befmeert.
Dit is de minfle moeite , en men zal langs dien weg binnen
weinige jaren een ouden wanflaltigen boom in een jongen welgevormden herfchapen hebben.
Wanneer de boom hol is , moet al het dode en vermolmde
hout daaruit gekrabt, en het binnenfle van den Elam befmeerd.
worden. Ook grave men in dat geval den grond om den boom
keen, los , ten einde de flam tot onderen toe gezuiverd ivorde,
en
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geen deel van denzelven befmet blijve. F o R s ij T iS
zodanig overtuigd van de wonderen , die men door zodanig
fnoejen , toppen, en het gebruik der door hem uit gevondene
boompap en poejer aan oude bomen verrigten kan, dat hij ten.
fierkften aanraadt , om , in plaats van jonge , oude afgeleefde
bomen te kopen, waar door men den tijd van lien en meer jaren uitwinnen , van de goede foorten verzekerd zijn , en grocer
vrugten verkrijgen zoude.
Wanneer men bomen , alzo behandeld en getopt , na verloop
van drie of meer jaren krijgen kan , als wanneer ze reeds vol
vrugtrijzen en ogen zitten , dan moeten ze in 't najaar behendig uit den grand genomen en verplant worden: indien het jaargetij gunilig is, zullen zij dan in 't volgend jaar reeds niatig
dragen. Aan dezelven moet niet veel gefnoeid , maar llegts die
takken weggefneden worden , die elkander wrijven of doorkruisfen , het geen nimmer plaats hebben mag.
F. gaf aan de meeste boomkwekers in den omtrek van London den mad om hunne appelbomen te toppen , zo dra zij de
vrugten zouden ingezameld hebben. Enige van hun top pen dice
ten gevolge een aantal bomen , die men anders voor brandhout
gekapt hebben zoude, en , voegt hij er bij , zij werden voor
hunne nioeite rijkelijk beloond (and have been amplij recompen
fed for their trouble) het geen in dat verband niet wel lets anders— betekenen kan , dan dat de bewerking aan het oogmerk
!)eandwoorcide : in Welk geval de arbeid zekerlijk 21 zeer wel
betaald warden zoude, daar dezelve buitendien niet veel groter is, dan wanneer men een boom tot brandhout afkapte ,
kloofde, zpgde enz.
„ En na all het geen ik bier van verhaald heb , " vervolgt
FORSUTII, „ hoop ik niet dat de bezitters van landgoederen
„ en tuinen hun Mang zodanig miskennen zullen , dat zij niet
„ insgelijks deze fchone proeven herhalen zouden : daar hun
dezelven zulke grote voordelen beloven en het buitendien
,, aan een liefhebber van het buitenleven niet onverfchillig kan
„ zijn , of hij wanflaltige en met mos overdekte bomen beeft ,
„ die Ilegts weinige , kleine en harde vrugten voortbrengen
,, dan wel _9f zijne bomen zindelijk en welgevormd zijn , en
„ hem jaarlijks een overvloed van grote , fchone en fmakelijke
„ vrugten opleveren."
De jonge loten der appelbomen moeten niet ingekort worn
den, 't en ware zij zeer dun zijn, als wanneer men zulks doen
inoet , om het nodige jonge hout te verkrijgen. Zelfs de tweeiarige takken moet men niet inkorten , om dat vele ogen , die
C5
tot
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tot in den top der loten zitten , wanneer het lot fterk is , dik4
wijls vrugtbotten voor het volgend jaar worden zullen.
De bomen , die op de bovengemelde wijze gefnoeid zijn,
moeten in 't volgend jaar in de maand Mai nagezien , en alle
overtollige ogen of fpruiten met de vingers afgeftroopt worden : men kan aan een gefnoeiden tak , al naar dat dezelve
zwaar en fterk is, van drie tot zes ogen laten. Deze loten zullen drie of vier jaren Lang dragen , en wel zo flerk, dat ze na
verloop van dien tijd geheel uitgeput zijn zullen: kortende men
dan dezelven tot op twee ogen in, om ze nieuw bout te doen
inaken.
Men behoort aan een boom altijd een-, twee- en drie • jarig
bout te later]. Wanneer men (Plaat VI. fig. 2.) het lot d. bij e.
affnijdt , dan zal bet lot f. indien het niet ingekort is , vol
vrugtbotten zitten: words ook deze tak zwakker,, dan fnijdt men
hem bij g. af. Nu is h. de vrugtbrengende tak, en wanneer ook
deze gedaan heeft, fnijd men weg all het geen boven i is. Wordt
de gehele boom zodanig behandeld, dan zal men fpoedig ontwaren , hoe zeer deze wijze van fnoejen boven de gewone te
verkiezen zij. Men kan zo doende zijne bomen aanhoudend
vrugten doen dragen , terwijI men, wanneer ze aan de natuur
overgelaten worden , flegts om de twee of drie jaren een goeden
oogst te verwagten heeft. Men vergete niet de plaats, waar men
de takken weggefnoeid heeft , te befmeren.
De gewone fnoeitijd voor de appelbomen is in April of Mai,
na dat men met de Perfiken en, Kersfenbomen gedaan heeft. —
(Kort daarna , met half Mai moeten de bomen op nieuws nagezien en van de rupfen gezuiverd worden. 1VIen kan ook tevens
zien of er bij 't fnoejen kankeragtige takken overgebleven zijn,
tile men aisdan dadelijk tot bij het gezonde bout wegfnoeit.)—
Alle jonge fpruiten, die de andere doorkruisfen , fnoeit men
weg , en men laat aan den boom flegts fterke loten , ter verkrijging van het nodige bout en van een fraje kroon. Uitlopers
uit de wortels en uit den etam moeten nimmer geduld worden,
daar dezelven aan den boom het voedfel ontnemen, en geen
het rninfte nut doen.
Appelbomen tegen muren , of ook wel tegen op zig zelven
fraande Planketfels, (Conteespaliers) op te leiden , is niet zeer verkiezelijk; want behalven dat de laatstgemelde Planketzels , die een
win in kleine vakken verdelen, den doortogt der vrije lugt beletten, zo moeten de Appelboomen in dat geval ook te veel
gefnoeid worden waar door men dezelven van een aantal vrugtTijzen berooft, en ze daarenboven aan kanker onderhevig maakt.
Vas
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Van een half- of laagitamden appelboom met een frisfche
kroon, zal men meer vrugten inoog gen, dan van zes dergelijke
/eibomen men zal er minder week mete hebben, en men zal
meerder en beter groenten kunnen verbouwen doordien de
bedden den zo hoog nodigen invloed van lugt en zon
ten , waar van zij in zo vele tuinen , door de veelvuldige
nenpIanketfels moeten verftoken blijven.
Heeft men dergelijke Appelbomen aan zodanige Planketfels
dan kunnen dezelven gemakkelijk tot laagitamden hervormd worden , wanneer men aIle de takken zo veel mogelijk inkort , zo
dat de boom op zig zelf ftaan kan , en voorts de loten, die
paar voren en agteren uitgroejen , en die men anders zoude weggefnoeid hebben , daar aan last. Binnen den tijd van een jaar
zal de boom reeds ene kroon gemaakt hebben , en na verloop
Tan drie jaren is hij buiten twijfel vrugtbarer dan hij in zijn
vorigen ftaat immer geweest is.
Het gebeurt meer dan eens dat men een appelboom tien
twaalf jaren lang gehad heeft, zonder vrugten daar, van te zien
en dat men, wanneer hij eindelijk begint te dragen, zig in zijne
verwagting op nieuws te leur geiteld vindt doordien het nu
blijkt een flegte foort te zijn. In dat geval oculeert men denzelven in 't volgend voorjaar op de fchoonfle en gezondfle takken , zo digt mogelijk bij de plaats , waar hij de eerite reis
gent is geweest. Zo doende zal hij reeds in 't twede jaar
dragen, en wanneer hij voor het overige wel behandeld wordt
zal hij een jaar later met ieder vijftienjarigen boom gelijk
Waar men kanker vindt, moet men denzelven weginoejen en het
entrijs moet vooral ook van een gezonden boom genomen
worden.
Het verdelen der Appel -foorten , en van alle andere, foorten
van vrugten, in verfchillende Clasfen , hoofd- en onder - afdelingen , is volftrekt noodzakelijk om ze behoorlijk te leren kennen
en behandelen. Die wetenfchap is egter moejelijk te verkrijgen
daar zij de kennis van alle foorten en van de eigenfchappen van derzelver bomen in zig bevat , die men intusfchen bij geen enkel
mensch veronderftellen kan , daar de naauwkeurige en proefondervindelijke kennis van een enkel GES LA CHT ten minften eens
menfchen leven vereischt. Intusfchen wordt in onze dagen ook
van deze fludie zo veel werks gemaakt, en hier en daar leggen
bekwame mannen zig met zo veel ernst op de kennis van enkele
vakken toe , dat, door de voltojing van dit grote werk, ook de
pragtige tempel y en Pomona eerlang op onwrikbare gronden
ftaat gevestigd te worden. — MANG ER is de eerfle geweest
(de verdeling van Jonhflon kan tog in geen aanmerking komen)
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men) — die een Fruitkundig ftelfel — te vveten van appels en
peren — poogde te leveren door v o R M E N T A F E Ls, waardoor
egter onvennildelijk vrugten , die in de natuur aan elkander vermangfchapt zijn , dikwijls geheel tegennatuurlijk moesten van
elkander gefcheiden worden. Hij fielde bij de APPELS drie
hoofdvormen vast, naamlijk de RONDE of PLATTE, beilaande
nit appels die meer dikte dan hoogte hebben. de hyperbolifche ,
nit zulken die van onderen dik zijn en naar de bloem dunner
toelopen , doch zo dat zij onder dikker dan hoog zijn : en de
parabolifche , uit diegenen welke dezelfde vorm hebben , met
dat onderfcheid dat ze hoger dan dik zijn. Elke van deze
vormen verdeelt hij wederom in drie onder - afdelingen : in appels
die overal effen , die bij de bloem geplooid , en die van onderen
tot boven geplooid zijn ; waarbij hij dan nog voegt de onregelmatigen , die niet volkomen tot ene van deze drie hoofdfoorten
behoren. — De verdienitelijke Profesfor SICKLER in zijn
geacht werk, der Teutfche Obstgärtner begrijpt te regt dat, bij
een Fruitkundige bepaling der eigenfchappen het meest behoorde
gelet te worden : op den Boom en deszelfs groei , op de vitUGT
zelve, op het BLAD, en op het tijdftip, wanneer de vrugt RIJn
wordt. tIntusfchen is hij MANGER daar in gevolgd , dat hij
volgens de vormentafel, (Plaat XIV.) vier Clasfen vastftelde,
en de Appelfoorten verdeelde:
i) In zulken DIE EVEN H 00G ALS BREED zIJN, en v.reI:
a) ROND GEWELFD, ronde appels fig. I. of
b) GEHEEL VLAK GEWELF n een dikke rol fig. ^.
2.) In zulken , DIE ROGER 1)AN BREED ZIJN, en wel of
a) LANGWERPIG Of EIROND N. 3, of
b) BuKANS REGT, als een flompe rol , N. 4.
3.) In zulken die BREDER DAN H 0 0 G ZIJN, en of
a) PLATROND N. 5, of
b) BIJKANS REGT N. 6, en
4.) In zodanigen , die NAAR DE BLOEM TOZ ALLENGS IN
BREEDTE VERMINDEREN, en of
a) GEHEEL SPITS Zij1,1 N. 7 of
b) Met een AFGEBROKENE SPITS als een flompe kegel.
N. 8.
In het Handbuch iiber die Obstbaumzucht and Obstlehre, door
Cri/tIST in 1797 uitgegeven, worden de appels tot de volgende
geflachten gebragt:
A. CALVILLEN,
a) Volkomene met een wijd klokhuis en met ribben.
1*) Onvolkomene met een wijd klokhuis zonder ribben.
c)
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e) Rozenappels , als de naaste vrienden en een bijfoort
van de Calvillen.
B. RENETTEN.
a) Volkomene,
b) Afwijkende.
C. PIPPELINGEN.

D. PEERAPPELS of Pearmains:
E. KANTAPPELS, RIBBENAPPELS.
a) Met gehele ribben.
b) Met ribben bij de bloem.
F. PLATAPPELS.
G. PUNTAPPELS, langwerpige , eironde.
H. R ONDE AP PELS, kogels,
Het nieuwe ftelfel , 't welk D 'EL in zijne SijstheniatiMe Be-.
fchreibing der Kernobstforten geleverd heeft, treedt nog in meerder bijzonderheden, en ftelt bij de A PPELS xeven Clasfen,
met derzelver onder-afdelingen.
I. Clasfe. KANTAPPELS.
I Afdeling. Egte Calvillen.
Flodderappels.
2
3
Guldelingen.
ROZENAPPELS.
II
I Afdeling. Kegel of rolvormige.
2 ---Kogelvormige of platte;
III -. RAMBOERAPPELS.
I Afdeling. Met een wijd calvilUgtig klokhuis.
2 --*-- Met een naauw Klokhuis.
Iv

RENETTEN.

I Afdeling. Eenkleurigen.
Roden.
Grauwen.
3
4 --- Goudrenetten.

2 ---'

STREPELINGEN.

I Afdeling. Platten.

Spits toelopenden.
3 - Langwerpigen , kegel - of rolvormigen.

2 -------

VI

PUNTAPPELS.

I Afdeling- Langwerpigen, kegeten rolvormige,
III

2 -- Spits toelopenden.
PLATAPPELS.

I Afdeling. Opregte Platappels.
Kogelvormige. Platappels.
2
Na dit algemeen overzigt, geeft de fchrijver de bijzondere
kentekens van de verichillende Clasfen en Afdelingen op.
I Chis-
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I Clasfe , die de KANTAPPELS bevat, wier algement
eigenfchappen zijn.

A.) Zij zijn niet flegts bij de bloern, maar ge-

II

heel en al, van zeer duidelijke , regelmntige ribben voorzien , die hunne vorm niet ontfieren.
B.) Hun klokhuis is naar gelang, der vrugt vrij
groot, niet gefloten en dikwijls zeer onregelmatig.
Bijzondere kentekens
AIdeling I. KANTAPPELS.
a. boven het middel van den appel
nanede bloern toelopen ze fpits toe.
b. aan den boom met wazem bedekt.
C. na. datz, zij een tijd lang gelegen
hebben , wordt de fchil vetagtig.
d. zij zijn nooit heel zuiver geftreept.
e. het vleesch is los en ligt.
f. de fmaak heeft iets van aardbesfen en frambozen.
Afdeling 2. FLODDERiPPELS.
a.) de fchil wordt nooit vetagtig.
b.) zij zijn nooit met wazem bedekt.
c.) de vorm is plat, kegel- en rolvormig of fpits toelopende.
d.) de fmaak is niet geurig maar
zoet , of zuurNgtig.
e.) Het vleesch is korrelig , los ea
veelil grof.
Aldeling 3. GULDELINGEN.
a.) zijn niet geurig van fmaak gelijk
die van de eerite afdeling egter
kruidig.
b.) Het vleesch is fijn , bijkans renetagtig.
c.) de vorm is of die van een kegel of plat.
d.) heeft de zwaarite ribben flegts
bij de bloem.
ROZENaPPPILS.
Clasfe.
Algemene kentekens
A. Aan den boom met wazem bedekt.
Hebben geen wanftaltig groot , maar dikwijl

een regelmatig,klahuis.
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C. De reuk is zeer aangenaam vooril wanneer
ze min of meer gewreven worden.
D. De fchil wordt niet finerig.
E. Bij de bloem, en zomtijds ook over de gehele opperviakte , met fraje en regelmatige
ribben.
F. Het vleesch is week , los , fponsagtig
meestal fijn.
G. De fmaak is fijn , en roos anijs- of venkelagtig.
H. Kunnen doorgaands niet lang duren , en de
fmaak gait er reeds voot Nieuwejaar of : zomtijds zijn het flegts zomer- appels. De eigentIijke ROZENAPPEL en het geflagt der w
TER
R AAGT-APPEL S uitgezonderd.
I. Zij zijn meestal als tulpen gefireept.
Bijzondere kentekens:
Afdeling
fpits toelopend of langwerpig.
.2. kogelvormig of plat.
III Clasfe. R AMBOERAP P EL S.
Algemene kentekens :
A. Zijn altemaal grote appels en de grootfle vormen behoren tot dit geflacht.
B. Zijn meest altijd fcheef of aan den enen kant
hoger dan aan den anderen.
C. Hebben altijd bij de bloem brede , verhevene
ribben , die elkander verdringend over de
vrugt heenlopen , waardoor hare vorm dikwerf fcheef en onregelmatig breed gedrukt
wordt.
D. Zijn altijd breder dan hoog, zomtijds s CH IjNE N ze hoger.
E. Hebben, alien los , grofkorrelig en dikwijls
fmakelijk vleesch.
Bijzondere kentekens
Afdeling I) met een groot klokhuis.
2) met een naauw klokhuis.
IV Clasfe. R.ENETTEN.
Algemene kentekens :
A. Zij hebben fijnkorrelig , breekbaar en vast
vleesch ; bij zommigen is 't fijn en tevens
week.
B. De vorm dezer appels is de fchoonfte en regelmatigile van alien ; daar zij van 't middel of
naar de bloem toe eveneens (aithans met gneleern.
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merkelijk onderfcheid) gewelfd zijn als rtaar _
den heel toe.
C. Zij zijn al te maal graauw geftipt of roestig
van aanzien.
D. De fchil is of wordt doorgnands niet vettig
behalven b. v. die der Franfche Renet.
E. Zij alleen hebben dien aangenamen fuikerzuren fmaak , renettenfmaak genaamd.
F. Verleppen zeer ligt , en moeten daarom het
'angst van alle appels aan den boom blijven
hangen.
G. De eigentlijke ZOETE Rerietten , die met dat all
kruidig zijn, brengt men flegts wegens derzelver vorm roestvlakken , en wegens het
fijne vaste vleesch tot de Rerietten.
H. Uit hoofde van het fijne , breekbare vleesch
brengt men tot deze Clasfe ook zodanige
vrugten , die op zig zelven geen Clasfe uitmaken kunnen , b. v. de Pippelingen.
Bijzondere kentekens :
EENKLEURIGE RENETTEN.
Afdeling
a.) zij hebben flegts een enkele kleur,
te weten van groen of tot het
fchoonfle gouJ,;eel.
b.) hebben gene roestvlakken noch
enige verfchillende kleur aan de
zonzijde. Vrugten die geheel aan
de zon blootgefteld zijn, kunnen
zomtijds aan die kant een zweent
van rood hebben.
zijn niet met roest overtrokken
en hebben zomtijds flegts hier
en daar een roestvlak of &cep'
van weinig betekenis.
Afdeling a. 3 o D E RENETTEN.
Zij hebben alle eigenfchappen der eenkleurige Renetten ; behalven dat zij
aan de zonzijde een zuivere , niet
met roest verniengde , rode kleur
hebben.
Afdeling 3. G R AIJ W E RENETTEN.
a.) de grond is groen en yak in het
morfige geel.
b.) de rota die over de gehele op:per-4
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pervlakte verfpreid is , is zeer
zigtbaar.
c.) de zonzijde heeft dikwijls een'
onaanzienlijk bruinigtige kleur.
Afdeling 4.

GOUDRENETTEN.

a.) zijn aan de zonzijde fraai karmafijn -rood gevlamd of geilreept.
b.) enigen tijd gelegen hebbende ,
worth de grond hooggeel.
c.) De grondkleur en het karmofijnrood aan de zonzijde warden door
een roestigen fchijnals overtrokken.
Clasfe.

STREPELINGEN.

Algemene kentekens
A. Zij zijn ineest altijd rood geftreept.
B. Zomtijds zijn de ftrepen op den geheleri
trek even zigtbaar, zomtijds egter kan men zd
aan de zonzijde nauwelijks ontdekken.
C. De ftrepen zijn nu eens geheel zuiver , dart
weer vindt men , aan de zonzijde tusfchen dd
ftrepen in , rode flippen , vlammen , of vlakIcren
aan de andere zijde moeten de ftrepen nog-i
thans zuiver blijveru
D. Het klo'khuis is regoirnatig.
E. De fmaak is verfchillend daar zijn er die ge-;
heel zoet en anderen die zuur zijn of een
Rizijnfche- wijn fmaak hebben.
F. Hun fmaak verfcbilt altijd van (lien der Rozenappels.
G. Zij verleppen niet , dan wanneer ze
geplukt warden of onrijp zijn.
Men vindt er de beste potappels onder.
1 ijzondere kentekens :
Afdeling I. PLATTE STREPELINCEN.
at) zij zijn naar den fleet toe bijkans even clerk gewelfd als naar
de bloem toe , en breed gedrukt;
b.) ten minfleri een halven dulin
breder dan hoog.
Ardeling 2. SPIT'S TOELOPENDE STREPELINGE N.

a.) zijn insgelijks bredet dan houg.
b...) Van het middel $f naar de
bloem lopen ze 11). its toe, zoi
D EE
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dat de bovenfte helft van den
appel de vorm ener pyramide
heeft, en van de onderfle helft
zeer veel verfchilt.
3. Afdeling.

LANGWERPIGE OF ROLVORMIGE
STREPELINGEN.

a.) Er is weinig onderfcheid in de
breedte en hoogte.
b.) Worden van onderen op naar de
bloem toe allengs dunder of
Zijn in 't midden het dikst en
warden naar beide einden toe
dunder:

4. Afdeling.

KOGELVORMIGE STREPELINGEN.

a.) Zij lopen rond toe zo wel naar
de bloem als naar den Reel.
b.) De breedte verfchilt van de hoogte
weinig en op zijn hoogst duim.
c.) Wanneer men ze op zij in de
hand 1egt , gelijken ze fterk naar
een kogel.
Clasre. PuNT• APP EL S.
Algemene kentekens:
A. Zij hebben een regelmatig klokhuis.
B. Zijn nooit met waasfern bedekt.
C. Nooit geftreept , en of van een en dezelfde
kleur, of aan de zonzijde lets roodagtig.
D. Worden naar de bloem toe altijd dunner en
min of meer puntig.
E. Er zijn zoeten , zuurIgtigen en geheel zuren.
F. Zij verleppen niet ligt.
GEL- OF
1. Afdeling. LANGWERPIGE
RoL-VORMIGE PUNT-APPELS.

Bijzondere kentekens van deze Afdeling :
Zie de kentekens van de 3. Afdeling
der Strepelingen.

Afdeling. SPITS TOELOPENDE PUNT-AP»
PELS.

Zie de kentekens van de 2. Afdeling
der Strepeling,en.

VU Clore P LATTE APPELS.
Algemene kentekens:

£. Zij zijn altijd breder dan hoog.
B. Nod
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B. Nooit geftreept.
C. Zijn of eenkleurig, of an de zonzljde mid
of meer roodfigtig.
D. Hebben een regelmatig klokhuis.
E. De fchil is nooit vettig.
F. Zij verleppen niet ligt.
G. Er zijn zoeten, zuren en anderen , die tusfehen
beiden in zijn.
Bijzondere kentekens
Afdeling. OPREGTE PLAT-APPEI4•
Het Verfchil tusfchen de hoogte
breedte is zed zigtbaar, zijiide de-.
zelven altijd 2 duim breder dan hoog-i
Afdeling. KOGELVORMIGE PLAT-APPELS;
a.) Op het oog is 't verfchil van
hoogte en breedte moelelijk te
bepalen daar zij zeldzaam duini
breder dan hoog zijn.
b.) Wanneer de vrugt in 9t middea
dwars doorgefneden wordt, zijn
de beide helften bijkans van dezelfde gedaante.
AAGTJE,, ENRIMIZEIt APPEL, ENKITUIZER AAGTJE4
MAAGD. TRUNWEEUWSTER. Der rothe Agatapfel. Een fchone, daurzame , niet heel grote , maar goede tafel -appel vat*
den EERSTEN RANG. Deszelfs gedaante is eirond zo dat
men hem noch op den fleet noch op de bloem kan zetten. Hij
is 2 duim dik en 2i duim hoog. De bloem is klein, lets gezonken en vari ,plooitjes omringd. De fleet zit doorgaands iii
ten . rode ultpuiling van den appel. De zagte 'gladde fchil is
geel, aan--dé zonzijde met fraai rood overdekt en middel in
nog lets donkerder gevlamd. Dikwijls loopt het rood oth de
gehele vriigt heen , die voor het overige, wanneer ze afgeveegd
wordt, glimt als een fpiegel , of als een geflepen' AGAAT,
waarvan de appel ook den naam van Aagt, of Agaat-appel .ontvangen heeft. Het vleesch is geelagtig , fijn , vast, fappig, heefe
een wijnfmaak en is zeer geurig. De hoogitammen geven dd
finakelijkfte vrugten, wordende dezelven aan de laagflammert
te dik en te fponfig, en vervolgens droog en melig; hetgeen
bij de vrugten van hoogftammen niet het geval is. Hij worth in
Februarij of Maart eetbaar. — De BOOM maakt reel en
e
men kart hem , zolang hij jong is, aari zijn groenagtigen bast
gemakkelijk kennen. Hij houdt zijne takken fchoon in d0
hoogte en is buitengewoon vrugtbaar. De zomerioten
gracile
13 2
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groenagtig bruin , wollig en. met weinige ftippen ; de ogen
groot en plat, en de oogtakjes middelmatig van grootte; de
bladen zijn road, hebben een korte punt en zijn grof getand.
AAGT (BASTERD). Zie KRUIS-APPEL.
AAGT (ENGELSCHE) PIPPELING VAN JAN PUIK, LEKDer Wintercoufinett. Coufinette d'hiver, Coufinotte
Gros-Coulinot. Ene foort van Calville , van onderen t duim
breed en 14 claim hoog, puntig toelopend, heeft een langen
dunnen fleet , een gladde witagtig gele , min of weer bleekrood
gefireepte fchil , en fijn geelagtig vleesch', enigszins zuur,
voorts geurig en fijn van fmaak. Het is een goede tafel-appel,
die in Januarij of Februarij eetbaar worth. — De B o o M maakt
fchoon hout , worth groot en is vrugtbaar. Er is oak een Coufinotte longue en een Coufinotte ronde.
KERBEETJE.

AAGT (ZOETE) 2oET1; tNICHUIZER AAGTJE, ZOETE
Der weifse katapfel, der fiifse Agatapfel.
Heeft bijkans dezelfde vorm als de Enkhuizer Aagt of Trijnweeuwfter, maar is minder rood van kleur. Het vleesch is bros,
fappig en zoet , de fmaak redelijk , edoch behoort dezelve tot
de POTAPPELS. - De boom maakt goed, fijn gewas , en is
vrugtbaar ; de zomerloten zijn groenagtig bruin , wollig en hier
en daar geflipt; de ogen zijn clomp en de oogtakjes klein en
met twee fcherpe ribbon ; de bladen naar het ronde overhellend
1TICt een kleine punt en grof getand.
It It 0 ONAPPEL.

AAGT (ZOMER-) TARW-APPEL. SOMMCr- coufinette
Polsterapfel. Coufinette d'ete, Coufinotte, Cuifinot tulpe , couleur
de Chair. — Ene foort van Pafse-pomme , en wel van grootte
en gedaante als de Zomer-pafse-pomme, ig duim breed en TT."
duim hoog; glad en witagtig geel van fchil met fraje rode firepen. Hij heeft malsch , los vleesch van een aangenamen fmaak.
't Is een goede zomer-appel , die in Augustus of September
rijp worth.
AANHANGER. Der zinhiinger. Een middelmatig grote
Deszelfs vorm is naar de bloem toe een ifompe
punt. De bloem is enigszins gezonken , en van vele fijne ribben omringd ; de fleel is kort en zit in een kuil , wiens omtrek roestkleurig is. De fchil is bleekgroen , en worth, wanneer de appel rijp is, geelagtig. De zonzijde is donker bloedrood, met fijne geelagtige flippen.en zwartbruine roestviakken.
Het
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Het vleesch is groenagtig wit, tamelijk vast, lets grofkorrelig,
vol fap , en vrij zuur van fmaak. — De BOOM wordt zeer gezond , groeit levendig, en maakt een fchone digte kroon. Hij
is zeer vrugtbaar. De loten zijn lang en clerk, bruinrood van
kleur en bier en daar geilipt. Het blad is groot langwerpig
rond, donkergroen , van agteren zeer wollig en fcherp getand.
De ogen zijn groot , en zitten flijf tegen de oogtakjes aan,
welke laatften drie iterke ribben hebben. Hij wordt in December rijp en duurt tot 's zomers
AARDBESSEN- APPEL. Erdbeerapfel. Een beste vrugt,
die veel van den PEER-APPEL heeft, tamelijk groot , meer
langwerpig dan rond, aan de zonzijde vuil -rood , rhijnsch ,
evenwel minder geurig dan de Peer-Renet , ook niet zo teer
noch zo wit van vleesch , maar groffer en groenagtiger. 't Is
egter een fmakelijke vrugt; zij wordt in 't najaar rijp.
AARDBESSEN-APPEL (SLEESWYKSCHE). Schleswigfcher
Een vrij aanzienlijke welgevonnde z OMER- en
HERFST-TAFELAPPEL, 2 duim breed en 21. dtliM hoog. De
wollige bloem is iets gezonken en met plojen omringd , die zig
als zes ribben over de gehele vrugt been tot bij den fled. nitftrekken. De flee' is 4 duim lang en zit in een nauwe fcherpe
holligheid. De fchil is groenagtig geel , aan de zonzijde goudgeel met fraje , karmofijnrode 'llrepen en ilippen. Het vleesch
is malsch , fappig en geurig , maar de fmaak heeft niets van
Aardbesfen noch ook van Calvillen. Het klokhuis is klein en
gefloten, en er loopt een groene ader om hetzelve been. Dikwijls vindt men drie volkomene pitten in een van de viif vakken. De vrugt wordt in 't begin van September rijp , en duurt
zes weken lang. — De BOOM heeft bruine zomerloten met
Witte flippen, grote niet zeer vast liggende ogen langwerpige,
puntige en als een goot gebogene bladen met ronde tanden.
Bij ZINK vindt men nog van een anderen Erdbeerapfel gewag gemaakt, hetgeen een winter-appel is , die aan de Calvillen
en den Framboos-appel grenst. Dezelve is 2i duim breed en 21 duinx
hoog, donkergeel met fraje rode flrepen , het vleesch is bros
en breekbaar , het fap niet overvloedig en de fmaak zeer geurig
en rhijnsch. Hij wordt in 't begin van December rijp.

Erdbeerapfel

AARDBESSEN - APPEL (WITTE). Zie WITTE
CALVILLE.
ABRAHAMS-APPEL. Zie

OPREGTE
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ADAMS-APPEL. — Der Adamsapfel, Evenbifsapfel. Eeft
kleine P OTAPPEL, die dezen naam wegens zijne bijzondere
gedaante verkregen heeft , hebbende hij bier en daar enige kerfjes , even als of er in gebeten ware. Om die reden fchijnt men
iem oudtijds dus genoemd te hebben. Hij is egter voor het
overige weinig gefchikt om de zinnen te bekoren noch om iemand te verleiden , zijnde hij noch groot , noch fraai van kleur.
Iij is platrond , rood en gefireept , van een gemenen fmaak. —
pe BOOM groeit goed,
ADVENTS. APPEL. Een goede

ICEUKENAPPEL ,

die

z ijnen naam waarfchijnelijk van dien tijd van 't jaar ontleent,
ivaarop dezelve rijp worth , zijnde om Advent , of in December.
Hij lijkt hoog van gedaante en is altijd onregelmatig. De bloem
is meer gezonken, naar mate de vrugt platter is , zijnde dezelye van fijne plojen omringd. De vrugt goed volwasfen zijnde,
is ruim 22 duim breed en 2 .1 duim hoog. De kortz vleefchige
flee zit in een ruime diepe groef. De fchil is met waasfem overdekt, grasgroen, en worth vervolgens geelagtig groen. De
zonzijde is donkerrood, met een menigte fijne geelagtige flippen,
en waar het rood ophoudt is hij min of meer geltreept : ook
hebben de meeste vrugten vele roestvlakken. Het vleesch is
groenagtig wit , fijn , fappig en amper van fmaak ; in Januarij
worth de fmaak laffer. De\ vrugtbaarheid belet den Boom
om zeer groot te worden , dragende hij alle jaren Berk , ook
vindt men onder de vrugten veel twelingen. Hij maakt een
fchone vlakke kroon. De zomerloten zijn clerk en lang, bruin.
rood van kleur, wollig , en weinig of in 't geheel niet geflipt.
Het bind is groot , langwerpig , van agteren wollig, glinsterend,
1onkergroen, en Romp getand. De ogen zijn vrij groot, en de
oogtakjes jets vooruit flaande. De yrugt wordt in December
rijp en kan tot in 't voorjaar duren,
ALAND-APPEL. Der Alaniapfd. Een grate, goede,
kruidige appel , zowel voor de tafel , als voor de keuken
Ferchikt. Hij is van gedaante hoog clomp en kegelvormig,
De bloem zit in een nauwe , vlakke groef , met plojen daarom
been , en over de vrugt heen lopen vele fijne vlakke ribben. De
Reel is' zeer kort, en fteekt diep in de vrugt. De fchil is
glimmend, citroengeel en aan de zonzijde vol fmalle karmofijnrode ftrepen. Het vleesch is wit of geelagtig, los , iets grofkorrelig en niet zeer fappig ; de fmaak is geurig, en heeft
van den alandwortel. Het klokhuis heeft zeer ruime cellen.
wordt groot en zeer vrugtbaar. De zomerloten- zijii
Dc o
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bleekroodagtig, wollig, met witte, ronde ilipjes bezaaid , ea
bij jonge bomen vindt men er ook wel ene foort van dooms
aan. Het blad is zeer groot, langwerpig , met een fcherpe
punt, bleekgroen en rond getand. De ogen zijn groot, zwaar,
dik uitpuilende, wit en wollig. De vrugt wordt in November
rijp en zomtijds vroeger,, zij kan tot in Maart duren, maar
worth na dien tijd laf van fmaak. — Van den EERSTEN RANG.
ANANAS-APPEL. Rothgefprengter Schlotterapfel, ilnanasapfel. — Een langwerpigronde voortreffelijke WINTERAPPE r.
tot de Calvillen behorende , 34 duim breed en hoog. Da
bloem is diep gezonken en van bulten omringd ; de heel is
zeer dun ; de fchil is goudgeel , met fraai rood gedekt , met
donkerder ftrepen , en witte flippen. Het vleesch is fijn , wit,
met roodagtige aderen, de fmaak zuuragtig- zoet en aangenaam.
Het klokhuis is zeer wijd. Hij wordt in Oetober rijp en duurt
tot in Februarij.
ANJELIER-APPEL. Nelkenapfel. — Deszelfs breedte is
mi duim , en de hoogte nji , hij is onderfian breder dan boven.
De fchil is glad, geelagtig wit , met rozenrode flrepen. Het
vleesch is malsch en lievelijk van fmaak. Hij worth rijp in December of januarij , en is van den TWEDEN RANG. - De
boom maakt goed gewas en is redelijk vrugtbaar.
ANNABERGER-APPEL , z. RODE STETTIJNSCHE.
ANTILLEN-APPEL. Incomparable des 4ntilles. Deze'voora,
treffelijke appel is zeer groot , onder aan 3 duim breed, naar
boven fmaller toelopende , en 22 duim hoog. De bloem- is
klein, tamelijk gefloten , enigszins gezonken en van plojen omringd. De heel is kort en dun, en fteekt in een vlakke wijde
groef , die min of meer roestig van kleur is. Op de vrugt
vindt men bier en daar flompe ribben. De fchil is bleekgeel ,
aan de zonzijde met een roodagtigen zweem, en overal met
grauwe ftippen bezaaid, die vooral middel in veelvuldig zijn,
en naar de bloem toe allengs kleiner worden. De vrugten het,ben ook veelal wratten. Het vleesch is geelagtig en vast ; het Cap
Diet overvloeclig, egter genoegzaam ,voorts fuikeragtig en tevens,
min of meer zuur. De fmaak is zeer aangenaam en geurig. Hij
wordt tegen Nieuwejaar rijp en kan tot 's zomers duren. ---, De,
Boom groeit fchoon en is zeer gezond. De zomerloten zijnt
bruinagtig rood, aan de andere zijde groen, en met witte fiip,
pen bezaaid. De ogen zijn groot, fpits en nitilaaude. Hec
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Wad is grout; zpmtijds 42 duim lang, 32 duim breed, lang,
werpig, fterk , glimmend , donkergroen , van agteren zeer wolhig, naar binnen en naar beneden gebogen , met groffe , fpitfe
tpuden , en met twee bijblaadjes aan 't eind.
ANIJS-APPEL, z. VENKEL-APPL.
APIS. Der
, der kleine 4piapfel , der einfache , der wetApi , der yungfernapfel, Bollen of Traubenapfel Te Wenen
toemt men hem Pantafert. Pomme
, d'ilpis rouge , le petit
zipis. Pomme de Danz , de bonne Compagnie. Een appel
die ligt te kennen is , en die daarom ook van de oudite tijden
of zijnen naam onvervalscht behouden heeft. Men zegt dat hij
fit Itali6 afkomitig is. — Hij is zeer klein en fraai. De vorm
is plat. De bloem fterk gezonken , en bij dezelve beginnen de
fijne ribber, die over de vrugt heenlopen. De fteel, fleekt geheel in de vrugt. De fchil, die buitengemeen fijn en niet vettig
is , heeft een bleekgroene kleur , die door het liggen geelagtig
wordt. Aan de zonzijde daarentegen is de appel met een fraai
karmofijnrood vernis overtrokken , voor zo verre namelijk gene
bladen de vrugt overdekt hebben, hetgeen men aan dezelve
altijd zeer duidelijk zien kan. De vrugten , die fterk in de
lommer hangen, blijven geheel groenagtig geel , of krijgen aan
• de kant , daar de minfte fchaduvi is , rode vlakken. Bovendien
vindt men er veelvuldige • fijne ftippen op, die of groen , of
zwartagtig zijn. Deze ftippen veranderen onder 't Eggert in
vrij grote bruine vlakjes , waardoor die appel er zeer eigenaartig uitziet. In den omtrek van flee' en bloem is de groene
grondkleur altijd. zigtbaar. Het vleesch is wit en zeer fin ; het
veelvuldige fap frisch en verkwikkelijk ; overrijp zijnde wordt
}let vleesch , om den flee! been tot aan 't klokhuis , bleek roodagtig ; en de fmaak heeft jets roosfigtigs. — De BO OM wordt
Tan grootte even als de goudpippeling , en is zo buitenfporig
vrugtbaar dat de bladen als 't ware door de vrugten overdekt
dworden. De loten zijn rank, zwartbruin , glimmend , en met
zo vele witte flippen bezaaid als men zeldzaam aan andere loten zien zal. Het loof is zeer fmal , in vergelijking van de
breedte , en daardoor ligt te kennen. De vrugt wordt in December rijp , en kan tot het volgend najaar duren. Zij is van
den T WED EN RANG; zommige liefhebbers egter brengen ze
tot de appels van den E ER STE N RA:NG. - Zal deze appel
vegt goed en geurig worden , dan moet hij aan den boom blijven hangen tot dat hij van zelve afvalt : en dan wordt hij het
best, wanneer hij over winter en tot in 't voorjaar Qnder loof
ev,
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cif fneeuw in den tuin kon blijven liggen : hebbende hij gees
mood van bevriezen.
APIS. (GROTE) Grofser, doppelter , Rofen //pi, RubinapPl.
4pi grand , gros Api , Forme de Role. — Een appel , die voimaakt naar den kleinen Apis gelijkt, maar die denzelven in deugd,
niet evenaart, die ook groter is, en veel groter bladen heeft.
Deszelfs vorm is geheel plat , en om de bloem heen nog vrif
wat minder rond dan om den fteel. Hii is 21 tot 31 duim
breed en 2 duirn hoog. De lange bloem met hare fpitfe blaadjes
is gefloten, en flaat in een groef, die met fijne plooitjes en fraje
ribjes als gezoomd is , lopende de ribben ook flaauw over de
vrugt been. De Heel zit zeer diep in de vrugt , welke om
denzelven heen zeer roestig van kleur is. De fchil wordt,
wanneer de vrngt nip is , citroengeel , en de zonzijde is bruinagtig rood, en minder fraai dan die van den kleinen Apis. Het
vleesch is wit , zeer fijn , vol fap , en de frnaak zuur , met
wet ondermengd , zonder kruidig te zijn. — De BOOM groeit,
zo lang hij jong is , zeer levendig, worth egterniet zeer groot,
hoewel hij pegt opfchiet. Deszelfs vrugtbaarheid is even groot
als die van den voorgaanden. — De zomerloten zijn lang en
vrij Clerk , blinkend, zwartbruin , aan de fchaduwzijde min of
weer groen , met fijne wol overdekt , en met vele langwerpige
witgrauwe ftippen bezaaid. Het blad is matig groot, maar van
een bijzondere vorm , te weten een langwerpig halfrond met
een lange frnalle 'punt. Het is van agteren niet zeer wollig ;
deszelfs kleur is donkergroen ; de kant is dikwijls gekruld, en het
heeft onregelmatige diepe infneden en flompe tanden. De ogen
zijn fchoon , hartvormig en wollig , en de oogtakjes flaan fterk
naar buiten. Deze appel worth 's winters rijp en kan zeer lang:
Buren. — Hij is van den T W E D E N RANG.
APIS (ZWARTE), zie

ZWARTE

BORSDORFEK.

ASTRACANSCHE APPL , SUKAAD-APPEL. Der Atmcanifehe of Moskoviter ilpfel , Rufsileher Eisapfel , Zikadapfel,
Parnme d'ilstracan. P. Transparente. P. de glace. P. gelje. P.
blanche glacde. — Deze beroemde en tot hiertoe zo verfchillend
befchrevene zomervrugt is waarfchijnelijk uit het worme Astracan afkomftig , en het is , vooral in de Noordelijke Ian.den (en alom waar dezelve door zware, maar kortdurende hette
yolkomen rijp wordt) de eerfle en uitmuntendfte appel. Iiii
wordt in Rusland, Courland enz. zo fmakelijk , dat deszelf*
'vleesch met dat van een goede Perfik wag vergeleken worcien.
Bij
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Bij gebrek aan eigen aankweking en onderzoek yin& men le
gene fruitkundige Werken een juiste befchrijving van den warm
cart dozer vrugt ; en de oordeelvellingen over dezelve zijn
dikwijls geheel tegenftrijdig. De reden hiervan is eensdeels ,
dat de liefhebbers veelal de regte foort niet hebben ; en ten
anderen, dat zij zomtijds niet genoegzaam de ongunstige nandplants van den boom, in aanmerking nemen , noch bezeffen , dat
bij gebrek aan de vereischte hette de vrugt nimmer tot die volmaaktheid kan komen , waarvoor dezelve anderszints vatbaar is ,
even min als men uit de Rifslings druif aan den Rhijn denzelfden wijn kan persfen , welke dezelve aan de Caap oplevert, — In Courland wordt de vrugt bij uitilek lekker. Hoewel in dat land , uit hoofde van de vroege en zeer harde winters , de winter- fruiten zeer zeldzaam behoorlijk rijp worden,
20 kookt egter de ongemeen Iterke hette der zon — (die in
Junij begint en tot het laatst van Julij duurt , en den groei van
211e zomergewasfen , even als of dezelven in ftookkasfen ftonden, bevoordert , grenfende alsdan de morgen- en avondfchemeringen aan elkander) — dezen appel, wanneer hij regt rijp
wordt, zodanig tot fap en droop, dat dezelve doorfchijnend
wordt, even als glas. Men noemt hem daar gewonelijk Sukaad - appel, (Sukade is een Italiaansch konfijtfel , beftaande uit
onrijpe met fuiker ingelegde IVIeloenfchillen , die groenagtig gees
zien , en in koek en taarten gebruikt worden.) Zo wordt ook
deze Sukaad - appel groenagtig geel , overal waar dezelve doorfchijnend of verglaasd is , en waar het vleesch van den appel
door de zon tot een zuiver fap uitgekookt is , hetwelk ongemeen finakelijk , en vooral in de warme dagea verfrisfchend en
verkwikkelijk is. Het gebeurt egter zeldzaam , dat de gehele
vrugt door en door vloeibaar en doorfchijnend. wordt. (dit ziet
men meer bij den Revalfchen Peer-appel , die het naauwst met
bem vermaagfchapt is) Heeft dit egter plaats , dan barst dezelve , om dat de fchil niet in flaat is om al het lap te bevatten ; even gelijk de rijpe kersfen barsten , wanneer haar fap door
den regen te veel vermenigvuldigd wordt. Voor dat hij dezen
buitengewonen trap van rijpheid bereikt, is deszelfs ene helft
reeds fraai rood, en de andere witagtig geel ; en de laatite zijde
wordt het eerst vloeibaar. Voelt hij zig aan die kant flegts
week aan , dan kan hij reeds als een goede tafelappel gegeten
worden, en men zal er de wespen moejelijk van afhouden. Hij
behoort tot het geflacht van de Calvillen, daar hij een wijd
lclokhuis en ribben heeft ; en uit hoofde van deszelfs geurig
rap zou men hem tot de Rozenappels moeten tellen.
De vorin van den ‘Appel is doorgaands vrij rond , 21 dulin
dik ,

tPPELS. (A.)

59

dik, en van kleur is hij fchilderagtig fchoon. De fchil is ftrogee!, glimmend, zeer fijn, even als de echte italiaanfche Rosmarijnappel ; aan de zonzijde licht rood , met donker afgezet. —
Deszelfs aangename kruidige reuk is zo doordringend, dat enige
nukjes daftrvan de lugt van een grout vertrek vervullen. Het
vleesch is wit , fmeltend , en wanneer de appel geheel rijp en
vloeibaar is , zo doorfchijnend , dat men de pitten kan zien ,
wanneer men hem tegen de zon of tegen een kaars houdt. Bij
alle vrugten aan denzelfden boom is dit egter zo flerk niet , daar
niet alien even zeer aan de zon blootgefteld zijn. In Courland
heeft men van dezen appel twee onderfcheidene foorten:
I.) Den KLEINEN SUKAAD-APPEL, die lets troeg,er rijp,
en meer geheel vloeibaar worth;
2.) Den d R 0 TEN S U KA AD – AP PE L , die lets later rijp , en
flegts hier en daar vloeibaar worth. —
De Boom is bijkans dezelfde : egter met dat onderfcheid ,
dat wanneer de takken of loten van den kleinen Sukaad-appel
doorgefneden worden , men daarin groenagtig merg vindt , terivij1 het merg en de loten van den groten Sukaad--appel wit zijn.
De boom maakt voorts een goed gewas , en draagt vroegtijdig
en rijkelijk. De zaailingen van dezen appel groejen zeer goed,
en de entrijzen vatten er ligt op. Daarom gebruiken ook de hoveniers in Courland de Sukaad-appel-pitten veelal om in de
kweekfcholen to zajen. — In Courland kan de boom niet wel
tegen het fnoejen , krijgende daardoor ligtelijk het vuur. In
Duitschland egter , waar de nagtvorften in Mai, Junij en September niet menigvuldig zijn , kan hij ook het mes berer
velen. — Deze appel is vrij gevoelig op zijn gronditam , moetende hij of op zijn eigen, of op een Calvill-zaailing , of op
een Paradijs-ftam veredeld worden.
Hoe ouder de boom worth, hoe beter de vrugten rijp en
vloeibaar worden.
De GROTE s UKAAD – APPEL is een matig grote vrugt,
duim dik en bijkans 2 duim hoog. De vorm is platrond. De
bloem is lets gezonken , en van plooitjes omringd of ingefloten ,
die zig als vlakke firepen over de gehele vrugt uitflrekken. De
Teel is zeer lang en niet dun ; dezelve that in een korte, vlakke
groef. De fchil is teêr,, geheel wit en met fijne groene flippen
bezaaid; aan de zonzijde naar bet gele overhellende , en van bet
midden of naar den heel toe met rode ftrepen als befchi1derd.
Zomtijds heeft zij ook roestvlakken. Het vleesch is wit ale
fneeuw , malsch , , fappig en fmakelijk , doch zonder gear , uitwendig heeft de vrugt egter een ilerken en aangenamen reuk.
Het klokhuis heeft vijf, zonitijds zeer ongelijke, cellen, waarvan
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van de wijdflen ieder drie pitten hebben , die geelbruin en fpits
zijn. Hij wordt in 't laatst van Julij rijp , en duurt enige weken. — De boom groeit flerk en is zeer vrugtbaar. Deszelfs
zomerloten zijn niet zo fterk als die van den kleinen Sukaadsappal ; zij zijn aan de zonzijde bruinrood en aan de andere
zijde groen. De witte flippen zijn klein en dun gezaaid ; bij
de andere foort zijn zij groter en menigvuldiger ; en bij beide
foorten zijn zij fterk met wol begroeid. Het blad van den groten is bleekgroen , en naar den fteel toe fpits ; het blad van den
kleinen is meer rond , en deszelfs fteel is korter en dikker ; het
blad zelfs is groot , donkergroen en glimmend ; beiden zijn van
agteren met Avol overtrokken en ftomp getand. De ogen van
den groten zijn klein , fpits en met opflaande oogtakjes en bijblaadjes ; die van den kleinen zijn dikker en hebben insgelijks
bijblaadj es.
AUGUSTUS-APPEL. Zie WITTE ZOMER-CALVILLE.
AUGUSTUS-APPEL (WELRUIKENDE). — Een goede
die niet zeer lang duurt , 2 duim breed en
I2 duim hoog, met een korten flee!, zijnde de bloem gezonken
en van vele plooitjes omgeven ; de fchil is witagtig gee! , her
vleesch wit , en de fmaak rhijnsch en aangenaam.
ZOMER-APPEL,

AUGUSTUS-APPEL (WITTE). Der welfse Augustapfel. Een
fchone , vrij grote en zeer goede ZOIVIER-APPEL, 3 duim
breed en 21 duim hoog, De bloem is zeer gezonken ; om dezelve heen zitten rode plojen , die vlak over de vrugt beenlopen. De dunne fteel fleekt in een diepen kuil , even
als in een tregter , waar om heen een roestkleurige zoom loopt.
De fchil is licht ftrogeel , aan de zonzijde met een fchijn van
rood- of goudagtig. In plants van flippen heeft deze vrugt een
fnenigte fijne geelagtige vlakjes onder de fchil , waaronder men
ook nog wel Bens zwarte roestvlakken ontwaart. Het vleesch is
geelagtig, fijn , week, los , fappig, geurig en aangenaam van
fmaak.— De BOOM groeit frisch en maakt veel en fchoon hout.
De zomerloten zijn lang, aan alle kanten donker bruinrood, met
fijne wol overdekt , en met vele zeer kleine flippen bezaaid.
Het blad is groot , langwerpig, van agteren jets wollig en flomp
getand. De ogen zijn klein, haktvonnig , roodbruin, en zitten
tan fchone geribde takjes. De vrugt wordt half Augustus rijp
en duurt niet wet larger dan drie weken. — Van den T W E D E N
rang.
AU-
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BASTARD KROON-APPEL. Zie KRUIS-APPEL.
BELLEFLEUR, LANCE Bellefleur, DUBBELDE Bellefleur. —
Een der beste WINTER-TAFELAPPELS, 2 duim breed en
hoog. De bloem is groot en gezonken , en de heel zit diep
in de vrugt. De fchil is geel en aan de zonzijde bleekrood
geftreept. Het vleesch is malsch , en de fmaak lievelijk. Hij
wordt in December en Januarij rijp.
BELLEFLEUR (BLEIJER). Zie SUIKER-APPEL.
BELLEFLEUR (RONDE). Zie

WIJKER. PIPPELING.

BELLEFLEUR (ZOETE). Zie DOLFIJN.
BELVEDERE. — Een fchone, zeer grow, calvilagtige vrugt,
bij uitftek hoed voor de liEUKEN. Hare vorm is plat , 4 duim
breed en 31-, duim hoog; fterk uititaande ribben maken dezelve
oneffen. De bloem heeft lange bladen en is weinig gezonken :
oni dezelve been beginnen vele brede ribben over de gehele
vrugt been to lopen. De dunne fteel is een duim lane, en fteekt
diep in de vrugt. De fchil is geelagtig groen, aan de zonzijde
donker bloedrood. Het vleesch is wit, fijn , 1os, niet zeer fappig en de fmaak aangenaam en vioolagtig. Het klokhuis is groot
en heeft wijde cellen.-- De Boom wordt zeer groot en vrugtbaar. De zomerloten zijn lang en fterk, vuil en donkerbruin
van kleur , zeer wollig en bier en daar met fijne grauwe
pen. Het blad is aanzienlijk groot , eirond , agter met weinig
wol , dofgroen van kleur , en niet zeer diep maar fcherp,
getand. De ogen zijn flerk , fchoon en hartvormig , en de oogtakjes zijn breed en plat. De vrugt worth in 't laatst van October of in 't begin van November rijp en duurt tot Nieuwejaar.

BERLIJNSCHE-APPEL. Een kleine, maar fraje ronde
geel en dikwijls roodagtig en roodgeareept
van fchil, met vast vleesch en aangenaam rhijnsch van finaak.

WINTER-APPEL,

BERNHARDIJN- APPEL. — Een aanzienlijke wI N T ERdie om deszelfs witte kleur alzo genoemd wordt. De
vorm is plat', 3 duim breed en 2,1 duim hoog. De bloom N
wei-
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weinig gezonken , en door vele diepe plooitjes ingefloten. De
Forte fled zit in een ruimen roestkleurden kuil. De fchil is
bleek firogeel en in den omtrek van den fleet met bleekrode
firepen. Het vleesch is wit als fneeuw , min of meer taai
fappig en rhijnsch van fmaak. — De BOOM worth groot en
tereikt een hogen ouderdom. Hij groeit regt op en is zeer
vrugtbaar. De loten zijn bruinrood, wollig en weinig geftipt.
Het blad is fraai , eirond, 3 duim lang, 24 duim breed en onregehnatig getand. De, ogen zijn klein en de oogtakjes breed:
De vrugt wordt in O&ober rijp en duurt tot Nieuwejaar. Gefloofd is dezelve ongemeen geurig van fmaak.
BINDERZOETE. Zie

ZOETE

HOLAART.

BLANDILALIE. Zie HAUTE BONTE'.
BLANKET-APPEL. Der Schminkapfel. Een matig grote
Herfstvrugt, zeer aengenaam van fmaak , die haren naam van
de fchone rode kleur,, die haar eigen is, ontleent. Hare vorin
is plat , en de vrugt kan 3 tot 34, duim breed en 21 duim hoog
worden. De bloem zit, in een nauwe groef, en heeft vele
fijne ribben om zig been , die breed en flaauw over de vrugt
beenlopen. De fleet is kort en fteekt vrij diep in de vrugt.
De fchil is licht ftrogeel , 't geen aan de gehele zonzijde met
karmofijn , bijkans met rozenrood, zodanig omringd is , dat
men niets fchoners zien kan. Haar reuk heeft veel van rozen
en violen , en zij verlept niet. Het vleesch is geelagtig wit,
Bin , vol fap, tamelijk vast , en de fmaak rhijnsch en buitengemeen verheven en verkwikkend. — De BOOM wordt flegts
middelmatig groot , de takken than wat verre van den ltant
waardoor de kroon vrij vlak wordt: hij geeft jaarlijks vrugten.
De zomerloten zijn kort en dik ,aan de zonzijde bruin eti met een
jn zilver-vlies bekleed; aan de andere zijde donkergroen , wollig, en fchaars geftipt. Het blad is groot, eirond , van agteren
lets wollig, en heeft flompe tanden. De ogen zijn groot , gezwollen , en Haan op kleine vlakke takjes. De vrugtbotten
zijn bruin , dik en min of meer kogelvormig. De vrugt wordt
aan den boom nagenoeg rijp , en kan enige maanden lang duZij is van den EERSTEN RANG.
ren.
BLANKE PEERZOETE. Zie PEERZOETE.
Een vrij grote, fchone vrugt, bijzondet
BLOED-APPEL.
goed voor de KE RE N. Zij is langwerpig $ 3z duim breed
eta
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34 duim hoog. De bloem ftaat in een vlakke wollige groef,
met zeer fijne plojen daarom heen. De fchil, is rondom van
ten glimmende, levendige en heldere bloedkleur , die flegts aan
de fchaduwzijde jets bicker wordt, en met vrij vele witgrauwe
flippen bezaaid is. Het vleesch is van de bloem of tot aan
het klokhuis rozenrood en van daar of fpierwit. Het fap is
.vrij menigvuldig, het vleesch grofkorrelig en de fmaak geurig,
2angenaam , en min of meer aardbesagtig. — De Bo oAl wordt
flegts 'wag groot , van boven vlak gewelfd en zeer vrugtbaar.
De loten zijn levendig en flerk , bruinagtig van kleur , zeer
wollig en bier en daar gellipt. Het loof is groot langwerpig,
tartvormig , van agteren wollig, grasgroen van kleur en flaauw
getand. De ogen zijn niet groot en de oogtakjes breed. Deze
vrugt worth half November rijp en kan den gehelen winter
Buren. — Van den TWEDEN RANG.
en

BLOED-APPEL (ZOMEi1). Rouveau. Deze is flegts 214 duim
dik en even hoog, met een diep gezonkene bloem. De fchil
is groenagtig geel aan de zonzijde zeer donker rood , en
zomtijds is de gehele oppervlakte vol donkerrode grote en
kleine vlakken. Het vleesch is malsch bloedrood , fappig ,
min of meer rhijnsch en zeer goed van fmaak. Wordt in 't
begin van Odober rijp.
BLOEMZOETE (GESTREEPTE) of WINTER BL OEMGefiretfter Winterblumenfiisfer. Len goede potappel
die groot , fchoon en duurzaam is , en geftoofd zijnde nog in
tt voorjaar zeer geurig fmaakt. De vorm is zomtijds een itompe
punt, zomtijds plat , en ook wel kogelagtig. De bloem zit in
ten nauwe groef en' is van fijne plojen en ribben omringd,
die over de vrugt heenlopen. De heel is fterk , dik , 4 duim
fang en fteekt diep in de vrugt. De fchil, die aan den boom
met een fterken blaauwen waasfem overtrokken is , wordt door
het liggen citroengeel , en om den heel van onderen naar boy en fraai karmolijnrood geflreept. Geheel rijp zijnde , word
bet rood donker en onOgelijk. Wanneer de vrugt enigen tijd
gelegen heeft, ruikt ze vioolagtig ; en geheel rijp zijnde clerk
kweeigtig. Het vleesch is geel , los, nict zeer faprijk , gro gkorrelig en van een zoeten kweeagtigen fmaak. Het klokhuis
is naauw en geiloten , met weinige pitten. — De BO om wordt
flegts matig groot, maakt vroegtijdig vrugtrijzen , die niet zeer
fang zijn ; de takken ftaan clerk naar buiten : hij is zeer vrugtbaar , nagenoeg zo groot als een Calvillen-boom, en begeert
ten goeden grond om fleurig to kunnen wasfen. De loten zijn
fiin
ZOETE.
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fijn en rank, bruinrood , wollig en niet geflipt. Het blad is
klein, aan de kanten gekruld, dofgroen , van agteren zeer wollig, langwerpig fpits , en clomp getand. De ogen zijn klein , en
de oogtakjes ftaan weinig vooruit. De vrugt wordt in Februarij
of Maart rijp, en kan tot 's zomers duren.
BLOEMZOETE (GROENE) of HERPST-13LOEMZOETE.
Der grime Herbstblumenfilfier. Heeft veel gelijkheid met den.
roden Venkel-appel , is groot, altijd breder dan hoog, en wan- neer hij zijn volkomene hoogte bereikt, 3 duim breed , en bij.
.leans duim hoog. De bloem is clerk gezonken , en heeft gewonelijk vijf cirkelagtige ribben om zig heen. De heel is kort,
fleekt niet buiten de vrugt slit, en deszelfs omtrek is roestkleu'rig. De fchil is donkergraen , en wordt van 't liggen iets geler.
Aan de zonzijde egter ziet men ene Court van bruinrode ftrepen.
De flippen zijn bleekgeel ; het vleesch is wit, naarhet geel overiellende fijnkorrelig, los, en niet zeer fappig: de fmaak is zoet
en venkelagtig. — De boom groeit gopd en is Zeer vrugibaar.
De zomerloten zijn lang en niet zwaar ; de ogen zitten digt bij
elkander. Aan de zonzijde zijn de loten donkerbruin en glimmend ; aan de fchaduwzijde groenagtig bruin , met fijne , vaste
wol als overdekt , en met vele fraje , ronde, witte ftippen bezaaid. Het blad is vrij groot, langwerpig fpits , 4 duim lang en.
duim breed, van agteren niet zeer wollig, clerk en fcherp
getand. De ogen zijn niet groot, hartvormig , iets gezwollen
met witte wol bedekt, en ftaan op zeer brede en clerk uitflaande
takjes. De vrugt wordt in Otober rijp en duurt tot Nieuwejaar‘
Na dien tij d verlept dezelve. — Van den T WED E N RA N
BLOEMZOETE (WITTE). Der ufeifse Blurnenfiirser. Dit
is een Herfstvrugt 21 duim dik en 21 duim hoog, met een kleine
vlakliggende bloem , die enige plojen om zig heen heeft , en een
korten fleel , die niet al to dik is. De fchil is glad , geelagtig
wit, en naar de bloem toe geftipt. Het vleesch is malsch , ta.
melijk zoet en niet onaangenaam van fmaak. Hij wordt
van 't laatst van September tot in November , en behoort tot
den TW ED E N R AN G. De boom groeit goed , en is vrij vrugtbaar.
BLOEMZOETE (ZOMER). IT o tr. AND scnE ZOETE0
Der Sommerblunienfilfser. --Ben aanzienlijke appel , die onder aan 2 11 duim dik is , en naar
boven jets fmaller toeloopt , zijnde deszelfs hoogte 2 duim;
De bloem is klein en Chat vlak ; de heel kort en dik. De fchit
GOEDE ZOETE, KANDIJZOETE.
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zs aati de zonzijde fraal rood, en vol rode flrepen, am de ander
zijde bleekgeel met bleekrode flrepen. Het vleesch is malsch,
fappig, zoet en niet onaangenaam van fmaak. Hij wordt in Sept.
en 061. rijp. — De BOOM is zeer groeizaam maar wordt wegens zijne grote vrugtbaarheid doorgaands niet zeer groot.
BLOEMZUUR z. B LANKE RABAUW.
BOBBERT (ZOETE). ZEEUINSCLIE ZOETE. ten
zoete appel die vrij groot is , to weten 31 duim dik en even hoog.
De fchil is glad en geelagtig , het vleesch is malsch , zoet en
redelijk van fmaak. — De Boom inaakt goed gewas , en
vrugtbaar.
BOLG-APPEL. Een z OETE zomErt-APPEt, platrond
van gedaante , 3 duim breed en e duim hoog. De bloem en
heel zitten beiden vrij vlak. De fchil is groenagtig geel , en
aan de zonzijde bruinagtig rood. Het vleesch is los en zeer
zoet. Hij wordt in 't laatst van den zomer rijp en duurc
niet lang.
BONDT. (13011411g, DE) Een vrij grote Franfche POTAP■
PEL, met een :glimmende graauw en rode fchil. Hij kan zeer

Lang duren.
BOON-APPEL. (GROTE RI-IiiNSCHE) Een der beste
en duurzaamile POTAPPELS, die in 't voorjaar zelfs op TAFEL
een plaats verdient. Deszelfs vorm is niet altijd dezelfde : door,

gaands egter is zij langwerpig en kegelagtig, en in dat geval
heeft deze grote Boon - appel veel van den roden Duiven - appel ,
en is bijkans 3 duim hoog en breed. Doorgaands vindt men er
intusfchen ook , die uitzien als kogelvormige plat - appels. DO
opene bloem is weinig gezonken , en Naar omtrek nauwelijks
geplooid; de ribben , die over den appel heenlopen , zijn ook
flegts vlakke verhevene lb-open , die met dat all deszelfs oppervlakte oneffen maken. De heel is kort en zeer vleefchig, hij
fteekt niet diep in de vrugt , en de kleur in deszelfs omtrek ig
roestagtig. De gladde , tedere , en niet vettige fchil is in den
beginne groenagtig geel van kleur , maar in 't liggeil wordt
dezelve bleekgeel en zomtijds geheel witagtig daarenboven
dezelve met Neck- en donkerrode ftrepen overdekt. De fchaduwzijde heeft weinige flrepen , en dikwijls flegts enigeri bij den
feel; maar vrugten , die veel zon gehad hebben , zijn zodanig
geftreept, dat de appel aan der/ enen kant geheel rood lijkt. Er
I. DEEL.
E
zijn
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zijn ook vele :ftippen op , die egter zeer fijn, niet voelbaar,
en aan den even karat dofgroen ; maar op den roden grand geeingtig zijn , en in den omtrek van den fteel een bleekroden kring
of hof om zig been hebben. Bovendien vindt men op de meeste
vrugtert kleine en grote , bijkans gladde roestvlakken welke
dikwijls met een witagtig fibers overdekt zijn. Het vleesch is
vast , breekbaar , fijn zeer wit, fappig , en kruidig van fmaak,
zonder een zweem van zuur. Het klokhuis is naauw , gefloten
en bevat weinige maar volkomene pitten. — De Bo om groeit
bijkans in de vorm van een Pyramide , even als vele Peren ,
lopende de takken in fpitfe hoeken opwaarts. Hij is zeer gezond , groeit vrij flerk , en maakt ongemeen veel vrugthout
zonder dat de takken daardoor verwarren. Hij is dien ten gevolge zeer vrugtbaar, en daar zijne bloeifems tegen den vorst
kunnen , levers hij doorgaands vrugten , wanneer alle andere
bomen misfen. De loten zijn matig flerk , bruinagtig rood en
glimmend , met zeer weinig wol , en dikwijls vol van witagtige
ilippen. De ogen hebben dezelfde kleur,, zijn niet groot , en
liggen vast tegen hunne brede , vlakke takjes. De Boom maakt
zeer veel loof, hetgeen , daar hetzelve donkergroen en even als
met vernis overtrokken is, een zeer fchoon gezigt geeft. Het
blad is fterk , langwerpig, fpits , en weinig getand. De dumb
bladfteel is doorgaands meer dan i z duim lang. De vrugt worth
in Januarij rijp , en kan, zonder in waarde te Terminderen , of te
verleppen, wanneer ze in een goeden kelder bewaard wordt, tot
in Julij duren, egter niet zo lang als de volgende. Met Rhijnfchen wijn geftoofd , is dezelve bij uitilek finakelijk, en de flukken behouden volmaakt hun fatfoen. Ook om te drogen is deze
appel onverbeterlijk.
BOON-APPEL (KLEINE RHIJNSCHE). Ene vrugr,
die de vorige in waarde evenaart, en om dat zij nog duurzamer
en de Boom vrugtbaarder is , langs den Rhijn bij de Landlieden
grog veel meer , dan de frajere grote Boon-appel , aangekweekt
words. De vorm van den klernen boon - appel is veel regelmatiger,, wijkende hij zeldzaam van de langwerpige of rolvormige
gedaante af. Geheel volwasfen zijnde, is dezelve 22 duim breed
en hoog dan hij is minder hoog naar mate hij breder is; Daar
deze BOOM dikwijls buitengewoon vele vrugten, en zeer vroeg
in 't jaar, oplevert, blijven de meesten vrij wat kleiner. De
fchone, geflotene bloem, die langen tijd groen blijft , zit in een
gladde, ruinie vlakte, en zomajds heeft de vrugt enige ribagtige verhevenheden. De flee! is dun, dikwijls langer dan 2 duim
en fteekt in cm nauwe groef, waarin men zeldzaam enige
roeg-
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ioestileur ontwaart. De fail is glad , niet vettig en hare
grondkleur in den beginne Licht groen , hetgeen onder 't liggen , en
niet dan laat in December , in bleekgeel verandert. De zonzijde
is met veelvuldige on5gelijke rode ftrepen , die dikwijIs de
lengte van I duim hebben , overdekt , en daar tusfchen geftipt
wordende en firepen en ftippen naar de fchaduwzijde toe minder.
De flippen zijn fijn, en niet veel in getal ; daar en tegen hebben
de meeste vrugten enige roestvlakken. De eigenaartige kringen
van den groten Boon - appel vindt men bij den kleinen niet om
de ftippen heen. De vrugt verlept niet, en er is weinig lugt
bij. Het vleesch is wit , naar het groengele overhellend , vast,
vol fap, het Been niet vennindert, en de finaak is aangenaam en
gantsch niet fcherp. Het klokhuis is naauw , gefloten , en zit
kort ibij den heel. Het bevat vele pitten waar onder nogthans
ook dikwijls do yen zijn. — De Boom heeft zeer veel gelijkheid
met den voorgaanden; deszelfs vorm is nog meer pyramiedagtig,
en de loten zijn donkerder bruin. Hij is egter, gelijk reeds
gezegd is , veel vrugtbarer ; en de vrugt die- niet dan in Februarij rijp wordt, biijft tot Augustus toe in haar voile flour en
kragt. Zij is ene der besten van den TVVEDEN RANG.
BORD-APPEL. Der Tellerapfel; der weifs mid rothe
Een goede Duitfche I-lerfst - pot - appel , tot de Ramboers behorende, plat gevormd , en iets kleiner dan de gele Bord..
of Pond -appel , duim breed en 2i duim hoog. Om de bloem
heen heeft dezelve plojen, maar is voor het overige zonder
ben. De fehil is aan de zonzijde , en nog wei verder naar agteren toe , fraai rood, en aan de andere zijde witagtig geol. De
fmaak is min of meer rhijnsch egter niet zeer verheven. Hij
wordt in October of November rijp.
BORSDORFER. WINTERBORSDORFER. &ler Borseib6rfer,, ook wel Rubinapfel geheten (hoewel deze naam veelal ook
aan den ' GROTEN A P I S gegeven worth.) Reinette Batarde. Een
voortreffelijke Duitfche vrugt , die tot de Ren&ten of Pippelingen behoort. Haar naam is ontleend van een plants in het Keur.
V011eridOlT1 Saxen , BORSDORF B IJ M E I S S E N. Er ligt ook
wel een Borsdorf bij Leipzig, waar deze Appel gekweekt wordt.
Dan daar dezelve in 't Oostenrijkfche , Marsehlanzker beet, hetBeen een BOheemsch woord is ; en de Slaven en Wenden het
dorp Borsdorf in Meisfen, waar zij eertijds woonden ,
taal, Marschlanz noemden , zo blijkt hteruit ten klandien, dat
tie Borsdorfei uit Meisfen afflamt. Deszelfs vorm is die van eel'
neargedrukten kogel ) egter bij den ilea iets breder darrbij de
E2
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Woem. Deze Zit In een ruime , min of meet diepe groef, man(
de heel , welke : duim lang is , zit nog dieper. De fchil is
groengeel , aan de zonzijde fielder rood. In het rood zijn dik-,
wifis een menigte gele flippen, ook hier en daar gele ftrepen ,
voor het overige is het glad en glimmeud. In 't gele vindt men
enkele zwarte flippen ; zomtijds heeft hij ook wratten. De
fchil is dun , het klokhuis onder breed en naar de bloem toe
ills een ftompe punt. Het vleesch is vast, wit en teér , wordende door het liggen malsch. Het fap is niet overvloedig ,
egter toereikend. De fmaak is zoet met zuur vermengd , kragtig, verfterkend en van een zeer eigenaartigen , aangenamen geur.
Hij wordt niet rijp dan tegen Nieuwejaar,, en blijft drie , vier
maiden lang goed. Overrijp zijnde wordt hij melig en verliest
zijn fmaak. De BOOM wordt tamelijk clerk, de takken worden
veelal gaffelagtig en breiden zig clerk nit. De zomerloten zijn
lang en dun en de kroon vorint een halve kogel. Het blad is
nicer rond dan log, onregelmatig getand , en donkergroen vatt
kleur.
BORSDORFER (GR.OENE). — Een plate appel, die uiterlijk veel gelijkheid heeft met den Winter-borsdorfer. De bloeni
is weinig gezonken en zomtijds van fijne plooitjes omringd. De
fleel is dun ', een duim lang , en fteekt diep in de vrugt. De
fchil is lichtgroen en wordt in 't liggen sneer geelagtig. De
zonzijde is .bruinagtig rood. De flippen zijn witgraauw met
donkerrode kringetjes. Op den groenen grond daarentegen vindt
men blee4groene vlakjes. Het vleesch is wit , naar het groene
overhelletid, zeer fijn , vast , fa.prijk , en hoewel niet kruidig , nogthans aangenaam van fmaak , en niet ongelijk aan den roden
Stettijnfchen appel. — De BOOM groeit fchoon , en wordt
eerder vrugtbaar dan de Winter-borsdorfer. De zomerloten zijn
rank , zeer donker bruinrood , glimmend , wollig , en vol Ole ,
Witte flipjes. Het blad. is niet groot , langwerpig en ook we!
fond, met een korte punt , - van agteren niet zeer ruig , lichtgroen en met fterke tanden. De ogen zijn kort , dik en rood;
de oogtakjes insgelijks rood en vooruititaande. — De vrugt
vordt in December rijp en duurt den gehelen winter. — Van
den TWEDEN RANG.
BORSDORFER (GROTE). Der grofse, der BOhmifche Bortdorfer. — Deze kostelijke appel wijkt sneer in de vorm enz.
van den winter-borsdorfer of dan wel in fmaak en vleesch. Iiij
is hoger en veel groter , en er is enig onderfcheid in de bloem.
Deszelfs hoogte is gewonelijk 2 duim en de breedte IL duim,
V'
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gelijkende hij naar een ftompe rol. D bloern is weinig gezon.
ken, en heeft 7 of 8 plojen orn zig been. De heel zit in een
riaauw kuiltje, 't welk niet diep is ; dezelve is dun en duiin
lang, of iets korter en dikker. De fchil is glad , geel , fraai
donkerrood en heeft aan de zonzijde vele , nog donkerder flre.
pen, die op den gelen grond bicker zijn , en die men bijkans
op de gehele oppervlakte vindt. Daarenboven is de gehele fchil
met veelvuldige witte flippen bezaaicl, die op het rood zeer
zigtbaar zijn , maar op het geel groenagtig fchijnen. Het vleesch
is iets meer geel dan dat van den winter-borsdorfer , en niet
geheel zo vast, maar faprijker en even geurig. Hij wordt tegen.
Nieuwejaar rijp en kan 4, 5 maanden duren. Geftoofd of ge-.
droogd zijnde is dezelve niet minder - finakelijk dan versch gegeten. — De Boom wordt matig groot , en groeit niet flegts
gauwer dan de winter-borsdorfer,, maar draagt ook eerder vrugten , to weten van zijn derde jaar af. De kroon worth pyramiedagtig ; de zomerloten zijn fijn en teér, bruinagtig rood ,
fijn wollig en als verzilverd. De weinige witte flippen zijii
zeer klein, fpits , zitten vast en hebben hoge oogtakjes. Het
blad is donkergroen , bijkans road, met een kleine punt. De
tanden zijn fcherp, diep en regelmatig. — Van den EERSTEN
RANG.
BORSDORFER (HERFST-). Z. z tat ER . BORSDORFER.
BORSDORFER (RODE). — Men heeft verfcheidenheden
van dezen appel , en nit dien hoofde verfchillen de Fruitkundigen , in de befchrijvingen die zij er van geven. Hij is een
afitammeling van den Duitfchen Borsdorfer en een zeer kostelijke appel. Hij is van dezelfde vorm en grootte , aan de dne
zijde glimmend rood en aan de andere zijde geel, zomtijds
met wratten en hier en daar met gele flippen. Steel en Won/
even als bij den winter-borsdorfer. — Het vleesch- is wit,
malsch , fappig en zoet , met ten vrij iferken rozen • gear. Hij
wordt tegen Nieuwejaar eetbaar en kan lang duren. -- De
Boom wordt zeer groot; de bloeifem kan tegen den vorst,
Cu hij overtreft in vrugtbaarheid de meeste appelbomen.
BORSDORFER (SPAANSCHE). Deze heeft wel de vorni
van een gewonen Borsdorfer , maar is veel kleiner en geheel
wit, zonder rood. In Maart worth dezelve rijp en min of meer
geel; de flippen zijn wit en de fleel lang en tenger. Het vleesch
'weft veel van dat 'van den Winter-borsdorfer en ook de finaalc
3
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is niet veel mindc:r. Hij kan zo goed tegen den worst, dat hij
even als de Apis nooit bevriezen zal.
BORSDORFER (ZOETE), De vorm is die van een groten
Winter-borsdorfer , en de kleur even als die van den groenen,
Hij is zeer regelmatig gebouwd duim breed en 2-T4 duiin
hoog. De bloem zit in een wijcle , diepe groef. De heel is'
fterk, kort , Iteekt diep in de vrugt, en is omringd van roestvlakken. Aan den boom hangende is de fchil fraai lichtgroen , en
zij wordt zeer laat geelagtig , en aan de zonzijde bleekrood.
ftippen zijn fijn en graauw , en daar de appel rood is , met een
rood kringetje. Het vleesch is wit naar het geel overhellend,
fijn , vast , vrij fappig en van een niet onaangenamen fmaak. —
De BOOM groeit ongemeen levendig en clerk. De takken groejen
in fcherpe hoeken op , waardoor deszelfs gedaante veel van een
Pyramide verkrijgt. De zomerloten zijn lang en clerk , bier en
daar met een zilvervlies bedekt ; weinig of geen wol op dezelyen maar glimmend , bruinrood en met fehone , grauwe flippen
bezaaid. Het blad is groot , langwerpig rand , clomp bij den
heel , van voren met een lange punt , van agteren glad gras
groen , glimmend en clomp getand. De ogen zijn klein en hartvormig , en de oogtakjes breed en plat. De vrugt wordt in Januarij of Februarij rijp, en kan over 't jaar duren. — Van den
WEDEN RANG.

BORSDORFER (ZOMER-).

HERFST-BORSDORFER,

van vorm en finaak gelijk
aan den Winter-borsdorfer wordt in September rijp , en verliest
zijn fmaak , wanneer de andere begint geurig to worden. — De
Boom is even als die van den Winter-borsdorfer, behalven dat
de bladen lets donkerder groen , de loten bruinagtiger en meer
geflipt zijn, en de vrugt minder iblozend wordt. Hij is zeer
. Als Pyramide of als leiboom , op Paradijs-appel gevrugtbaar.
ent , is hij zeer vrugtbaar en de vrugten worden zeer aanzien.
lijk. Op zaailingen van andere appels gat zijnde , kan hij het
ihoejen niet wel velen.

V R 0 E G R IJ P E BORSDORFER.- IS

BORSDORFER (ZWARTE). ZWARTE APIS. Kleiner vio
letterapiel, Zigeunerapfel, Kolilapfel. Pomme noire. Een kleine
platronde, donkerpaarfche , zomtijds geheel zwarte appel. Zijn
uiterlijke gedaante heeft veel van die van den Winter-borsdorfer ; lietgeen hem denkelijk dien naam heeft doen geven. Hij is
in 't midden 'het ineedst , en worth dunner naar den fled toe;
De
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De bloem is klein en bijkans niet gezonken. De creel is dun,
houtagtig en kort, en fteekt niet diep in de vrugt. De appel is
duim hoog en 2 duim breed. Deszelfs kleur is aan de zonzijde zwartbruin , tegen over bruinrood, en de fchil is vrij dik.
Het klokhuis is evenredig klein , naar de bloem rond en naar
den flee' toe fpits. Het vleesch is witagtig groen, los en op
vele plaatfen tegen de fchil aan rood. Hij is niet zeer faprijk
en de fmaak heeft jets gemengds van mispels en citroenen. Hij
wordt in December rijp en duurt tot April. — De Boom is
matig fterk , en de takken veelal gaffelagtig. De loten zijn tamelijk lang en flerk , zwartbruin en met een wit Of graauw
vlies. Het blad is langwerpig rond en in 't midden het breedst,
voorts zwaar en fcherp getand , en donkergroen van kleur. —
Van den DERDEN RANG.
13RAAD-APPEL. Backapfel, gejireifter Backapfel. ten zeer
grote brede appel, die vroeg rijp wordt, en evenwel lang
duurt. Hij is doorgaands aan de ene zijde hoger dan aan de
andere. De grote opene bloem is weinig gezonken , en van
ribben omringd , die over de gehele vrugt heenlopen. Er loops
van binnen een buis van de bloem tot aan 't klokhuis. De
fleet fleekt diep in de vrugt. De fchil is hoog goudgeel , met
veelvuldige bruinagtige kringetjes. Ann de zonzijde heeft de
vrugt, van den fleel of tot aan den kelk, loch zomtijds flegts
tot in. 't midden, brede, onregelma.tige, fraje, kannofijnftrepert
met rood daartusfchen in. Vrugten die minder zon gehad hebben, hebben flegts ftrepen bij den fleel. De vrugt verlept niet
en is niet vettig om aan to voelen. Het vleesch is witagtig
geel, grofkorrelig, faprijk en zuur : nit lien hoofde is dezelve
bij de landlieden in Duitschland zeer behind , die hem Bakken,
floven en braden zo als deszelfs aloude naam ook hiervart
ontleend. is. Het klokhuis is zeer groot, breed, niet gefloten,
en bevat weinige, lange en meestal volwasfene pitten. Da
Boom worth groot, oud', zeer vrugtbaar, en kan tegen een
koude lugthreek. De takken breidert hen iferk uit. De loten
zijn zwaar , bruinrood , weinig geftipt, en naar boven met witte
wol overtrokken. De ogen zijn hartvonnig, klein , plat, witwollig en zitten vast ; de oogtakjes zeer breed, plat, en wanneer de loten zwaar zijn , in 't midden blaauwagtig. De vrugt
wordt in OEtober rijp en duurt tot April.
BRABANDER. (GROENE).— Een vrij grote en zeer goede
POTAPPEL, boven finaller dan onder , 3 duim breed en 24
4uini Wog. De bloem zit in een nauwe en vrij diepe groef, en.
is
E4
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is omringd van fijne ribben , die over de vrugt heenlopen. De
Rorte fleel komt nauwelijks buiten de vrugt. Dc fchil is grasgroen en worth flegts door het liggen min of meer geel de
zonzijde is dof bloedrood geftreept. Op het rood ziet men
flippen als bleekgroene flerretjes , en aan de groene zijde zijn
ook doze fterretjes donkerder. Het vleesch is wit, en naar 't
groenagtige overhellend , fijn, week , korrelig, fappig, zoet en
niet onaangenaam van fmaak , zonder zuur of kruid.
De
13001\1 groeit Iterk. De loten zijn lang en fijn, rond en rood,
aan de zonzijde zwartbruin , zonder glans , met veel vastklevende wol overdekt, en zeldzaam geflipt. Het blad is klein,
bijkans rond, met een lange punt, agter zeer ruig, en clomp
getand; de ogen klein en de oogtakjes fpits vooruitftaande.
Hij wordt half OEtober rijp en duurt tot Nieuwejaar.
rRAND-APPEL. Een zeer dUllrZallie WINTER-POTArDe vorm is nagenoeg als die van den roden Duiven-appel , 3 duim breed en hoog. De bloom heeft kleine fpitfe
blaadjes , is weinig gezonken, en van vele fijne plooitjes omringd , die zomtijds hoewel zeer vlak , over de vrugt heenlopen. De dunne fled is i duim long , en fleekt diep In de
vrugt, tusfchen roestvlakken in. De fchil is in den beginne
bleekgroen en wordt vervolgens lichtgeel met fraje, brede, rode
firepen, en hier en daar met bruine roestvlakken. Het vleesch
is wit, zeer fijn, voi fap, vast en rhijnsch van fmaak. Do
Boom draagt flak, en de takken itaan verre van den flam af.—
De zomerloten zijn lang en niet clerk , paarsch of bruinrood
van kleur , met fijne witagtige wol bekleed en weinig geftipt.
Bet blad is groot , langwerpig , 4 duim lang , 2 duim breed ,
met omgekrulde kanten , dofgroen van kleur en onregelmatig
getand. De ogen zijn klein , hartvormig , bruin, en zitten op
platte,, weinig uitftekende takjes. De vrugt wordt
Januarij
duurt tot midden in den zomer.
of later rijp
PE L.

BRANDAPPEL (ZOETE).
Een zoete POTAPPEL, van
gedaante, grootte en kleur als de vorige.
BRASILISCHE APPEL , zie VROEGRIJPE RODE IIEER-.
PREL,
BREEDAPPEL. Breitlinvapfe/.
Een zeer grote platte
o TAfPE L met gewelfde ribbon , 4 duim breed , en 2 11 duim
lion, met een gezotikene bloem , en een fled , die duim
log(
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Tang is. De fchil is aan de zonzijdc groenagtig geel, en :Ian de
=dere zijde groen; aan beide zijden met donkergroene flippen
bezaaid.
BREEHARDE, zie

RODE

HARDAPPEL.

BRUILOFTSAPPEL , zie WI TT E PARADIJSAPPEL.
BRUINDELING, BRUINDER, ZW ARTGAT. Der Branling. — Een duurzame POTAPPEL, 22 duim breed en duim
hoog , met diep gezonkene bloem , !glad donker roodbruin van
fchil, met los vleesch , en zeer gemeen van fmaak wordt in Februarij en Maart rijp. — De Boom wordt groot en draagt fterk.
CelILLOT-ROSAT, zie FLORENTIJN.
CALVILLE (BASTERI)). Weifser Himbeerafel, Eggeling.
Calville bdtarde. — Is iets kleiner dan de Calvilien , voorts

van het eigen maakfel. Het vleesch is breekbaar en zuuragtig,
zonder geurig to zijn. Hij duurt tot in Februarij, en is niet
Meer dan een POTAPPZL.
CALVILLE (BLOEMZOETE), GOEDE KANDIJ-ZOETE
L E. Der Blumencalvil. — Een grote , zeer fraje en
kostelijke , vroegrijpe ZOMERAPPEL , plat van gedaante ,
duim breed en 24 duim lioog. De bioem heeft lange bladen ,
is gefloten, zeer diep gezonken , en heeft vele plooitjes of fijne
ribben, ook wel eens wratten om zig been. Deze ribben , die
van zes tot tien in getal, dan eens vlak , dan weer mecr vcrhcy en zijn , lopen over de gehele vrugt tot kort bij den'Iteel , zonder dat de appel daarcloor wanflaltig wordt. De heel is kort,
en fteekt:in een diepen, wijden , gladden kuil als in een tregter,
bebbende doorgaands gene roestvlakken om zig been. De fchil
is citroengeel en aan de zonzijde goudgeel , met weinige en
bleekrode ftrepen. De flippen zijn niet menigvuldig, flegts aan
de fchaduwzijde duidelijk , en met Witte kringen. De vrugt
heeft een flerken kweedgtigen reuk. Het vleesch is geelagtig
van kieur , los , week , fijnkorrelig, vol fap , en heeft een nangenamen rozenfmaak. Het klokhuis is zeer groot , met weinige
volkomene pitten. De vrugt wordt in 't laatst van Augustus
rijp, en kan Brie, vier weken duren. — De BOOM groeit, zo
lang dezelve jong is, zeer levendig, de takken flaan verre af,
wijd uit elkander, onregelmatig , en hangen veelal benedenwaarts.
pe zomerloten zijn fterk en lang , aan de zouzijde bruinagtig,
E5
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en tegen over olijfgroen, met veel wol bekleed , en met enkele , fijne, roestkleurde ftippen. Het blad is groot, langwerpig, eivormig, 47- duim fang, en flegts 21 duim breed, dof en
zeer donker groen van kleur,, agter zeer ruig , en niet diep,
maar fcherp getand. De bladfleel is r duim lang, en heeft lange , fmalle bijbladen. Het oog is vrij lang, wit wollig en onder
de wol roodagtig; het ligt vrij vast tegen de vlakke oogtakjes
aan. — Van detlEERSTEN RANG.
CALVILLE. (ENGELSCHE) Der grrine Calvil. — Deze
appel kan niet wel groen heten, dan zo lang dezelve onrijp is;
want rijp zijnde is de grond geel en vervolgens rood befproeid,
aan de zonzijde al vrij rood en met donkerrode ftrepen. — Het
is een lange ogelijke appel , met ribben , die ook de bloem omringen. IN heeft ook dikwijls wratten en grauwe plekken. Het
vleesch is wel niet zeer malsch, maar fmakelijk en framboosagtig. Hij kan tot in Junij duren. — De Boom draagt flerk, en
doorgaands alle jaren. Deszelfs gewas is egter alles behalven
fraai, hangende de takken tot aan den grond; hij Is gefchikt
voor een leiboom. De zomerloten zijn donkerbrnin , wollig en
wit geilipt ; de ogen plat, vastzittend, en hebben kleine oogtakjes ; de bladen zijn langwerpig , hebben naar voren een korte
punt , maar lopen zeer fpits naar den fleet toe en zijn niet fcherp
getand.
CALVILLE. (GESTREEPTE GELD) Calville Janne red
er Aitomne. — Een fchone , Pgrote, langwerpige en zeer goede
herfstvrugt, die veel van den roden Herfstcalville heeft. De
bloem is weinig gezonken, en that bijkans boven op de fpits,
van waar doorgaands vijf flerk uitflaande ribben over de vrugt
tot aan den heel heenlopen. De fleet fleekt niet diep in de
vrugt. De vrugt is bleekgeel en wordt onder 't liggen nog lets
geler ; dan aan de zonzijde heeft dezelve zeer lange en fraje
karmofijnrode flrepen , en is nog daartusfchen geflipt. De reuk
is aang,enaam en vrij flerk. Het vleesch is wit , los , en breek,
baar , vol fap , op zommige plaatfen, vooral in den omtrek der
kelkbuis , rozenrood , en van een zeer aangenamen , fijnen,
muscaatfmank, bijkans als de witte wintercalville. I-let klokhuis
is wanflaltig groat, en bevat doorgaands van zes tot den volkomene zwarte pitted , die er vrij los in liggen. — De Boom
wordt flegts matig groot , en groeit niet zeer clerk. De takken
zijn veelal verward en hangende ; voorts is hij vrugtbaar en
draagt al zeer vroeg. De zomerloten ,zijn lang en fijn , bruinrood , met fijne wol bekleed en weimg geilipt. Het blad is
bleek-
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bleekgroen, langwerpig , eh meestal fcherp getand. De ogen
zijn fchoon en de oogtakjes vrij breed. De vrugt wordt in
't Iaatst van September of in O5tober rijp, en blijft niet wet
'anger goed dan tot Nieuwejaar ; verliezencle zij dan haar fmaak. —
Van den EERSTEN RANG.
CALVILLE (GESTREEPTE LIERFST-) FRAMBOOSAPPEL. Gera:tier , geflammter rotlier Herbstcalvil. Calville
rare d'ilutomne. Een fchone , zeer grote , voortreffelijke TAFELAPPEL, gewonelijk van kegelvormige gedaante. De bloem
float bijkans vlak, althans weinig gezonken, en is van fijne ribben of plojen omringd, die zeer vlak over de vrugt heenlopen.
De fleel, die dikwijls een duim lang is , fteckt niet diep in de
vrugt. De fchil heeft een groengele grondkleur , ea daarover
been is dezelve met donkerrode en onregelmatige flrepen bedekt , vooral aan de zonzijde. De appel verlept niet ligt en
ruikt vrij vioolagtig. Het vleesch is groenagtig wit, los, tamelijk fappig, en van een fijn zoeten rozenfmaak. In het vleesch
zijn grote , onregelmatig lopende groenagtige aderen , die ,
wanneer de boom oud is, ook wel roodagtig Nvorden. Het
klokhuis is open , wijd en groot , met lange .pitten. — De
Boom is zeer vrugtbaar , en maakt fijn lang hout , met narhangende takken. Het blad is groot, fijnwollig, bij den fteel
Clomp , fcherp getancl en dikwijls vol roestvlakken. De zonerloten zijn rank, doorgaands vol knoppen roodbruin , Clerk
en fijn geflipt. De ogen zijn klein , hartvormig, zitten vast,
en hebben fterke oogtakjes. De vrugt is in November rijp
kan tot Februarij Buren ; egter is de fmaak dan alreeds minder.—
Zij behoort tot den EEMSTEN RANG.
CALVILLE: (RODE HERFST-) HERTSTPRESENT,
CANTOORAPPEL ICANTAPPEL , RODE KANTAPPEL,
DANTSIKER KANTAPPEL. Rother Ilerbstcalvil, Crofter Padfer , Savoyifcher. Calville rove d'ilutonme. Een grote , voortreffelijke TAFELAPPEL, die ook in de keuken enz. fchoon
to pas komt. Gewonelijk is dezelve op het oog min of nicer
iangwerpig, en naar de bloem (pits toelopend , 32 duim breed
en 34 dam hoog. De bloem is zwaar , half gefloten en float
meestal in een vlakke witwollige groef , die van vele fiine ribben omringd is, welke over de vrugt tot aan den flee] heenloo
pen en dikwijls vrij kantig zijn. De Reel is dan eens langer,
dan weer korter,, en fleekt in een diepen, ruimen , roestkleurden
MI. De fchil is rozenrood , aan de zonzijde donkerkarmofijn ,
aan de fehaduwzijde met Witte , of oranje ftippen bezaaid, en
veel-
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veelal oak met roestvlakken. Het vleesch , 't geen een lievelijken reuk heeft, is bid het klokhuis fpier wit , en verder-tot aan
de fchil rozenrood. Het is voorts los, malsch , vol flip ,rhijnsch
en frainboosagtig van fmaak. Het klokhuis is zeer groot. — De
B o o M worth groot en vrij -vat flerker dan die van den witten
Wintercalville ; deszelfs kroon is breed. De zomerloten zljn
Lang en rank , met een fijn zilvervlies bekleed, random bruinrood en onOgelijk van kleur, met weinig wol of Itippen. Het
blad is zeer groot, elliptisch, naar den fled toe niet zeer rond,
en heeft een lange punt. Het is meestal 42 duim lang, zomtijds
langer , en 3 duim breed , lichtgroen en fcherp getand. De ogen
zijn hartvormig , met vuile bruinagtige wol bedekt, en de oogtakjes flaan iterk vooruit. De vrugt wordt in 't begin van October rijp, zomtijds vroeger,, en blijft fmakelijk tot tegen Nieuwejaar. — Van den EERSTEN RANG. - Er is ook een
RODE BASTERD HERFSTCALVILLE, ZOpfer Gdrlinger — wiens vorm veel van den egten Herfstcalville heeft,
naar die hem in deugd geenszins evenaart.
CALVILLE. (RODE HERFST-ANIJS-) Een aanzienlijk
grate, voortreffelijke Herfstappel , zomtijds plat en zomtijds van
een kogelvormige gedaante. De bloem is weinig gezonken en
van vele fijne ribben omringd , die vrij vlak over de vrugt beenlopen. De fchil is zwartagtig rood , met karmofijnrode itrepen ;
de flippers zijn zeer fijn en grijs. De vrugt ruikt clerk naar
frambozen. De kelkbuis is wijd en loopt tot aan het klokhuis,
hetgeen insgelijks groot en ruim is. — De BOOM wordt flegts
middelmatig groot , en deszelfs takken 'ban naar buiten. De
zomerloten zijn lang , aan alle kanten bruinrood , met zwartagtige
vuile wol bekleed en fijn geflipt. Het blad is zeer groat, langwerpig rond , naar den heel dan eens fpits , en dan weer ftomp
toelopend , en naar voren dikwijls zonder 'punt , voorts met
fijne tanden. De ogen zijn zwaar, en de oogtakjes clerk vooruit ftaande. De vrugt wordt in September rijp , en begint na
November melig to warden. — Van den EZRSTEN RANG,
CALVILLE. (WITTE HERFST-) JUFFERS APPEL,
Een gladde , graenagtig gele
aanzienlijke appel , 3 duim breed en ni duim hoog , met een
gezonkene bloem , die aan de one zijde hoger bulten heeft dan
aan de andere. Zomtijds heeft hij van de bloem of regt naar
beneden ben of meer verhevene firepen , even als naden of
fcherpe kanten. Het vleesch is malsch , lievelijk van fmaak en
heeft een aangenamen reuk. fiij wordt in September of Otto3 U F F E R S K R U I D A P P E L.
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'her rijp, en is in dien tijd van 't jaar zo wel raauw als gefloofd
een der beste appels. — De n o o M maakt veel en zwaar hout,
worth groot, en wat jaren hebbende zeer vrugtba2r.
CALVILLE. (PEER-) Een zonderlinge en
fraje appel , die als een peer gevormd is , zijnde hij bij de bloem
het breedst, en het dunst bij den fleet. De bloem is weinig
gezonken, klein, gefloten , en van enige plooitjes omringd. De
heel is kort en dik. De fchil is geel als wasch, met fraje ,
rood afgezette korte en lange ftrepen , en met kleine witte
fiippen, voorts dun en glad. Het vleesch is malsch en wit,
heeft vele roodagtige plekken , vooral onder de fchil en bij de
bloem, en is los , even als bij de meeste Calvillen , maar lets
droger. Ook de fmaak is minder fijn en aangenaam. Hij worth
in 't begin van November rijp en duurt tot Februarij of Maart,—
De BO om is zwaar en maakt vele gaffeltakken. De kroon heeft
veel van een platten kogel. Het blad is langwerpig , fijn en
fcherp getand. De kleur van het blad is groenagtig geel en
van agteren is hetzelve wit wollig.
Van den TIVEDEN
RANG.

CALVILLE (TURXSCHE). Tarkencalvii. Dit is de
grootfte van alle Calvillen ; het is egter flegts een POTAPPEL.
Hij is hoog van gedaante, de bloem diep gezonken , en van
ribben omringd , die zeer zigtbaar over de gehele vrugt beenlopen. De steel is zeer kort en fteekt in een diepen , ruimen ,
door de ribben dikwijls fcheef gedraaiden kuil , die veelal roestkleurig is. De fchil is , zo lang hij aan den boom hangt
bleekgroen, maar onder 't liggen worth ze goudgeel. Aan de
zonzijde is dezelve met brede kannofijnrode ftrepen afgezet, en
daar tusfchen veelal fijn geftipt. De ftrepen lopen van den heel
of tot in 't midden van de vrugt , en aan de zonzijde ook wel
verder voort en tot aan de bloem. De flippen zijn zeer fijn
graauw met een groenen rand. Het vleesch is wit , fappig,
grofkorrelig , zuur of amper van fmaak. Het klokhuis is ruins
en heeft weinig pitten. — De BOOM groeit zeer fterk , maakt
egter geen digte kroon: hij wordt groot , gezond oud , en
veeint ook een flegten grond voor lief. Hij maakt vroegtijdig
Yrugttakken en draagt bijkans leder jaar. De lo p en zijn lang en
fterk, bruinrood , aan de fchaduwzijde groenagtig , met fijne
wol bezet en zeer weinig geftipt. Het blad is groot, langwerpig,, van agteren vrij glad, fierk en (pits getand. Het oog is
niet groot en de oogtakjes hebben brede ribben. Hij worth in
De-
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Decetber rijp , en kan tot het voorjaar en ook wei Langer
rtn. Geftoofd zijnde is dezelve zeer geurig van fmaak:
CALVILLE. (PAS-), zie z omER-COUSINETTE.
CALVILLE. (RODE WINTER-) Rother TPI;;tercalvil, rother Himbeerapfel, Erdbeerapfel. Calville rouge d'hiver , Calville
fanguinole, Calv. rouge dedans dehors, Cab. musqua Calv. long
d'hiver, Calv. roTal d'hiver, Cab. rouge de Normandie. — Een
grote voortreffelijke vrugt , langwerpig, en doorgaands min of
weer rolvormig. De bloem heeft lange bladen , ftaat zeer
vlak, en is van vele fijne ribben omringd. De vrugt zelve is
ook Clerk geribd. De Heel is dun , tot i duim lang, en fteekt
in een ruime tregteragtige opening, die doorgaands met roest
overdekt is. De fchil is eerst groenagtig wit en wordt vervolgens
goudgeel , aan de zonzijde kannofijnrood, met vele zeer fijne
geelagtige flippen, en zomtijds met zwarte vlakken ; ook is dezelve met een blauwen waasfem overdekt. Het vleesch is wit,
en van den heel of naar 't klokhuis rozenrood, fijn en van een
zeer aangenamen en verhevenen fmaak , die lets aardbes- of
vioolagtigs heeft. — De Boom begeert een goede , warme
flandplaats, wordt flegts matig - groot , is zeer onderhevig aan
kanker, en maakt een vlakke kroon. De loten zijn rank , donkerrood, aan de fchaduwzijde iets helderder roodagtig fijn woIlig, met een zeer fijn en nauwelijks zigtbaar zilvervlies overdekt , weinig en zeer fijn geilipt. Het blad heeft de vorm van
een afgeilompt ei , met een korte (pits, is 3 duim lang en 22 duim
breed, van agteren ruig , lichtgroen, glimmend , en kort getand.
Het oog is langwerpig, en de oogtakies Haan vooruit. De vrugt
wordt in 't laatst van November of in December rijp , en kan,
ten minsten zo lang de bomen niet te oud zijn, tot in Maart Buren , wanneer ze begint melig te worden. — Van den EERSTEN R A N G. Er is ook een
BASTERD-WINTER-CALVILLE, Coeur boeuf, en in Opperfaxen rother Eckapfel genaamd , die nog donkerder rood ,
maar flegts een POTAPPEL is.
CALVILLE. (WITTE WINTER-) Franzbfifcher Ouittenapfel, weifser Himbeerapfel, Erdbeeren4lpfel, Eckapfel, Ekkeling , Paradiesapfel. Calville Blanc d'hiver Pomme de Frat:P,
Pomme de Framboife. — Een der voornaamile en meest bekende
franfche appels. Volwasfen zijnde is dezelve 31 duim breed , en
duim hoog , zomtijds ook even hoog als breed. Dc bloem is
vrij
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:vrij diep gezonken en heeft doorgaands vijf ribben, in de vorm
,van zwaan-halfen, om zig heen, die regelmatig over de gehele
vrugt heenlopen. De fleet is dan eons kort en dik , en dan weer
langer en dunner,, fleekt vrij diep in de vrugt , en heeft roestvlakken om zig heen. De fijne fchil is aan den boom met een
blaauwagtigen waasfem overdekt , en wordt onder 't liggen vetngtig : zij is eerst bleek ftrogeel , worth vervolgens fraai goudgeel en heeft kleine , grasgroene flippen. De zonzijde is veelal
helder rood en blozend. Het vleesch is witagtig geel , los,
fijnkorrelig, fappig, en van een aangenamen , verhevenen , zoeten muskadelfmaak. Het klokhuis is zeer groot. De vrugt wordt
in December flip en duurt tot in Maart. — De B o OM worth
fIegts matig groot, en maakt veriifflaande takken met veel war.
hout. De kroon is vlak gewelfd. De zomerloten zijn, zo lang
hij jong is , clerk en lang, donkerbruin, met dunne wol bedekt,
weinig en Rijn geflipt. Het blad heeft een onogelijke groene
kleur , is langwtrpig , grof, en flomp bij den fled. De ogen
zijn kort en ftomp, en de oogtakjes breed. De Boom is vrugtbaar en groeit zeer goed, egter is dezelve aan den kanker onderhevig , wanneer hij niet goed behandeld wordt. Hij grocit
niet langer dan twintig, en bereikt geen hoger ouderdom
vijftig , jaren. Hij is gefchikt tot een langitam, vooral op een
zaailing van zijn eigene foort , waarop hij gezonder blijft dan op
Paradijs-appel, en minder aan kanker blootgefteld is.
CALVILLE (GESTREEPTE ZOMER-). Calville d'etê
rare. — Een platronde , fraje, matig grote, goede tafel-appel,
die boven iets fmaller toeloopt , en om de weinig gezonkene
bloem heen plooities heeft. De bloem is open , ruim, en diep,
en eindigt in een kleine Buis, die tot wan het klokhuis loopt,
hetwelk naar den fleet toe vrij plat is. De heel is kort , dik
en vleefchig , en fteekt niet zeer diep in de vrugt. De appel
is 2i duim hoog , en in 't midden 21 duim breed. Ann de zonzijde heeft dezelve zware rode flrepen , die dikwijls ineen lopen, zo dat die zijde geheel rood worth , aan de :Indere zijde
zijn de ftrepen zeldzamer; de kleur verfchillend geel en groengeel, ook ziet men tusfchen het rood witagtig gele flippen
die den appel zeer bont maken. De fchil, is dun , het vleesch
roodagtig wit en malsch, en onder de bloom bijkans karmofijnrood. Het klokhuis is van onderen breed en wordt naar de
bloem toe allengs fpitfer. Het fap is niet overvloedig, de finank
tusfclien zuur en zoet in , en vrij aangenaam. Hij wordt in 't
laatst van Augustus rijp duurt drie of vier woken en wordt
vervolgeuss melig en laf. — De Boom wordt middelmatig
groot ;
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groot; de zomerloten zijn ook matig lang en flerk , en net
witgrauwe wol overdekt. Het blad is langwerpig, donkergroen
en aan den kant van feherpe tanden voorzien.
CALVILLE '(KONINGLIJKE ZOMER-). Zie GEMAR-,
MERDE ROOS-APPEL,

CALVILLE (RODE ZOMER-). Frillier rother Calvil, Sommer Erdbeerapfel. Calville rouge d'ete , Calville d'ete de Normandie, Calville hatif, Calville roial d'ete. Een middelmatig grote, en op het tijdflip wanneer dezelve rijp wordt, zeer goed
van pas k0111Cilde TAFEL-APPEL hoog van kleur en flomp
kogeivormig. De vrugt geheel volwasfen zijnde is ruim 2; duim
breed en even hoog. Op langftamde bomen kan dezelve wel
3 duim hoog en breed worden. De geflotene bloem ftaat
overeind , is weinig gezonken , en van vele fijne plojen en
ribben omringd , waarvan gewonelijk vijf over de vrugt tot
aan de groef van den fleel heenlopen , maar zomtijds ook reeds
middel in , daar de vrugt het dikst is , eindigen. De groene
flerke fteel is I tot II duim lang, en fteekt in een fraje, diepe,
tregtervormige holligheid , die doorgaands met een fijne roest.
kleur overtrokken is , waardoor het geelagtige green beenfchijnt. — De fchil is aan den boom met een blauwen waasfern gedekt , en bij vrugten , die flerk in de zon hangen , met
karmofijnrood overtrokken. De flippen zijn veelvuldig , fijn en
wit. Wanneer de vrugt rijp is , ruikt ze vioolagtig. Het vleesch
is wit als fneetyw; de grote ader, die van het klokhuis benedenwaarts loopt , is rozenrood , en van oude bomen heeft zelfs
bet vleesch veel roodagtigs. Het is daarenboven fijn , murw,
los , faprijk , en heeft een zeer aangenamen aardbesfenfniaak.
Het klokhuis heeft , even als bij de meeste Calvillen, grote
cellen , -met vele zwarte, volkomene pitten. De Bo om wordt
flegts middelmatig van grootte , groeit levendig , en wordt vroegiiidig en ongemeen vrugtbaar. De kroon is breed gewelfd., De
zomerloten zijn aan jonge bomen lang, vrij flerk , bruinrood
van kleur aan de zonzijde met een zilvervliesje bekleed , boy en op wollig , aan de fchacI lawzijde olijfgroen en met fraje,
langwerpige, witagtige flippen bezaaid. Het blad is zeer groot,
langwerpig rond , 4 duim lang , 3 duim breed , van cen week
inaakfel , met fijne aderen , van agteren fijn dofgroen
en met flompe tanden. De dunne bladfleel is i tot x duim
lang. De ogen zijn klein , hartvormig, zitten doorgaands op
cen onregelmatigen affland van elkander , en op flerk vooruitihande oogtakjes. De vrugt wordt in 't midden of iu 't laatst
vat)
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van -Augustus- rijp, is eetbaar zodra zij van den boom komt
en duurt nauwelijks veertieri dagen. - Van den MS T E 1\1
RANG.-- Deze foort is zeer gefchikt voor laagitammen , ook
wanneer dezelve op zaailingen van een dergelijke foort veredeld
is men moet egter bij 't fnoejen dezer bomen, althans wanneer
ze wat jaren beginnen te krijgen vooral voor goed hout zorgen , om dat zij uit den_ aart zeer vrugtbaar zijn, en de boon
anders kreupelagtig zal worden. Hij is zeer anderhevig aan
kanker, vooral wanneer hij op Paradijsitam gent is ; en het
beste middel daartegen is, ook bij de hoogilammen , om er teyens nog een andere flerk groejende foort van appels bij op te
enten. Er is ook een
RODE BASTERD ZONIER-CAL VILLE, of VROEGRIJP&
RODE DASTERD CALVILLE die wit vleesch heeft, maar
waaraan weinig gelegen is.
CALVILLE (ROODSTREEPTE SPITSE ZOMER-).
Een aanzienlijke hoge en fpits toelopende appel , wiens bloern
van bulten omringd is , die egter niet over de vrugt heenlopen,
noch dezelve fcherpkantig maken. , De heel is iterk en lang w
en fleekt diep in de vrugt. De fchil is heldergeel met karmafijnrode ftrepen , die vooral aan de zonzijde flerk afgezet zijn.
Tevens is dezelve met bruine flippen en flarretjes bezaaid , die
donkerder kringetjes am zig heen hebben. Het vleesch is
fpierwit, maar onder de bloem en bij 't klokhuis min of 'nicer
rozenrood. Voorts is hetzelve tedr en malsch , en hoewel niet
zo geurig als zommige Calvillen , heeft het egter een aangenamen rozenfmaak. De vrugt wordt half Augustus rijp.
CALVILLE (WITTE ZOMER). Augustapfel. Hij is zo
groot niet als de Winter- calville , en doorgaands plat , of platrond , met een diep gezonkene en zomtijds van bulten geheel
bedekte en overgroeide bloem , Welke bulten vdrvolgens als ribben over de vrugt heenlopen en dezelve kantig maken. De
Reel is 2 duim lang en fteekt niet zeer diep in de vrugt. De
fchil is groenagtig geel , met Witte itippen en leverkleurde viakken en lijnen. Het klokhuis loops tot bijkans in de opening
van de bloem en is zeer ruim. Het vleesch is geelagtig , ligt,
malsch en fponfig, tusfchen zuur en zoet in , min of meer gen
rig en niet faprijk. De appel worth half September rijp ea
duurt drie , vier weken. - De s TAM wordt vrij zwaar ,
de takken lopen in fpitfe hoeken naar boven. De zomerloteii
aim lang en middelinatig flerk , bruin , wit geflipt en woilig
de ogen zijn niet zeer groot en flaan op hoge raja ;, het bia
DIAL.
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is langwerpig en Mar voren rond , lets gekronid en NO ge,
tand.
CANTOOR -APPEL. Zie

RODE HERVST-CALVILLE.

CLIPENDU. Een kleine WINTER-TAFELAPPEL, die
van onderen iets di1ker is dan bij de bloem , edoch even hoog
als breed. De bloem zit in een diepe ruime groef , de lange
Reel daarentegen in een nauwe diepe holligheid. De fchil is
/Ian de zonzijde geheel donkerrood, maar aan de andere zijde
}elder purperrood, en glom met vele flippen befproeid. Het
vleesch is geelagtig , maar onder de fchil rood , zuuragtig em
diet ° onaangenaam van fmaak. Hij duurt tot Maart. — De noon
2naa k t matig lange en dikke loten , die roodagtig bruin , vol
Kleine flippen en bij de knoppen iets ongebogen zijn. De ogeti
zijn kort en breed en de oogtakjes min of meer uitgehold en
suet ver vooruit ftaande. De bladen zijn 3 duim fang en utsi dulia
`reed, final bij den fleel, fijn en dubbel getand.
CARDINAAL. Zie KARDINAAL.
CARMES-APPEL. Zie W INT ER- STREPELING.
CASTELET. APPEL. Pomme de Castekt. — Ben POTAPPEL,
duim breed en 2 duim hoog, die in den beginne groen en
met rood als befproeid is, maar vervolgens geel worth: het
vleesch is breekbaar en rhiinsch hij worth rijp van October'
*f tot December.
CHAMPAGNE -WIJN - APPEL. Zie WIJN- APPEL S.
CHARACTER. Zie KARAKTER.
CH/IRM/INT-BL/INC. Zie WITTE ZOMER-RAMBOErt.
CH4TENON (POMME DE). Zie CRILL/INT.
CITROEN - APPEL (HERFST-). Hij is noch lang nocli
plat; rijp zijnde fraai geel en zomtijds aan de zonzijde roodag.
rig geitreept. Het vleesch is malsch en zeer aangenaam zuut
van fmaak.
CITROEN-APPEL (WINTER-). LIMOEN-APPEL. Citron
;en iniddelwatig grote , langwerpig ronde, geribd0

d'hiver«
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tppet, 2 duim dik en hoog, die in niets naar den Zomertitroen-appel gelijkt, en hem aan waarde verre overtreft: 3)6
fchil is glad, en wanneer hij rijp is fraai citroengeel. Het
vleesch is tamelijk malsch, en zeer aangenaam van fmaak. Hij,
prijst L zig ook door zijne cluurzaamheid aan, bliivende hij tot
in Februarij of Maart fmakelijk. — De Boom maakt Been groot
gewas, maar is zeer vrugtbaar. DeszelfS zomerloten zijn groen.
agtig of aschgraauw woilig en wit geftipt; de ogen plat opliggend met hoge oogtakjes , het bled bijkaus rond niet eel*
korte punt , geelagtig groen en grof getand4
CITROEN-APPEL (ZOIVIER). VitOECE CITA. OEN-AP•
Citron d'etd. Deze zware appel heeft
dien naam flegts uit hoofde zijner kleur gekregen, want deszela
norm heeft weinig of niets van een Citroen. Hij is van onde.
ren 3 duim dik , boven het middel loopt hij vrij fpits toe , ett
duim. De bloem is groot, en zit diep tusfchen,
de hoogte is
bulten heel is kort en dun. De fchil is glad, wanneer de
appel volkomen rijp is citroengeel, en vettig. Zdmtijds is hij,
aan de zonzijde roodagtig geltreept. Het vleesch is malsch 4
en de fmaak zeer middelmatig. Hij worth in September rijp. —
De BO-om groeit goed en is yrugtbaar,
il EL. TA FEL-APPEL.

CIDER-APPEL (KLEINE). — ten kteine, langwerpige
bijkans eivormige vrugt, van een fraai uiterlijk, en waarfchiftelijk een nieuwe door zajen verkregene appel. Zomajds is
clezelve min of weer rond. De bloem ontbreekt zomtijds
anders is 'dezelve nauwelijks gezonken en van fijne wratjes omringd, Ook de heel fleekt -geheel buiten de vrugt uit
is dud en kort, en doorgaands door een uitwas zijdwaarts -ge•
drukt. be flerk glimmende fchil is aan de fchacitiwzijde bleekgeelagtig groen , en aan de zonzijde goudgeelagtig met enigei
rode vlakjes. Daarenboven is de fchil aan alle kanten rijkelijk.
met witte -ftippen bezaaid. Het vleesch is , ttritagtig geel fijn
Vol fap , vast, amper en rhijnsch van fmaak. be B o om groeit,
jOng zijnde zeer levendig, fchijnt egter niet zwaar to worden,
maar is zeet vrugtbaar, De loten hebben veel overeenkoms t
met die van den A Pis.; De zomerloten zijn clerk , zwartbruin',
agtig, rijkelijk en fraai geflipt. Het bled is groot , Meestal
lfartvormig; duim lang , 24 duim breed , heldergroen van
lqeur en , lets Wollig. De ogen zijn fchoon , zitten Vas. Op
2ljn bruinrood etc ftaan digt bij elkander op flerk vooruitflaandd
tales. De vrugt worth in Januarij 41‘p en chant lang.

14

APPELS (D):

CODLINC, de KEUKEN-APPEL..--. Een der vroegfte Engel.
fche KEUICEN-APPELS, die in Julij rijp wordt en tot December 'duren kan. De Boom wordt natig groot.
COEUR-BOEUF. ,Zie

Z ASTERD-VVINTER-CA LVIL LE.

COURTReNbü. Zie KORTSTEEL.
COUSINETTE (KONINGLIJKE). Coufinette raale panachee.—
Is een ongemeen tedere appel , die overrijp zijnde , even als de
Aftracanfche of Sukaad-appel , geheel vloeibaar worden zoude,
indien hij onder een warme lugtftreek aangekweekt wierd. —
1--Iij wordt in Augustus rijp.
COUSINETTE (WINTER). Zie
COUSINETTE (ZOMER-). Zie

EINGELSCHE

AAGT.

ZOMER -AAGT.

CRILL4NT. Potnme Loquette , Pomme de Chatenon. Een
oneffene, kantige appel , met een diep gezonkene bloem , en
een dunnen , korten Heel. Hij is geelagtig van kleur , en aan
de zonzijde met rode ftrepen. Het vleesch is malsch , zoet em
aangenaam van fmaak. Hij kan tot den volgettden zomer duren.
Een grote Franfche appel,
CROQUET (POMME DE).
rood van fchil en met wit vleesch.
CTRUS-APPEL. Pomocyrus. Een zeldzame , aanzienlijk
grote appel , tot de Calvillen behorende , min of meer plat en
met zware ribben. De heel is kort, en fleekt diep in de vrugt.
Rijp zijnde worth hij goudgeel van fchil , met fijne graauwe
flippen beftrooid en aan de zonzijde blozend. Het vleesch is
wit, fappig en goed van fmaak, egter niet los, gelijk dat der
meeste Calvillen , noch geurig. Het klokhuis is groot en open,
en de kolkbuis raakt tot aan hetzelve. Het bevat doorgaands
weinig pitten , zijnde dezelven lang en bruin. In 't Inatst van
Vovember wordt dezelve rijp en duust den gehelen winter. —
Van den TWEDEN RANG,
DANTSIKER KANT-APPEL. Zie FRAMBOZEN-APPEL.
Een vrij goede x E R r s TDIEPKRUIN. Der Tiefbutz.
duim breed en hoog , en wat fmaller
altar de bloom toelopend. De bloem of het KRU INTJE is zeer
die?
IV INTER-APPEL , 2:

APPELS (D).
diep gezonken. De fchil is doorgaands overal gees; enkele
vrugten , die fterk in , de zon hangen , worden wel eons blozend.
Het vleesch is fijn , vast , niet al te fappig en heeft een aan.
genamen Calvillen fmaak. Hij duurt van OEtober tot Decembers
en behoort tot den TWEDEN RANG der Tafel-appels.
DOEICE MARTENS, Zie MARTENS.
DOLFIJN.

ZOETE D-OLFIJN, ZOETE BELLEFLEUR,

ZOETE PIGEON, ZOETE PASSE-POMME. Der Delphi'''. Pasfed.
online douse.
Een zeer goede , ZOETE WINTER-APPEL,

duim dik en even hoog. Hij fchijnt egter langwerpig oni
dat hij van onderen iets dikker is, en naar de bloem finaller
soeloopt. De fchil heeft een groenagtig gelen grond , dap aart
de zonzijde en zomtijds over den gehelen omtrek is de kleur
paarsch , en aan den boom met waasfem gedekt, even als de
PAARSCHE appel. Het vleesch is vast, zoet , fijn en Rangenaam van fmaak. Hij wordt in December of Januarij rijp.
De BOOM groeit fterk en worth groot , maar is niet zeer
vrugtbaar.
DOMINISK A. H E RE 1%1 .-A P P EL.- Een zeer grote en dunrzame appel , die zomtijds 5 duim hoog en dik is , en tot de
Ramboers behoort. Hij heeft niet flegts een zeer aangenamen
reuk, maar deszelfs vleesch is ook bij uitftek finakelijk. Hacquet , in deszelfs reis :door Davie en Sannatie, verhaalt dat
dezelve in de Klooftertuinen, in den omtrek van ,7asfy in de
Moldau, clerk aanpkweekt wordt,
Een vrij grote POT..
DOORTJES-APPEL. Dortckensapfel.
die in zijn uiterlijk veel van den roden Stettijnfchen
heeft, meestal plat , met diep gezonkene bloem en fleet ;
fchil geel met rood daartusfchen, en met kleine en grote zwart-bruine roestvlakken. — Het vleesch is wit , of groenagtig geel,
fijn , week , faprijk , en van fmaak zuur zonder fcherp te zijn. —
De B o o M wordt zeer groot , gezond en duurzaam. Hij heeft
in zijne gehele wijze van groejen veel van den Stettijnfchen.
De zomerloten zijn lang en Berk , bruinrood, vrij wollig eis
liegts weinig gellipt. Het blad Is groot en ei- of hart-vormig.
De ogen zijn hartvormig en ftaan op fraje takjes. De vrug
wordt in November rijp, en duurt den gehelen winter,
APPEL,

DOUCETTE, Zie HONING-APPEL,

F3

DOG.
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DotiCiN, zie ITEGAPPEL.
DRAGONDER-APPEL zie

GR OTE, R ODE

WIJNAPPEL.

liRdP .D'OR., zie GOPDLAKENSCI-j& APPEL.

pIWIVENAPPEL , zie
DUIPJES - APPEL. Der faubenargge taubenfarNge /let,
Figeonnet , Forme de Yerufalern, Pigeon panathd. Deze appel
tehoort tot de Pasfe pc/7=es, of kortdurende appels , en het is
twijfe4gtig , of dezelve wel van den echten Duivenappel afMint, Intusfchen maakt mon er veel werk van , `en zo veel is
zeker, dat hij met den Duivenappel 'yea gelijkheid heeft. Hij
is eveniens langwerpig en naar de bloem fmaller toelopend, ook,
van dezelfde fgrootte en vorm. De bloem is fijn en vlak , de
Reel kort, en dik , en fteekt niet diep in de vrugt. De kleur
van dezen appel is meestal rood , aan de - fchaduwzijde iet$
groen en random met kleine rode firepen , die aan de zonzijde
(ionkerd.er zijn. Het vleesch is fneeuw - wit en fijn , malfcher.
(Jan dat van den witten Calville , vol fap en zeer aangenaam van
Hij duurt flegts to -in 't laatst van October, — De
loten van den boom zijn dik , bij ieder oog gebogen , bruinrood , met zeer fijne witte \vol., en met weinige en fijne ftippen.
pe agen zijn Lang, plat en fpits toelopend , en de oogtakjes
vockruitftaande de blacken Mein iets opgerold dubbel getand
cin vrij fang van fleel,
DUIFIES.APPEL. (KONINGS-) Der kenigliche
Pigeonnet rola, Een kostelijke TA FELAPPEL, van de grootte
van een Borsdorfer, naar de bloem toe lets meer afgeflompt
n duirn breed en even hoog. De bloem is weinig gezonken
en heeft dikwijls fijne plooitjes om zig been. De korte fled
fteekt in een wijde en ruime, maar vrij vlakke opening. De
fehil is wit als wasch, en heeft aan de zonzijde een zeer eigen'startige bleekrode kleur, die bij vrugten, welke veel zon gehad
hebben , wel eens karmofijnagtig is. De , flippen zijn groot en
gelijkeu near flarren, helder bruin , en op bet rood zomtijds met
c en gelen kring om zig been. Het vleesch is fpier wit, zeer
flu , vol fap tamelijk vast, en van fmaak bijkans als dat van
4rien ' Borsclorfer, maar ruim, zo verbeven, filet klokhuis heeft
ineestal flegts vier vakken , die veel kleine , volkomene, zwartbruine pitten bevatten. --77, De B o Om wordy flegts inatig groat,
groeit jong zijnde zeer levendig ; en maakt een vlakke
kroon.
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Itroon. De zomerloten zijn fchoon, lang en rank, rondom zeer
donkerbruin en glimmend fijn en wollig, en nauwelijks zigtbaar geflipt. Het kleine, ftijve bind doet den boom gemakkelijk van anderen onderfcheiden. Herzelve is 3 duim lang en 2
duim breed, hartvormig en met een fchone fpits, flijf en flerk
van weeffel , van agteren, fijn wollig en met grove aderen , helder groen, glimmend en met fcherpe niet zeer diepe tanden.
De ogee zijn groot, min of meer plat, vrij lang , met een omgebogene . fpits , en vol fijne witte wol. De oogtakjes vooruitflaande. Deze vrugt worth in 't begin van O&ober rijp en duurt
tot in Maart. — Van den ALLEREERSTEN RANG.
DUIVEN- APPEL. (3ONTE) zie
APPEL.

WITTE

DUIVEN-

DUIVEN-APPEL. (GROENE) Pigeon vent. Deze ap.
is 2 1. - duim dik en 24 duim hoog. De bloem flaat met de
bbvenkant ,van de vrugt gelijk. De fchil is glad en geheel
groen ; in Januarij wotdt,dezelve witagtig even als de Calville,
zonder ertig rood. Het vleesch is groenagtig wit , zuuragtig en
niet zo aangenaam van fmaak als de andere Duivenappels , hij
Ian daarentegeri tot 's zomers . duren. Het klokhuis heeft gee!'
Vier vakken, gelijk dat van den roden, maat vijf.
Pei

DUIVEN-APPEL. (RODE) JERUSALEMS-APPEL. Pigeon rouge. — Een fchone , dikwijls aanzienlijk grote , voortreffelijke T-AF-E LAP'PE L. De zonzijde is zeer fraai rood. De
norm` altijd hoog en als een ftompe kegel, gewoonlijk 22 dull!'
bteecV01 attluim hoog. De' bloem zit . meestal vrij vlak op de
vtukt; zij is glthans weinig gezonken en heeft fijne plojen on'
g ig heen. De heel is dun, 2 duim fang, en fteekt diep in de
vrugt. De fchil is wit als wasch, en heeft, bij vrugten die 'yea
zon gehad hebben, fraje rozenrode of donkerder ftrepen. Tus-khen deze &Oen is de fchil helderder rood , en zommige vrugten zija geheel rood. Op het rood ziet men fterke gele flipper!.
net vleesch is zeer wit, fijn, vol fap , en heeft een fuiker- et)
roos-agtigen fmaak, met een aangenamen reuk. Zomtijds zweemt
het vleesch ook min of meer mar het roodagtige. Het klokhuis
heeft meestal flegts vier vakken , met kleine volkomene pitten..
Van deze vier vakken , die een kruis uitmaken , heeft hij del/
naam van, jerufalems-appel. — De 1300M wordt niet groot.
Hij maakt veel en fchoon bout, en draagt jaarlijks rijkelijk. De
zomerloten zijn fang en dun , helder bruin van kleur wollig erg
4erk gellipt, Het Wad is klein fpits eivormig en daar
F4
fpiti
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fpits verre uitioopt 3 duim lang , Ii duim breed-, bij den fleet,
nfgeflompt, van agteren weinig wol , dofgroen van kleur, en
met fcherpe tanden bent. De ogen zijn vrij lang en fpits; de
oogtakjes kort en vooruitilaande. De vrugt wordt in 't laatst
van November rijp, en heeft vroeg in 't voorjaar gedaan.
Vaui
EERSTEN RANG.

DUIVEN-APPEL. (WITTE) BoNTE DU I VE N- A PPE L.
Pigeon blanc. Een broer van den vortgen, van wien hij nogthans in de vorm enigszins verfchilt, zijnde hij flomper. Deszelfs grootite breedte yak in de onderfle helft van de hoogte;
hij behoudt ze egter niet lang , maar begins allengs fpits toe to
lopen , tot dat hij bij de bloem clomp afbreekt, en een ongelijke
kleine vlakte orn dezelve bet= vQrmt. De bloem is grQot en
diep gezonken. Bij den heel is de appel vlak gewelfd. De fled
fteekt in een nauwe opening, en is middelmatig clerk en kort.
De omtrek van den appel is niet geheel rond, maar heeft enige
onelfenheden. Hij is rijkelijk 2 duim hoog en breed. De fchil
is witgroen, en wordt onder 't liggen fraai wit, glad en zuiver.
Het vleesch is witagtig groen, los en malsch, heeft veel fap en
is zeer aangenaam van fmaak ; hij wordt in December rijp en
duurt tot Maart. — De n oom draagt goed , maar wordt niet
zeer iterk: de zomerloten zijn kort en dun , helder bruin of bij,
kan g. geelagtig, en hebben enige wol. Het blad is donkergroen,
langwerpig en klein getand.
DUUR.APPEL. (FRANKISCHE) Een middelmatig grote,
rodagtige , en naar de bloem jets fmaller toelopende POTAP11)EL, geel van fchil, en met rode flrepen , die egter verdwijnen na dat hij een jaar gelegen heeft. Deszelfs fmaak is redes
lijk , maar zijn grote verdienste is, dat hij ruita twee jaren lang
kan duren.
EDELKONrNG. ber EdelkOnig. Rot fres noble. — Ben
pragtige , grote , zeer ,donkerrode , kostelijke Herfst- calville,
e ven groat als de rode Herfst-calville , maar lets platter, frajer,
en regelmatiger gevormd. Geheel volwasfen zijnde is doze fchone vrugt 3 duim breed en 3 dulm hoog. De bloem is weinig
gezonken, en van vele fijne ribben omringd, die zig eerst regelmatig op den kruin van den appel verheffen , en van agt tot
Lien in getal , tot am den fleet heenlapen. De fled is dik en r
duim lang; zomtijds is hij ook dun: hij fteekt in een diepe,
ruime opening. De grondkieur, die geelagtig groen is, •Intwaart
den flegts bij vrugten , die in de lommer gehangen hebben,
want
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Want die veel zon hebben , zijn overal fraai rood, dat aan de
tchaduwzijde jets helderder, maar aan de zonzijde zeer donker
en zelfs zwartagtig is. Op het rood ziet men kleine witgrau,
we vlakjes , en zomtijds hebben de vrugten ook zwartbruine
vlakken met fijne fcheuren. Aan den boom is de vrugt.met, een
foort -van waasfem belopen , vettig, en ruikt fijn framboosagtig.
Het vleesch is wit., los , malsch, vol Cap , om de bloem been
Tozenrood, en de grote ader die het klokhuis omringt verfpreidt
'het rood clerk om zig heen , zo dat aan oude bomen het vieesch
denkelijk geheel roodagtig worth. De fniaak is zeer aangenaamr,
zoet , aardbesagtig en rhijnsch. Het klokhuis is zeer„groot,
en de bloem loopt met een wijde holligheid tot aan hetzelve,
leder vak van hetzelve is wanftaltig groot , en men yindt in de
vrugt van agt tot den' volwasfene pitten. --De B 0 o m groeit
.zeer levendig ; draagt zijne takken vrij vlak, althans clerk uitftaande , maakt niet veel loof ; wordt egter zeer vrugtbaar.
De loten zijn lang en clerk , bruinagtig , naar onderen met een
*flu zilvervlies overdekt , aan de fchaduwzijde olijfgroen , en
liegts weinig geilipt. Het blad is bij jonge bomen zeer groot,
langwerpig cond. met een korte punt, licht groen glimmend; van
agteren wollig, en aan den Kant met geen diepe noch fcherpe
tanden. De bladfleel heeft twee bijbladen. Het oog is klein,
de oogtakken breed en uititaande. De vrugt wordt half September rijp, is fpoedig eetbaar, en duurt tot Nieuwe)aar. — Van
den ALLEREER STEN RANG.
EGGERLING, zie HOEKELING.
M g:APPEL. WIJ131.7RGER , ZOETE WijBURGER.
Een goede iiERFST-POTAPPEL , 24 duim breed en 21 duim
hoc*, in de vorm van een ei , met gezonkene bloem , een
gladde geelagtig witte , zomtijds aan de zonzijde min of meer
roodagtige fchil , en malsch van vleesch. Hij words in ,Oaober
en November rijp. De B o om maakt goed gewas, en is zeer
vrugtbaar.
ENGELSCHE AAGT, zie AAGT.
ENKHUIZER AAGT, zie AAGT.
ERVELING. (WINTER) Een platronde appel, 3 . duim
breed en 21 duim hoog; de fchil is glad en geelagtig , met fijne
bruine ftippen , en zomtijds aan de zonzijde met rode of Week–
rode ilrepen. Het vleesch is malsch, maar gemecn van fmaak;
't is
E5
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't is egter een goedt itoof-appel. In Februarij of Maart wordt
deielve rijp. De Bo om maakt goed gewas, en is tamelijk
vrugtbaar.
ERVELING. (WITTE). ZONIER-ERVELING, H01411E1113,
wel ENGELS -CHE KAROLIJN.
ten zeer grote en nuttige zomer-potappel , die de vorm van
een Calville heeft , 4 duim breed en 5 duim hoog. De bloem is
diep gezonken en van vele fijne ribben omringd. De Heel is kort
en iteekt in een nauwe opening. De fchil is ftrogeel aan de
conzilde"met . een fitn rood kleurtje nauwelijks gedekt , zonder
itippen, maar met een menigte geelagtige vlakjes. De BOO M
groeit clerk en wordt zeer groot, met afilaande takken. De zoinerlOteft zijn zwaar en tang, met weinig wol , graauwagtig bruin
arm kle, zonzijde groenagtig aan de andere ea met veelvuldige
4terke bruinagtie flippen. Het blad is groot, langwerpig rond ,
Ifeldtragroen , van 'agteren niet zeer ruig , en diep getand. De
knopon zijn klein , hartvonnig, en zitten aan brede niet ver
uititaanife Ocigtakjes. Deze vrugt wordt ,half Augustus rijp,
en ciduit niet veel langer dan September, wordende na dien tijd
week en melig.
VERK, 00k

ERVELING (ZOETE). Deze goede ZOETE PO'TAPPET.
Vs 32 breed , a2 duim hoog , geelagtig, aan de zonzijde bleekrood , malsch van vleesch en min of meer amper van fmaak.
Hij wordt in November of December rijp. — De Boom
groeit goed en draagt clerk,

''FAROS -APPEL. (GROTE) Crofer Farosapfel Kaiferapfel.
Gros. Faros. — Len platronde, goede w NTER-TAFELAPPEL,
duim breed en 21 duim hoog, bij den flee' dikker dan bij, de
bloom, met enigszins verhevene ribben, die egter niet fcherp
21in , 'met' een korittn welke diep in de vrugt fteekt , en
een brede, gezonkefte bloem , van bulten omringd. De fchil is
nan de zonzijde donkerrood , met kleine nog donkerder itrepen
afgezet, aan de andere zijde minder rood, zomwijlen geelagtig,
en met bruine vlakken bij den 'iteel. Het vleesch is vast , wit
en teér , vol fap en van een verheven fmaak. — De zoom
worth groot en maakt iterke zomerloten , die donker -bruin.
rood , lang en weinig geflipt zijn. De ogen zijn groot en
breed , en hebben kleine oogtakjes de bladen zijn groot , bij-.
kans elliptisch , en dubbel getand , de bloeifems groot en mar
buiten een weinig bleekrood. Hij worth in Januarij of Feb ruarij
rijp. —Nan &en EzitsTzri RANG.
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Le Bros Faros
FAROS. (CROTE , RODE ,
Een grow , fraje , voortreffelijke HERMrouge d'Automne.
A-PPEL voor T AFEL en KEUKEN, platrond , 32 duim breed
en 2 duim hoog. De bloem zit in een ruime groef met fijne
plojen en flauwe ribben. De flee' is dun en kort. De fail is
dofgeel met een roden zweem. Iiqtyleesch is geelagtig wit ,
los , week vol merg en rap , en aangenaam vioolagtig, van
De B o om groeit levendig ,Inaakt fraai loof, ,
fmaak.
wordt groot. De zomerloten zijn * king, roodbruin , glimmend
en met een menigte ‘fifne witte , sonde flippen bezaaid.
Iliad is aanzienlijk groot en eirond. De ogen zijn klein en de
9ogtakjes clerk, — De vrugt wordt half October rijp en duurt
enige maandem
Van den EERS , ZpN RANG.
FAROS , - APPEL. (KLEINE) Petit Faros. — Dit is ook
den zeer goede appet, iets hoger, dan breed, 2/ duim 'wog en
2a duim breed , heeft een diep gezonkene bloem met plooitjes ,
en een korten , dikken,fteel,- welke (Pep , in de vrugt fteekt.
fchil is glad en glimmend , aan -de zonzijde helder rood, met
donkerder rode vlakken ; aan de fchaduwzijde bleker rood en
met korte helderder, rode flrepen afgezet. Het vleesch is wit ,
lwrrelig , calviligtig en aangenaam van fmaak. Hij 'tan tot Feuarij duren.
FAVORIT-APPEL, Poinme lifignovne. Een kleine, bij
uititek fraai rode vrugt, met een aangenamen rozenfinaak. Wat
de norm en grote betreft, deze zijn als die van een
atig groten Borsclorfer; hij loops egter naar de bloem dunner
toe dan:naar ,den, Deszelfs breedte is van 2 4
- duim en de
boogte 2 duim. De bloem is diep , gezonken. Do korte fled
fteekt ver in de vrugt. De fchil is met een frajen iblauwen
waasfem overdekt. Ook ziet men op de karmofijn- of rozenrode
fphil ilerke geelagtige vlakjes met een grauwe flip in 't
Het vleesch ruikt roosagtig , is fraai wit, los , fijn , van de blocs1.
tot aan 't ilakhuis roodagtig, niet faprijk , maar van een eigenaartigen fuiker- en kaneel-finaak. be Bo o M wordt niet clerk,
raakt veel loaf, en is ongemeen vrugtbaar. De zomerloten zija
rank, aan de zonzijde bruinagtig , voor het overige geelagtig
groen of olijfgroen , met wol overdekt en met witgrauwe flippen bezaaid. Het,blad is niet groot , eirond dofgroen en aan
den, kant met vrij,roncle,,kleine tanden bezet. De ogen zijn klein
en Nan weinig trooruit. De vrugt wordt half September rijp en
begint in November to verleppen. 7,ij- moet met de fail gegeten
worder; -Tr Vail den EERSTEN RANG.
F'.
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PICHEr, zfe HEGGENAPPEL.

FLEINER (GROSER WINTER .). — Len grote , zeer goede
die ook wel uit de hand mag gegeten
worden, Hij is kegelvormig, 3 duim breed en even of zomtiids lets 'rninderhoog.. De mare bloem is wit - wollig, en zit
in een diepe ruime groef met fijne fplojen, die zig niet verder
ovetde'vrugt ,been uititrekken. De dunne flee' fteekt in een
diepen , tregteriormigen- kuil welke glad en fraai groen is. De
fchil wordt , wanneer de vrugt geheel rijp is , holder citroengeel, met een roden zweem aan de zonzijde , en- met hier en
daar verftrooide witagtige fijne flippen. De vrugt ruikt clerk
cli aangenaam, en verlept niet. Het vleesch is wit , grofkorre
lig , malsch , vol fap, en zeer aangenaam kruidig en rhijnsch
van fmaak. — De BOOM wordt groot zwaar en vrugtbaar : de
takken Haan niet' ver of , zo dat hij fchoon houtgewas maakt.
De zemerloten zijn lang en fterk , zwartagtig bruin , met fijne
bedekt , en wit geftipt. Het blad is , zeer groot , eirond,
Haar voren met een lange punt. Het is 31 duim lang, en heeft
kleine , fmalle bijblaadjes. Het oog is klein , witwollig , en
zit op fterke , fpits vooruitflaande oogtakjes. De vrugt wordt
in November rijp en duurt tot laat in den winter, hoewel het
Een der eerfle Potappels,
vleesch dan wel eens flippig worth.
IVINTER-POTAPPEL;

FLETNER (SOMMER). Dit is eon der 'fchoonfle uppels ;
voor het overige van voren en fmaak als de Winter -Fleiner,, en
cell fieHad van den boomgaard. — De B ooM wordt insgelijks
zwaar; heeft donkerbruine zomerloten , met roodagtige flippen
en fijne wol , flompe , vastzittende ogen, met kleine oogtakjes
kleine ronde blaadjes met een korte punt , heldergroen en van
agteren'wollig , met kleine, ronde tanden.
FLOR!S - APPEL. Der Florentiner. Ponnne de St. Florent,
Caillot -Rorat. Een middelmatig grote, fraje herfstappel , die
-zeer good voor TAFEL en KEUKEN is. Hij is vac voren als
eon 2-1 tot 3 duim breed en even hoog. De bloem
blijft langen tijd groen , is diep gezonken , en heeft om zig
been vele fijne ribbon , waarvan de meesten over de vrugt beenlopen. De dunne Heel is r tot i duim lang , en fteekt in cell.
nauwe en vrij diepe opening. De fchil is eerst holder groen2gdg heel , maar wordt vervolgens citroengeel , en donker karmofijnrood-aan de zonzijde. De flippen zijn fijn en niet veelvuldig. Het vleesch is wit , en onder de fchil ook wel rood:.
agtig. Het is zeer fijn , los , malsch , vol nierg en fap ,
heeft
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weft een 2angenamen geurigen fuikerfmaak. — De Bo om
groeit levendig en is zeer vrugtbaar. De zomerloten zijn rank
egter niet zeer lang, paarsch of bruinrood van kleur woilig en
bier en daar met fijne witgrauwe itippen. De bladen zijn
groot , .eirond, met een korte punt , 4z duim lang ,27!; duim
breed. De ogen zijn klein witwollig, vlak , hartvormig , en
zitten op fterke oogtakjes. De vrugt wordt in 't ,laatst van
Oetober rijp en kan verfcheiden maanden duren. — Van den
XERSTEN RANG.

FOPPEN-APPEL. Der Vexierapfel.— Een uitwendig fraje,
en aanzienlijk grote , mars vat de deugd betreft, flegts zeer
middelmatige P o T A PP E L. Hij Ls 3 duim breed , 234 duim hoog,
en loopt naar de bloem iets fmaller toes De bloem is dan
eens veel dan eens weinig gezonken , en van vele fijne plooitjes omringd , waarvan de meesten als ribben over de vrugt,
heenlopen. De flee' is lomtijds dun en i duim lang ,
tijds ook korter en vleefchig. De fchil die met een frajen
blauwen waasfem gedekt is , is in den beginne witagtig gee],
betgeen vervolgens in citroengeel verandert. De Zonzijde is
helder karrnofijnrood. Het vleesch is zeer wit , fijn, vol fap,
fcherp ,en zuur van fmaak. — De Boom groeit zeer levendig,
en fterk, en is vrugtbaar. De takken hangen benedenwaarts.
De zomerloten zijn lanu,en rank , bruinagtig of helder rood
aan de 6ne en olijfgroen aan de andere zijde met veel wol
bekleed en fraai wit geftipt. Het blad is zeer groot, langwerduim lang , 2 duim breed, van sagteren niet ruig, fijn
Riff ,
getand en bleekgroen van kleur. De ogen zijn zwaar , dik en
rood, en zitten op clerk vooruititaande takjes. De vrugt wordt
in 't laatst van , Qetober kijp en duurt tot Nieuwejaar. Het
vleesch wordt onder de fchil gaarne flippig.

g

FRAMBOZEN-APPEL. Zie
VILLE.

GESTREEPTE HERF

ERAMBOZEN-APPEL (PAARSCHE). Ook wel DANTSI.
Braunrother Himbeerenapfel.- Franzboife rou •
Een, aanzienlijke , voortreffelijke , donkerpaarfche Herfst.
calville, van een platte gedaante. Deszelfs gewone breedte is
van 3 duim en de hoogte van 24 tot z duim. De geflotene
groenagtige bloem is doorgaands weinig gezonken , en van een
menigte i fijne ribben omringd , die egter weinig uitp-uilen. De
Reel is dun , bruinagtig , i duim lang, en fleekt in een diepe,
xuirne,roestige opening. De fijne fchil wordt in 't liggen vetagtig,
ILER KANT-APPEL.
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iig, is fr i rood , met nog donkerder f/rePeri , en aan de 2atiA
zijde paarsch en zelfs zwartagtig. Op het 'heldere rood ziet
men vele fijne witgrauwe ftippen oak heeft de vrugt dikwijls
roestvlakken. Het vleesch is om het klökhuis heen fpier wit ,
en wat verder naar de fchil toe rozenrood los vol fap ,
ran een zeer verkwikkenden frambozen fmaak , die nogthans-,-zo
Zang de bonen jong zijn , In 't zuuragtige valt. Het klokhuii
is zeer groot en bevat vele volwasfene pitten , die men kan
Ten rammelen , wanneer de vrugt rijp is. — De BooM wordt
flegtg matig groot, even als de witte Winter-calville. Deszelfs benedentle takken liggen bijkans waterpas , en de bovenflen
men een vlakke kroon. Hij draagt alle jaren. De loten zijn le:
véndig. , lang , vol knoppen , met witagtige wol bekleed , en min'
de zonzijde met een dun zilvervlies overdekt , waar de licht;
bruine kleur door been fchijnt ; aan de fchaduwzijde zijn zil
olijfgroen. Het bind , 't welk doorgaands als een goot omgebogen , I4 , is fraai groen en glimmeod langwerpig met een punt
4 duim lang eft r duim breed , grof geHderd, van agteren ruig,
en vrij onregelmatig en clomp getand. Het oog is klein , Worlig , hartvormig , en zit vrij vast op bet flerk vooruititaande
trkje, De vrugt wordt in 't begin van September of in 't
den van die maand rijp.
FRAMBOZEN-APPEL (RODE). Zie RODE WINTER.,
CALVILLE.
FRAIVIBOZEN-APPEL (WITTE). Zie WITTE WINTE
CALVILLE.
FR1INC4TU. Zie GRAUWE KORTSTEtL,
FRANKEN-APPEL. Een vooral in Brisgau zeer gefchatte
4n bruikbare P OTAI,PE tot de Strepelingen behorende. Hit

is platrond en op het oog niet ongelijk aan den Winter -ftrepe.:
ling ; weer breed dan hoog en niet ,groot. De bloern zit in
cen mime , vlakke groef, en heeft enige kleine plooitjes our
zig been , die egter de kanten van de vrugt niet oneffen. mnkenj
De heel is zeer kort en dik , en fteekt in een matig diepen kuit4
die aschgraauw van kleur is. De fchil is donkerrood , en wand
der de vrugten veel zon gehad hebben , bijkans aan alle kan'
ten rood , met nog donkerder rode ftrepen fterk afgezet el)
met fijne witte ftippen bemaid aan de fchaduwzijde ziet mert
er de gele grondkleur door beflen fchijnen. Ook vindt merl
wraten of grauwe vlakken op dezcived liet klokbuis,

Is
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SIS

Is klein eat bevat tien volwasfene pitten. Vet vleesch is cinder
fchil lets roodagtig. De fmaak is niet fijn geurig maar in
den beginne vrij zuur, in 't voorjaar egter en 's -zomers ; wan.
nger er reeds gebrek aan andere appeis i , zal men hem met
fmaak gebruiken , en hij is dan vooral , geftoofd 2ijnde , voor
zieken een verkwikkelijke kost: zijnde hij voorts zeer goed tot
cider. — De Room wordt groot, oud en vrugtbaar.
41e

GANSEN-APPa,. Clinfeapfel, Stromelting. Ponnne Tapone.
Een wijn-zure Potappel , met een zeer korten fled; geel en
aan de zonzijde met rode arepen. Hij worth in December rijp.
GELDERSCH KRUIS. Zie KRUIS -APPEL.
GE'RST-APPEL. Orgeran hatif, Een Franfche Potappel,dia
ook wel versch kan gegeten worden , egter niet dan middelmtig van fmaak is. Er is ook een Orgeran tardif, waarvan
Ouintinye gewag maakt.

GESTREEPTE BLOEMZOETE ENZ. Zie BLOEMZOETE , ENZ.
GLAS-APPEL (DUITSCHE). — ten grote POTAPPEL4
ineestal van een kogelagtige vorm en ook wel hoog fchijnende.
De vrugten die plat zijn , zijn 4. duim breed en 31 duim hoog,
bloem is open en. weinig gezonken , en van hare opening
of lopen doorgaands vijf vlakke ribben over de vrugt heen. De
heel is i duim lang , dun , en fteekt in een niet zeer diepe en.
doorgaands wat roestige groef. De fchil is heldergr, oen en
wordt tegen 't voorjaar geelagtig, aan de zonzijde roodbruin ,
en hier en daar met grauwe flippers , die bleekgroene randen
bebben. Het vleesch is vast, fijn, wit en naar het geel overbellend , vol fap, niet onaangenaam itur en enigszins kruidig
van fmaak. De BOOM wordt buitengewoon groot en zeer
oud: hij groeit even als de Stettijnfche en maakt 'een wijde,
vlakke kroon. De zomerloten zijn Clerk en lang , aan de dne
zijde glimmend bruin , aan de andere olijfgroen , met dunne wol
bedekt, en veelal vrij Jerk geftipt. Het blad is groot, langWerpig rond , 44- tot 4 duim lang , 3 breed , beldergroen , en
am' den kant van fcberpe, maar niet zeer diepen , tanden voorzien. De ogen zijn fang en fpits , zijnde de punt doorgaands
zijdwaarts gebogea. De oogtakjes zijn dik , en flaan vooruir.
Peze glasappel wordt 'niet clan in 't voorjaar rijp en duurt den'
gehelen zomer. — Van den TWEDZN RANG.'
GOE-
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GOE-ZOETE. Zie

ZOMER

BLOEM-ZOETE.

GORGE DE PIGEON. Zie VENKEL-APPEL.
GOSLINGASCHE KRUIDLING. Zie
LING.

DUBBELE

'MUM-

GOSLINGASCHE RENET. Zie GRAUWE KORTSTEEL:
GOUD-APPEL.

Zie G

o I) D-PIPPELING.

4.

GO UD LAK ENS C HE APPEL. Goldzeugapfel, goldgeflikter
fel. Vrai drap d'or. — Een zeer fraje, aanzienlijk grote , voor.
trelfelijke TAFELAPPEL. Deszelfs eigentlijke vorm is vrij kogelagtig, hij is 31: duim breed en 2i duim hoog. Men vindt
egter ook dikwijls vrugten van 31 duim breed en ruins 3 duim
bong. De bloem, welke fijn, wit en wollig is , flaat in eery
mime , diepe , veelal fchotelvormige groef, en is van fijne plojen omringd , die viak over de vrugt been/open. De flee! is
zeer kort en flaat in een wijden , niet zeer diepen , gladden kuil.
De fchil. is aanvangelijk fraai heldergeel, met deze eigenaartige
bijzonderheid, dat verfcheidene lichtgroene ftralen of lintvormige ftrepen van de bloem naar den flee! lopen , van well
groen men ook dan nog fporen vindt, wanneer de vrugt reeds
begint te verleppen. Voor het overige is de vrugt, geheel rijp
zijnde, aan de zonzijde uitmuntend fraai goudgeel , en aan de
fchaduwzijde iets bleker geel met groene vlakken vermengd.
Daar en boven is de fchil met vele fraje flippen, die zomtiidst
fijn en zomtijds grof zijn , befproeid , en men ziet ook dikwijls
op deze vrugt grote en kleine zwartbruine roestvlakken. Het
vleesch is onder de fail zeer geel , naar het klokhuis toe iets
Witter , los , v,o1 merg en fap , en van een zeer aangenamen
fmaak. Het klokhuis is calvilagtig. De BOOIVI wordt groot ,
Inaakt een fraje kroon en draagt jaar op jaar. De zomerloten
zijn fijn en vrij lang, glimmend bruinrood van kleur met eery
lijn zilvervliesje en met vuile wol bezet , ook dikwijls fijn
geflipt. Het blad' is final en zeer lang, te weten 21 duinr
lang en flegts II duim breed. Het zit doorgaands fcheef aan
den fleel , en heeft- een lang uitlopende punt , Waaraan het gee
makkelijk te kennen is. Van agteren is het blad met fijne,
wol bezet , voqtts heldergroen , glimmend en aan den kant vain
fpitfe tanden voorzien. De ogen zijn kort en dik en de oogtakje g flaan clerk vooruit. De vrugt wordt in November rijp,
en kan op een koele plants tot Februarij duren : na dien tija
wordt ze melig en laf. — Van den EERSTEN RANG.
CRAW.

APPELS (G).
GRAUWE PEERZOETE ENZ. Zie PEERZOETE ENZ.
GRAEFEIVSTEINER APPEL. — Een Calville , die nit 'mild
nfkomstig, en van daar naar Sleeswijk gekomen is , waar men
hem op het Kaffeel Griifenflein heeft aangekweekt waarvaa
hij tlians in Duitschland den naar draagt. — Het is een grote
fchone appel, zomtijds 4 duim hoog en tot 3 duim breed. De
bloem is gezonken en van hoge ribben omringd, die zig vet,heven over de vrugt heen verfpreiden. De fchil is geel ,
wijls hier en daar met rood befproeid, en de vrugten die veel
zon gehad hebben , zijn aan die zijde nog meer rood, met vele
bruine flippen. Het vleesch i5 wit, grof, faprijk, zoet, wijn.
agtig en heeft lets van, een goede Meloen. Het klokhuis is
groot en wijd. Hij wordt in November rijp eri duurt het groott
fie gedeelte van den winter. — Van den EERST EN RANG.
Deze appel is insgelijks voortreffelijk om te drogen als ook
om Cider te maken. Hij is zeer gevoelig op zijn grondflam,
en begeert daartoe zaailingen van zijn eigene foort of ten minfien van Calvillen of Paradijsflruik. — De' B OOM is fchoon gevormd, heeft groenagtig bruine zomerloten met wol en met
witte ftippen, matig grote ogen met hoge oogtakjes , en rond'
agtige grote bladen, die naar de punt toe langwerpig worden4
GRAGT-APPEL. Crethenapfel. Een Middelmatig grote
maar wegens de vrugtbaarheid van den boom , zeer gerchatt4
POTAPPEL. Deszelfs vorm is veranderlijk , dan eens plat dan
wear `meer langwerpig. De volwasfene vrugt is 24 duim breed
en
duim hoog. De b/oeiti is fijnWollig, weinig gezonkert
eri van fijne , plojen omringd. De fterke vleefchige flee! is
duim lang, en fleekt in een wijde , ruime diepe groef.
fchil is aan den boom bleekgroen , en worth onder 't liggen
fraai citroengeel, maar de halve vrugt is bloedrood en met een.
fijnen waasfem gedekt. Ann de zonzijde ziet men veel zware
grauwe of witagtige flippen: Het vleesch is wit of geelagtig
voorts 'fijn, vast, fappig, vol merg en van een fijnen wijnngtigen ftnaak. De B Qom groeit clerk , met een tamelijk vlakke
kroon, en is ongemeen vrugtbaar. De loten zijn levendig en
Zang, aan de zonzijde bruinrood, tegen over roodagtig groen 4
bijkans zonder flippen en flegts naar voren toe wollig. He t
blad is niet groot, langwerpig, 3 duim lang, n duim breed
zeer licht groen van kleur, en van flompe tanden voorzien. Iles
oog en de oogtakjes zijn zeer klein. Deze vrugt wordt in No'
vember rijp , en duurt tot in 't voorjaari
DEEL 4O
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GRANAAT-APPEL. — Een fraje , bloedrode, Viiddelmatig
grote , oud - duitfche Potappel , die ook een koude lugtftreek
voor lief neemt. Deszelfs vorm is verfchillend , zijnde hij zomtijds geheel plat , en zomtijds fpits toelopend. Hij draagt dien
naam van zijne fraje kleur. De bloem zit in een niet diepe ,
maar doorgaands vrij vlakke groef, en is van fijne plojen omringd , die egter over den appel heen lopen. De heel is klein,
fteekt zeldzaam buiten de vrugt uit, maar wel diep in dezelve ,
en heeft roestvlakken om zig henen. De fchil is doorgaands
zuiver bloedrood , en bij vrugten die veel zon gehad hebben ,
geheel donker , zonder de minste flrepen. Vrugten die minder
zon gehad hebben , hebben aan de bicker rode fchaduwzijde
donkerder firepen, en ook aan de donkerrode zijde firepen , die
nog donkerder zijn. Worts is de fchil met witgrauwe flippen,
zomtijds ook met roesttekens overdekt. Het vleesch is vrij
wit, tarnelijk fappig, grofkorrelig , aan de zonzijde onder de
fchil met rode aderen doorweven , en van fmaak wel niet fijn ,
egter ook niet onaangenaam , en zoetagtig. — De Boom worth
zeer groot en vrugtbaar. Hij maakt ook fchoon loof. De zomerloten zijn donkerbruin , weinig geflipt en met witte wol
overtrokken. De ogen zitten vrij vast , zijn witwollig, en de
oogtakjes hebben fraje ribben. Het blad is zeer groot, Ian.
agtig , als een langwerpig hart gevormd , clerk en groot getand.
De vrugt wordt in December of Januarij rijp en duurt tot
's zomers.
GRAS-APPEL. Der friihe Wiefenapfel. `Een kleine appel, van
vorm en grootte bijkans als de Borsdorfer,, en bij den Landman
in Duitschland zeer bemind , om uit de hand to eten. Hij is 2 duim
breed en 2 duim hoog. De kleine bloem is weinig gezonken en
van fijne plooitjes omringd. De reel is meestal kort, vleefchig,
en fteekt in een ruime roestkleurde groef. De fchil is lichtgroen en rijp zijnde bleekgeel, aan de zonzijde met een bruine
Nang. Het vleesch is fraai wit en belt naar 't groenagtige over,
voorts is hetzelve fijn , week , faprijk , en van een aangenamen
min of meer rhijnfchen fmaak. — De Boom wordt flegts matig
groot en , maakt een vlakke kroon. De zomerloten zijn fijn en
lang, zwartbruin van kleur, met veel wol bekleed , en weinig
maar zeer fijn geflipt. Het blad is klein , eirond en bij den
heel vrij clomp , 3 duim lafig en 2 duim breed , van agteren
niet zeer ruig , lichtgroen en klein van tanden. De ogen zijn
klein en de oogtakken flaan veel vooruit. De vrugt wordt in
September rijp , is bijkans eetbaar zo dra ze van den boom
komt , en duurt tot Nieuwejaar. — Van den T WE DE N RANG.
GRIS T.
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GRIET.

ENItELE

ZWOLSCHE

9St
ZEEUW*

goede nEfursT-poTAPPEL,welgevormd,
jets langwerpig, a duim dik en 21 duim hoog, glad van fchil,
aan de zonzij.de.rood, en aan de andere zijde zuivet geel; het
vleesch is malsch en zontler geur ; hij words in October or
November rijp. — De Boom groeit goed en is vrugtbaar.
SCHE GRIET.--Een

GRIET (MIBBELE). Dit is een grote langwerPig vie s
kante POTAPPEL, 2i duim breed en hoog ; men vindt egter ook
aan . denzelfden boom vrugten die korter en yonder zijn. De
fella is glad, en wanneer de 'appel rijp is , groenagtig geel, aan
de zonzijde ogrer doorgaands jets blozend. Her vleesch
breekbaar , grof,- zuuragtig, en flegts in de keuken re gebruP
ken._ Hij duurt tot Februarij. — De BOOM worth groOt
duurzaam , en draagt goed.
GRIET (ENGELSCHE). Margarethen- of Magdaknenafirel
thigustinerapfel. Pomme de Illadelaine. Margaret-401e. — Ben
Engeifche 1.trugr van middelmatige grootte i aan de zonzijde
bleekrood en aan -de andere zijde bleekgroen , met vast vleesch
en adngenaam van fmaak.— Hij words reeds in Iulij rijp en is
na den Codling, een , der vroegfte- potappels. — De B o OPli
words net zeer groat.
GRIET (ROOMSCHE). Deze w-intE It A P PE L heeft
veel van_ de:Aubpele Grier, maar is gewoonlijk langwerpiger en
geler van kleur ; ook heeft hij doorgaands bleekrode firepen.—
Het vleesch is insgelijks grof, breekbaar, en alles behalven fijn
van fmaak.---flij words voorts op herzeilde tijditip rijp , dutigt
even lang, en de n o oivr is ook eveneens.
GROENE ,BLOEMZOETE ENZ. lie BLOtIVIZOETE ENZ4
GROENEKE. Grunethe , Criininger , Grunehe Gruncher.
Een grote langwerpige en zeer duurzame POTAPPEL en dd
groenfte van idle appels. Dezelve is niet eerder dan in April
eetbaar , eit duurt tot Nat in den zomer.
GROENELING (HARDE). _Der harte Oriinling.
Een
kleine appel, bijkans gevormd als een grote Goudpippeling of
duim breed en 2 duim hoog. De b/oeirt
als een Borsdorfer
w.einig gezonken en van enige fijne plooitjes omringd. De
fteel' is 4 duim lang en fteekt in een ruime en vrij diepe
groef. ne, fchil is licingroen magr worth tegeu Nieuwejaat
vast
G

too
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eerst geelagtig en vervolgens helder geel , ook bruinagtig rood
aan de zonzijde. Op het rood ziet men veel grauwe flippen
en aan de fchaduwzijde zeer fijne, kleine en grote roestvlak.
ken. Het vleesch is groenagtig wit, vast, fijn vol Cap en
aangenaam van fmaak. — De B o o worth flegts matig groot,
maar zeer vrugtbaar. De zomerloten zijn lang en dun, aan alle
kanten donker bruinrood van kleur, met fijne, vuile wol bekleed , en niet veelvuldig maar fijn geflipt. Het bind is zeer
groot, elliptisch , met een zeer lange punt, 4 duim lang, 2 duira.
breed. Deszelfs zamenweeffel is clerk, met fijne aderen, van
agteren niet zeer ruig lichtgroen van kleur en aan den kant
van flompe tanden voorzien. De ogen zijn langwerpig en de
oogtakjes flaan vooruit. De vrugt wordt niet eerder dan tegen
't voorjaar refit rijp, en duurt over 't jaar,, wanneer ze goed
bezorgd worth. — Van den TWEDEN RANG.
GULDELING (DUBBELE). SIGNOR GULDERLING. —
Dit is de grootfle van alle de Guldelingen, 3 duim dik en
3 duim hoog , met een gladde groenagtig gele fchil :
en niet onaangenaam van fmaak. Hij wordt in December of
januarii rijp. — De BO o M maakt goed gewas , maar draagt
Met iterk. — Van den T W E D E N RANG.
GULDELING (FRANSCHE). — Een goede IIERFST-APPEL, middelmatig van grootte, e sic duim breed en 21 duim hoog,
lets langwerpig en kantig , met een kleine- diep gezonkene
bloem. De fchil is groenagtig geel , en zomtijds geelagtig met
bruine flippen. Het vleesch is malsch en de fmaak aangenaam
en fijn ; hij worth in November of December rijp. — De B OONI
Inaakt fchoon gewas , en is zeer vrugtbaar.
GULDELING (GELS).

tIJNE GULDELING, ENkELE

GULDELING, GOUDAPPEL.

In Neder-Laufitz Schaafsnafe.

—Eenfchoenvrijgoteapl,goedvrtafelnkue.
IIij is meestal langwerpig , en dan eens fpits toelopende, dati
weer kogel- of rolvormig. De bloem zit meestal in een vlakke
rauwe groef, die met plojen als toegerijgd is. De heel is niet
sang, en fleekt zomtijds diep in de vrugt, egter niet altijd. Naar
tie bloem loopt de . vrugt altijd fpits toe. De fchil wordt onder
't liggen fraai goudgeel , en vrugten , die veel zon hebben ,
krijgen een zweem van vuil rood. De flippen , die men er
flegts nu en dan op vindt, zijn zeer fijn en graauw. Het vleesch
s geelagtig wit, fijn , los , faprijk, vol merg , zonder veel geur,
maar van een aanzenainen kruidigen fmaak. Het klokhuis
groot,
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tax

groot, en bevat dikwijls zeer vele kleine rondtgtige, 'mar vol.
wasfene pitten , die men kan horen rammelen. Do n o o
worth niet groot , en maakt veel fijn en nederwaarts hangend
hout. Hij is buitengemeen vrugtbaar, en door de veelvuldiga
vrugttakjes vol fijn bout. De loten zijn dun en lang aan de
zonzijde roodagtig bruin , en aan de fchaduwzijde lichtgroen.
De- ogen "zijn -groot , licht groenagtig en wollig, lang , dikwerf
omgebogen en nititaande. De oogtakjes zijn clerk en breed. —
'Het blad is zeer groot, fterk doorgaands eirond en (pits naar
den fled toelopend, aan de kant golvend en zomtijds flomp
zomtijds fcherp getand. De bladfleel is lang, en heeft wel
— De vrugt worth in December rijp , en kan zonder to
verleppen tot in Mai duren. Na dien tijd wordt ze egter melig. — Van den EERSTEN RANG.
GTJLDELING (GELS ENGELSCHE). GOUDGULDEA
Een zeer grote en voortreffelijke TAFEL APPEL,
v1n een hoogfchijnende , kegelvormige gedaante. De gellotene
bloem zit op de kleine ftompe punt dezer vrugt , in een vlakke
groef, en heeft vele ribben om zig henen waarvan er vijf of
zes met fijne kanten over de vrugt heen lopen. De korte fleet
zit in een diepen , niet zeer ruimen , gladden kuil. De fchil is
aanvangelijk groen, en rijper wordende licht ftrogeel; aan de
zonzijde ziet men doorgaands geen rood , maar veel witagtige
ftippen met groene kringen. De vrugt ruikt vioolagtig. Hec
vleesch is wit, los, week , vol merg en lap het fmelt bijkans
in den mond en is zeer aangenaam van fmaak. — De Boom
groeit , zo lang hij Jong is , levendig en clerk. De loten zijn
met fijne wol overdekt , bruinagtig rood aan den Olen , zwaar
ofiggroen aan den anderen kant, en tevens clerk geitipt. Het
blad is zeer groot , als een langwerpig hart gevormd , 4 duini
lang en 3 ,ditim breed ,_zomtijds ook kleiner. Het is donkerkroen van kleut en niet zeer glimmend van agteren fijn wollig,
en aan den kant fraai en fcherp getand. De ogen zijn klein en
hartvormig de oogtakjes breed en plat. De vrugt wordt rijp,
wanneer dezelve nauwelijks van den boom geplukt is , en zij
daurt nogthans tot in 't laatst van Februarij, — Van den ELK-

LING.

STEN RANG.

-GULDELING (GRAUWE). PIINE GRAUWE GULDEE NKE LE GRAUWE GULDELING. - Deze is 22 duini
breed en hoog-, glad van fchil en lichtgeel, meestal met grauwe
vlakken. Het vleesch is geelagtig, malsch en kruidig, hij wordt
ia December of Januarij rijp , en is de IIESTE van alle de Gu.IG3
de"
LING.
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delingen. — De n o OM maakt weinig bout en wordt niet groot,
4-naar hij is vrugtbaar.
GULDELING (DUBBELE GRAUWE).
Hij is 21 dulin
breed en duim hoog, groenagtig geel , en doorgaands met
grauwe , ruige vlakken als overdekt , vooral in den orntrek van
•cle bloem. Het vleesch is malsch en lievelijk van fmaak , nog.
thans minder fijn, dan dat van den ehkelen. Hij wordt insgelijks in December en Januarij rijp. — De Boom wordt groter
On de voorgaande maar is minder vrugtbaar.
GULDELING, (RODE). RODE ENGELSCHE GULDE-.
Een grote, kostelijke winterappel. Hij heeft altijd
cen langwerpige gedaantc , en loopt van het middel of fmaller
naar den fleet, en nog fmaller naar de bloom toe. De bloem
zit in een vrij vlakke groef, die door de Hoge ribben dikwijls
zeer naauw wordy. Van deze ribben zijn er vijf die zeer ver13.-2ven , en zomtijds even zwaar zijn als die van den witten
AVinter -calville ; clezelven lopen nogthans vrij vlak over de
vrugthenen, en verdwijnen nagenoeg bij den fleet, De heel is
zeer dun , een duim lang , en fteekt in een ruimen , meestal
roestkleurden , en nu eens vlakken, nu weer diepen kuil, welke
dikwijls door uitwasfen zeer onregelmatig wordt. De fchil is
aan de fchadtwzijde bijkans conkergroen , en wordt niet dan
laat geelagtig. De zonzijde daarentegen is glimmend d.onkerlpruin of rood , en heeft in plants van itippen grauwe ftrepen en
vlakken. De vrugt'ruikt kwedagtig. Het vleesch is groenagtig
wit , fijn , vast, vol fap, en van fmaak kruidig , en niet ongelijk
tan den Borsdorfer. — De B o om maakt fijn digt loof ; het
bout is zeer inangedrongen en de takken neerwaarts hangend ;
iij is zeer vrugtbaar. De loten zijn lang, met fijne wol overviekt bruinrood aan de zonzijde, en aan de andere zijde groenIgtig en fijn geflipt. Het blad is elliptisch dikwijls 4 duim
lang, maar flegts duim breed, donkergroen, glimmend, van
tgteren ruig, grof en flornp getand. De knoppen zijn groot,
fang , plat, witwollig, en zitten vrij vast ; de oogtakjes zijn
breed en ftaan voornit. De vrugt worth in Januarij rijp en
tiuurt lang, — Van den EERSTEN RANG.
TANG. -

GULDELING (SPAANSCHE) ook wel FRAMBOZEN.
en WINTER:CRAMBOZENAPPEL genaamd. Dit is
een vrij grote en lange appel , 21 duim dik en 2i duam hoog,
bleu groenagtig geel van fchil , en aan de zonzijde ook we).
Toodagrig of geftreept., malsch en rode* goed van fmaak nogthans
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thans zonder kruid. Hij is in Februarij en Ma grt eetbaar. —
Van den TWEDEN RANG.
GULDELING. (WEESPER) , zie
DELING.

DUBBELE ZOETE

GUL-

GULDELING. (WITTE) WITTE EN G E L S C H E GULDE.,
LI N G. Deze is meer breed dan hoog eerst lichtgroen en ver.
volgens geelagtig wit , zomtijds ook blozend aan de zonziide:
het vleesch is fijn en malsch , verheven , rhijnsch en angentianl
van finaak. Hij kan tot in Maart duren. — De B o o M groeit
fterk, heeft geelagtig bruine, wollige zomerloten met weinige
tvitte flippen, zeer kleine ogen met middelmatig grow oogtakjes, en ronde bladen met een flompe punt en met fraje tanden.
GULDELING. (ZOETE) ENKELE ZOETE GULDEEen middelmatig grote , fchone en goede ZOETE
appel, die in Duitschland door de landlieden veel gebruikt wordt
om er, met bijvoeging van kwetfen die nauwelijks rijp zijn ,
moes van to koken, hetgeen zij een tijdlang bewaren en als
boter op het brood eten. Deszelfs vorm is doorgaands kegelagtig. De kleine geflotene bloem is weinig gezonken en gewonelijk van vijf ribben omringd, die vrij breed over de vrugt
heenloPen. De fled is klein , en deszelfs omtrek heeft een
fijne geelagtige roestkleur. De fchil is licht groenagtig - geel
en wordt onder 't liggen goudgeel , en aan de zonzijde is dezelve fraai blozend. De flippen zijn fijn en geelagtig. Het
vleesch is geelagtig wit , met lichtgroene aderen doortrokken,
los , fijn, niet zeer fappig , en de fmaak heeft wel lets van eel/
aland- wortel. :Het klokhuis is onregelmatig en heeft weinig
pitten. — De BOO M groeit zeer clerk , maakt fijn en lang bout
digt loof, en een vlakke kroon. De zomerloten zijn vaal of
bruinagtig , en aan de fchaduwzijde groen. met fijne wol bedekt , en bier en daar met langwerpige , grauwe flippen. Het
blad is middelmatig groot, clerk, bijkans rond , met een fraje
punt , donkergroen van kleur, vrij glimmend en fterk getand.
De botten zijn fchoon , witwollig en plat en de oogtakjes breed
en vooruititaande. De vrugt wordt in September of in 't begil
van October rijp , en kan lang duren.
LING. -

GULDELING. (DUBBELE ZOETE) WEESPER GUL•
Deze is 24 duim dik en even hoog de bloem is
diep gezonken en van plojen omringd, de fchil is geelagtig ea
:tan de zonzijde min of meer blozend. Het vleesch is tamelijk
G4
vast,
DELING.
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vast, ook zoeter en aangenamer van frank dan dat van den enkelen. Hij worth in Januarij of Februarij rijp. — De Boom
rnaakt good gewas en draagt redelijk.
HARD- APPEL. (RODE) Duracinum acidodulce.
im Walde , Breithartling. Hij behoort tot de Ramboers , en
is om deszelfs dcurzaamheid een zeer gefchatte KEUKENAPPEL, 4 duim breed en 3 duim hoog. wanneer de bomen oud
worden en zeer vol hangen , blij ft dezelve kleiner. Hij is altijd
plat en onregelmatig, zijnde deszelfs éne helft doorgaands niet
flegts minder hoog , maar ook meer platgedrukt dan de andere.
De kleine bloem zit in au vlakke ruime groef, die van vele
fijne plojen omringd is , waarvan zommigen als brede ribben
over de vrugt henen lopen , en dezelve oneffen maken.
fteel , die vrij fterk is , fleekt niet buiten de vrugt uit , en zit in
ten diepen ruimen kuil , die met roestkleur , in de vorm van
een filar, overdekt is. De appel is , van den fteel af , rondoni
bloedrood en zonder flrepen , die men flegts bij vrugten welke
veel fehaduw gehad hebben , ontwaart. In 't midden vermindert allengskens het -rood, en verandert boven aan in geelagtig
rood, waarop men nu en dan roestvlakken vindt, Daarenboven
is de fchil aloin met fterke, rondo, witagtige flippen overdekt.
De vrugt ruikt niet, wordt onder 't liggen niet vetagtig , en
verlept niet. vleesch van verfche appels is wit , maar
wanneer ze een jaar gelegen hebben groenagtig , voorts zeer
vast, grofkorrelig, edoch zonder merg , niet fappig noch ook
truidig, maar vrij zoet en laf. Het fap worth egter naar mate
1e appel langer ligt, niet minder , maar integendeel vermeerdert
tetzelve.— De Boom is zeer vrugtbaar ; deszelfs bloeifem
het guurfte weer velen , en hij wordt groot en zeer oud. De
loten zijn fterk bruinrood, met fijne wol bedekt , en aan de
zonzijde met een zilvervliesje overtrokken. De ogen zijn zwaar,
idik, en van dezelfde kleur als de loten : zij zitten zeer vast
cn de oogtakjes hebben zeer zigtbare lange aderen. De appel
'wordt in Januarij rijp , en duurt anderhalf en , goed bezorg4
zijnde, ook wel twee jaren, zonder te\yerleppen.— Hij is van
ten TWEDEN RANG.
IIARDE (WITTE). IVeifter Hurtling. — Een appel die 2i
duim breed en duim hoog is ; de bloem is klein ; de fleet
kort en dun ; de fchil wit, min of meer geelagtig en in den
.omtrek van den fteel blozend. Het vleesch is vast en fmakelijk.
Hij wordt in Mai rijp. F r is oak een
11147-
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11MTTIIMS IMERTLING of Weifsbrecher, zijnde een platron.

de appel, 2-& duim breed en 2 , duim hoog. De heel is kort en
dik. De fchil roodagtig geilreept en geilipt, zeer wit , hard
zuur. Hij words niet dan in Mai rijp.
HARDE (ZURE). Sauerhärtling , Sauerapfel. Hiervan
heeft men een groten en een kleinen. De fchil is afwisfelend
wit , groen , of geelagtig, met Witte doorfchijnende flippen.
Het vleesch is vast en zuuragtig. Hij duurt tot 's winters.
Den
HARD-SCHIL. Schalkirtling, Schellapfel,
r OTAPPEL, die wel drie jaren lang duurt. Hij is 2 duim
breed en xi duim hoog. De heel is lang; de fchil geelagtig-,
en aan de zonzijde roodgeilreept. Het vleesch is zuuragtigzoet van fmaak.
fiziRD/-APPEL. Li ne fchone vrugt, die 3 duim hoog en
bijkans even breed is. De bloem is niet diep gezonken , maar
omringd van bulten , die egter wat verder been verdwijnen , of ,
ilegts weinig verheven , zig over de oppervlakte verfpreiden.
De fchil is glad, aan de zonzijde rood , met nog donkerder
rode flrepen afgezet , aan de andere zijde geelagtig groen en
geel gemarmerd. Het vleesch is wat grof, egter niet hard.
Het fap is menigvuldiger dan bij de meeste potappels, voorts
zoet en niet onaangenaam , maar ook niet geurig van fmaak. —
De B o-om wordt vrij zwaar en breidt zig reeds onder aan fterk
uit. De zomerloten zijn zeer kort en dun , vaal en als met
flof bedekt. Het blad is redelijk groot en flomp getand. De
vrugt wordt in December rijp en duurt tot Mai.
HifSSL/ICHER. Een grote , langwerpige , en duurznine
met een diep gezonkene bloem en een korten reel. De fchil is rood en heeft hier en daar gele en
groene vlakken. Het vleesch is wit , hard en zuur. De appel
duurt tot in Mai.

KEVICENAPPEL

!MUTE BONTE'. BLLINDILJILIE. SCHAAPSNEUS.
fleze Haute Bontd is een grote , goede appel , die aan de einden min of meer plat gedrukt, lets meer dik dan hoog is , en
Wiens ribben niet al to maal over de vrugt heenlopen. FM is
duim breed en 2 duim boog. De bloem is zeer gezonken
en omringd van bulten. De fled is dik en that in een diepe ,
Muwe groef. De fchil is glad , lichtgroen , vervolgens geelagtig, en aan de zonzijde nauwelijks blozend. Het vleesch is
groenG5
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groenagtig wit, teer, heeft een fijnen zuren fmaak en veel gear.
Hij wordt in Januarij of Februarij rijp. — Dc Boom groeit
goed. De zomerloten zijn roodagtig , bijkans zonder wol, en
hier en daar gevlakt. De botten breed en fpits met rode flippen, en de oogtakjes even vooruitflaande.
HAVER-APPEL — noemt men in 't Osnabrugfche ene foort
van Calville , die elders ook wel verkeerdelijk Prinfen-appel
genaamd wordt. Het is een kostelijke Herfst-appel , langwerpig
gelijk een Duiven-appel , maar longer van fluk , vrij breed , en
doorgaands bij den heel dikker dan bij de bloem; zommigen
zijn egter rolvonnig, en de meesten hebben vijf flauwe kanten,
die van boven tot onder aan toe lopen. De bloem zit in een
vlakke , lichtgraauw gezoomde, groef, en heeft enige kleine
button om zig keen. De heel, die zeer dun en 4 duim lang
is , fleekt in een nauwen en niet zeer diepen kuil , welke insgelliks lichtgrauwe boorden heeft. Aan de zonzijde is de appel
met fijne rode ftrepen en flippen fterk getekend , en ook cant
de andere zijde vindt men hier en daar flippen , maar weinig
rood. Het vleesch is geelagtig, vast, en heeft een flerken en
nangenamen reuk en fmaak , die wel iets kweéagtigs hebben.
Hij is met half O5tober eetbaar , en kan tot Januarij duren ;
hij blijft egter niet zo lang geurig. Het klokhuis is groot en
zeer lang , de pitten dik , rond , met een punt , en lichtbruin.
HAZEN-KOP. Een fchone , grote , langwerpige en naar
de bloem fpits toelopende appel , die in de keuken van zeer
veel dienst is. Ilij ontleent zijn naam denkelijk van zijne worm,
hebbende hij een flompe punt blj de bloem , terwijl hij bij den
heel vrij dik is. De bloem is groot, tamelijk flerk gezonken ,
_en van vele Cline ribben omringd. De fchil, is licht citroengeel ;
de zonzijde met karmajnrode ftrepen afgezet , en dikwijls met
roestvlokken. Het vleesch is wit , korrelig, los , en heeft een
nang,enamen wijnfinaak. Het klokhuis is dikwijls geheel calvilag t i g. — De BOOM wordt zeer groot , oud, en ongemeen
vrugtbaar. Ilij maakt een hoge wijdfche kroon. De loten zijn
flak, donkergroen , bijkans zonder wol , en flegts weinig geflipt. Het blad is zeer groot en lang , eirond , donkergroen ,
van agteren niet zeer ruig , en fcherp getand. De ogen zijn
groot , dik , donkerbruin , en ftaan op brede oogtakjes. Hij
wordt in November rijp en duurt niet zeer lang.
HEER-APPEL.

GROTE HEER-APPEL, GROTE PRINSENd

A P P E L, WINTER-PRESENT.

Der Herrnapfel, weifse Herrn.
at-
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4pfd, grofser Ilerrrapfel. Prefcnt roIal d'hiver. Een der grootfle ,appels , 32 duim breed en , even hoog , met een zeer gezonkene bloem ', waar hij , even als de gele Calville of Paaschappel , door de ribben , aan de c'ne zijde hoger wordt en min
of meer puntig toeloopt. Hij is glad, bleekgeel van kleur , en
zomtijds aan de zonzijde bleekrood gefireept. Het vleesch is
fijn en malsch, zeer aangenaam van fmaak, hoewel zonder geur;
om deze reden behoort hij ook flegts tot den TWEDEN RANG.
ilij is eetbaar in November en December.
De BO o worth
zwaar en draagt zeer goed.
HEER-APPEL (PAARSCHE). Bratinrother Herrnapfel. —
Een grote , fraje, platronde appel 4 duim breed en 3 duim
hoog. De bloem zit in een diepe groef, met bulten aan den
tam, waarvap er drie of vier over de vrugt heenlopen, en dezelve overal zeer oneffen maken. De heel is een duim lang
en fteekt in een diepen kuil. De fchil is gedeeltelijk lichtgroen
en gedeeltelijk bruinrood of paarsch : zommigen zijn overal
paarsch. Ook vindt men zomtijds donkere ijzervlakken op de
gladde fchil , die egter flegts de oppervlakte raken en niet diep
in 't vleesch doordringen, gelijk bij den Stettijufchen. Het fap
is overvioedig en rhijnsch van fmaak. Hij wordt in 't begin
van December rijp en duurt tot Maart of April. — De BOOM
wordt redelijk zwaar en groeit levendig. De zomerloten zijn
clerk , tang , bruinrood , hier en daar wit geilipt en met fijne
wol overtrokken. Het blad is groot zeer breed, flaauw gctand en donkergroen van kleur.
HEIR l-APPEL (VROEGRIJPE RODE). Rother
apfel, Rofenapfel. Hij voert . in zommige fireken van Duitsch-Ipnd Bien naam, nit hoofde zijner kleur , die veel naafi 't Brafilie-hout gelijkt. Het is een aanzienlijke vrugt , 3 duim hoog,
en 4i duim dik. De vorm is rond en bij den fled bet ciikst.
De heel zelfs is kort en fleekt in een gladden ruimen kuil.
De bloem is niet clerk gezonken , en heeft enige bulten ann
den kant. De fchil is zeer glad en glimmend ; de grondkienr
geel, en aan de zonzijde rood met gele vlakkcn. Het vleesch
Is los, en laat , wanneer het gegeten wordt , iets leeragtigs of
tads in den mond terug. Er is weinig fap. In September
worth de vrugt rijp en kan niet lang Buren. — De BOOM is
redelijk zwaar; de zomerloten zijn middelmatig long en fIcrk
donkergraauw, witgeftipt, en met fijne wol overtrokken. Het
blad is vrij groot; en aan de kanten fijn gctand. — Van den
TWEDEN RANG.

HE G-
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HEG-APPEL; Malta Fruteseens. Der Heckapfel. Doucin

Doticain , Picket. Een wilde Appelftruik, en de brar van
den Paradijs- of St. Jans-appel , maar die fterker groeit dan deze , en veelal tot gronditam gebruikt worth, orn kogelvormige
of halfftamde bomen daarop to verEdelen. Hij maakt oak'
fpoedig vrugthout en even als de Paradijs-ftruik vele uitlopers,
De wortels gelijken veel mar die van den kwaboom. Deszells
bladen zien er wild nit, zijn fterk getand, (pits, en benedenwarts omgebogen Hij is buiten twijfel van den Paradijs-appel
nfkomstig, wiens bloeifem door een hoogflam moet zijn bevrugt
geworden. Deze gisfing verkrijgt meerder grond doordien ook
de zaailingen van den Paradijs-appel fpitfer en fterker getande
bladen hebben , en er over 't geheel wilder uitzien en fterker
groejen dan de flammetjes die men van deszelfs uitlopers aar,
kweekt. Ook groejen de Paradijsaammetjes, die men uit pittert
aankweekt , veel flerker , en worden in 't eerfte jaar zo groot
els de zaailingen van andere appels. (Zie PARADIJS-APPEL.)
HEININGS -APPEL. — Een zeer duurzarne KEUKEN-APPEL, onder 24- duim dik , boven iets fmaller en 2 duim hoog,
met een korten fteel , itagtig gele en aan de zonzijde rood
geftreepte fchil , en zuuragtig vleesch. Hij kan van December
tot in Mai gebruikt worden.
HOEK-APPEL. Zie RODE KETZER-APPEL.
HOEK-APPEL (RODE). Zie CALVILLE.
HOEKELING. Zie WITTE w I N TE R-CALVILLE.
HOEKELING. Eggerling. Een vrij aanzienelijke , vaste,
Duitfche , zeer bruikbare KEUKEN-APPEL, die zeer duurzaam
is en ook onder een gure lugtftreek en in bergagtige landen
goal voortkomt. De vorm heeft veel van een kogel. Gewonelijk is dezelve nauwclijks 3 duim breed en 2i duim hoog.
De lange , fpitfe bloem zit in een vrij diepe en ruirne groef,
en is van fijne plojen omringd , d i e duidelijk als ribben over
den rappel heenlopen , of waarvan ook zomtijds enkelen zig
bij de bloem ark verheffen , en daardoor de vorm van den
2ppel bederven ; hebbende hij waarfchijnelijk van deze hoeken
zijnen naam gekregen. De fchil is in den beginne lichtgroen,
en words onder 't liggen goudgeel, zonder glans. Aan de zonzijde is de vrugt , voQral in den omtrek van den fteel, onOgeiiik rood , hag= bij vrugten die buiten de zon hanger), in 't
ge-
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gelled geen plaats heeft. Deze appel heeft voorts zeer eigenaartige fraje, grauwe, voelbare ftippen op de fchil. Het vleesch
is zeer wit , fijn, niet faprijk , korrelig en aangenaam zoet van
finaak. — De B o o IVI words in vergelijking van andere Duitfche
vrugtbomen flegts matig zwaar , maar wel over de honderd jaren
ouch Hij breidt zijne neerhangende takken verre , en maakt
veel vrugthout. Dc loten zijn fijn bruinrood en bijkans zOnder
flippen. De botten zijn zeer groot, lang , dik en vooruitthande,
met een bruinrode korst ; de oogtakjes daarentegen zijn klein.
De boom maakt zeer zwaar loof, hetwelk groot , glimmend en
donkergroen is. Hij draagt nagenoeg alle jaren, en de meeste
vrugten hangen binnen in de kroon. De appel worth in Januarij
rijp en duurt tot in 't Najaar.
HOLAART (ZOET1).

KANERD-20ETE, BINDER..

ZOETE, VLAAMSCHE HOLAARS, ZOETE RANT-APPE,L.

Een fchone Hollandfche vrugt , die vrij groot , en nu eons
kogelvormig , dan weer plat is , 3 duim breed en 2h duim
hoog. Naar mate de vrugten hoger of langwerpiger zijn is
de bloem minder gezonken , zijnde dezelve voorts van fijne
ribben omringd , waarvan zommigen of flaauw of ook flerker
over de vrugt heenlopen. De zeer korte en vleefchigc flee!
ft9ekt in een ruimen diepen , roestkleurden kuil. Dc fchil is
citroengeel en aan de zonzijde lievelijk rood met zeer fijne ,
grauwe flippen. Het vleesch is wit of geelagtig , vol fap , vast,
en- zeer aangenaam , zuiver en fuikeragtig van finaak met een
gear van venkel of kaneel. Het klokhuis is zeer wijd en open. —
Be Boom groeit ongemeen levendig cn flerk , en maakt veel
hgut en loof. De takken ftaan fraai over Bind , en hij is zeer
fijn geftipt. Het blad is niet groot , cirond , 3 duim lang en
2 duim breed , het zit krom aan den flee! en eindigt met een
fmalle punt ; van agteren is bet ruig lichtgroen en flomp
getand. De ogen zijn langwerpig , bruinroodagtig en zitten op
fierke takjes , die veel vooruitflaan. — De vrugt worth in November rijp en duurt den gehelen winter. --- Van den EER•
STEN RANG.

HOLLANDER. (ZOETE) Ren middelmatig grote herfstvxugt r ftomp kegelvormig , z duim breed en even hoog. De
bloem is weinig gezonken. Men ziet op de vrugt ribagtige verhevenheden. De fled is meestal vrij kort , en that in een diepen roestkleurden kuil. De fchil is in den beginne lichtgroen,
en 'words onder 't liggen citroengeel , aan de zonzijde is dezelve
bruinrood, met mare donkergrauwe flippen. Het vleesch ,is
fijn
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fijn , wit, los , vol merg en fap zoet en aangenaam van fmaak.
De boom worth zeer grout en oud , en draagt ongemeen lterk.
De takken zijn zwaar, en flaan fchoon overeind. De zomerloten zijn lang, geelagtig rood aan de &- ,,z olijfgroen aan de andere zijde , en fijn geftipt. Het blad is zeer groot elliptisch ,
duim lang en 3 duim breed , dun geweven, van agteren niet
wollig, lichtgroen van kleur,, en onregelmatig, maar fcherp getand. De ogen en oogtakjes zijn klein. Deze vrugt kan reeds
in 't begin van October gebruikt worden ; zij is vooral goed on/
te lloven , en duurt tot omftreeks Nieuwejaar.
HOLLANDER. (ZURE) Een keukenappel , die de vorm
van een kegel heeft, 3 11 duim breed en even hoog. De bloem
itaat boven op de punt van den appel , is weinig gezonken en
altijd van fijne ribben omringd, waarvan velen over de vrugt
beenlopen. De korte heel that in een vrij diepen kuil. De fchir
is in 't begin groenagtig geel , en wordt onder 't Eggert fraai
citroengeel. Aan de zonzijde is dezelve bruinagtig rood , met
veel fijne roodagtige ftippen met rode kringetjes. De vlakjes of
ilippen aan de fchaduwzijde zijn geel. Het vleesch is fraai wit,
vast, vol fap; en de fmaak is niet onaangenaam noch van
kruid ontbloot. — De BOOM wordt groot en zeer oud. Hij
maakt zware takken die fchoon opwaarts groejen ; ook maakt
hij veel vrugthout en draagt fterk. De zornerloten zijn glad ,
lichtbruinagtig en zeer fijn geflipt. Het blad is lang, ellty)tisch ,
naar den fled even als naar de punt fpits toelopend, 3 duim
lang en flegts 2 duim breed , lichtgroen van klenr , van agterea
niet zeer ruig, en flomp getand. De ogen en derzelver takjes
zijn klein. De vrugt worth in November rijp en duurt den gehelen winter.
HOL - ZOETE. GRAUWE ZOETE, GRAUWE 110L-Z0E..
TE, PRINCESS-APPEL. - Een der beste zoete WINTER-'
APPELS. Hij is langwerpig, althans op 't oog, want hij is in
de daad 2,43 duim dik en ook niet hoger. Om de bloem been ig
dezelve kantig; de fchil is glad, geelagtig wit , en aan de zon-'
zijde rood met nog donkerder ftrepen. Men vindt ook veelal op
deze vrugt grauwe roestvlakken. Het vleesch is vrij malsch
en aangenaam zoet van fmaak. Hij wordt in Januarij of Februarij rijp.
HONDERDMERK. Zie ERVELING.
HONING-APPEL.

Een zeer fraje, goudgele, aanzienelijk
gru-
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,grore WINTERVRUGT; ongemeen ZOET en kruidig van fmaak ,

even als de zoete Holaart , weshalven zij dan ook den naam
,van Honing-appel gekregen heeft. — De vorm van dezen appel
is vrij kogelagtig , edoch is dezelve doorgaands wat plat gedrukt. Geheel volwasfen zijnde is hij 3; duim breed en 2,31,
:duim hoog. De bloem zit in een diepe groef , die de gedaante
van een fchotel heeft , en waarin men ene foort van bulten
vindt , die egter vrij vlak over de vrugt heenlopen. De fleet
Is kort , en fteekt diep in de vrugt. Wanneer de appel geheet
rijp is , is de vrugt glimmend citroengeel , en aan de zonzijde
goudgeel en blozend , met witgrauwe flippen die rode randen ,
en op het geel groene randen hebben. Het vleesch is geelagtig
wit , zeer fijn , vol fap , en , gelijk gezegd is . zoet als fuiker
met een aangenamen kaneelfmaak. De Boom wordt groat en
is zeer vrugtbaar. , Deszelfs takken dean onordentlijk en wijd.
uit elkander. De zomerloten zijn lang , bruinroo1 , met een
zilvervliesje overdekt, fijn wollig , en weinig geffipt. Het blad
is middelmatig groot , elliptisch , 3 duim king , en 2 duim breed ,
lichtgroen en fcherp getand. De botten zijn klein en zitten
op vooruitftaande takjes.- De vrugt wordt in October rijp , en
't Is een der beste zoete appels
duurt den gehelen winter'
JACOB (KONING). — Is een zeer dnurzame , Engelfche ,
Witte Renet, die in den omtrek van Osnabrug en Hannovei
veelvuldig aangekweekt en algemeen hooggefchat wordt. — De
B 0 OM groeit flak. Dezelfs zomerloten zijn bruinrood , met
teen 'zilvervlies en met menigvuldige zware , ronde, roodagtige
ftippen overdekt. De ogen `zijn breed , zitten zeer vast en
bebben hoge oogtakjes met bijblaadjes. De bladen zijn lang ,
final fpits , *grasgroen en geel gemarmerd , glimmend , van agteen wollig, en fijn getand. De jonge bladen zijn flegts gerand.
JACOBS-APPEL (ST.). Zie VVIT't i KRUID-APPEL.
JANS-APPEL (ST.). Zie PARADIJS-APPEL.
IERUSALEMS-APPEL. Zie RODE DUIVEN-APPEL.
JOHN-APPEL (ENGELSCHE). — Is een Potappel die twee
jaren lang duurt.
JONKER-APPEL. Een fraje , middelmatig grote , allerbeste ZOETE HERFST-APPEL. Hij heeft de vorm van een
Obmpen kogel en is 3 duily. breed en hoog. De bloem is
lang
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lang , en zit : in een nauwe diepe groef waarin men (740/11*
tiids fijne plojen , even als op de vrugt zelve vrij duidelijke
ribben , ontwaart. De fleel is zeer kort. De fchil is zo fijn ,
dat zij geen de mioiste drukking kan velen voorts licht flrogeel , en , een did" lang gelegen hebbende , nog geler en vetagtig. De zonzijde is blcekrood mer roodagtige vlakjes. De vrugt
ruikt aangenaam vioolagtig ; het vleesch is fpierwit , zeer los ,
malsch , fijnkorraig , niet fo.prijk, maar vol merg , en aangenaam
zoet van finaak. — De Boom groeit levendig , en dcszelfs zware
takken flan frani opwaarts. De zomerloten zijn lang en fijn ,
met enige vol overdekt , rondom donkerrood , en niet geflipt.
Het blad is klein , eirond duim lang , 2 dujrn breed , met
een korte fpits en bij den fleet nagenoeg rand , met fraje aderen dof of bleekgroen en van agteren niet zeer ruig. Het is
weinig getand. De botten met derzelver takjes zijn klein. In
't begin van Oaober worth deze appel rijp en duurt tot in
den winter.
JOPEN. RODE JOPEN, RODE ZURE JOPEN. Der Iliefenapfel, Cardinalsapfel. Een Hollandfche Herfstvrugt matig van,.
grootte, 2if duim breed en 21 duim hoog , langwerpig en biikms eirond , meestal fcheef gegroeid en min of meer kantig.
De kleur is aan de zonzijde bloedrood , met witte flippen - en
gele flrepen aan de andere zijde , en boven bij de bloem ,
groenagtig : zommigen zijn egter aan alle kanten bloedrood.
Het vleesch is malsch en heeft een wijnfmaak. Hij behoort
tot den T WE D E N RANG, en wordt In 061ober en Novemher eetbaar. Wauneer de boom oud is , wordt de vrugt ook
van binnen rood even als de rode I-Ierfst-calville. Het fap is
niet menigvuldig maar vrij aangenaam van fmaak , en wel iets
mar een Renet gelijkende. — De BOOM bloeit later dan anderen , en draagt daarom ook alle jaren beter dan de meeste appelbomen.
JOPEN (WITTE ZOETE)._ ZOETE NEVEN, WA'TER'
Der weifse ffifse Hiefenapfel. —ten zoete appel weinig
betekent , 2 11 duim breed en 21 duim hoog. De fchil is glad,
en bleek groenagtig geel ; het vleesch vrij malsch en zoet, nThar
Hij wordt in October en Novemtevens laf van fmaak.
ber rijp.
ZOETE.

3OPEN (ZOETE). RODE ZOETE JOPEN, RODE ZOETE
Der rote filfse ffiefenapfel. Een goede ZOETE.
2ppel, van dezeifde vorm en grootte als de voorgaande ; met
PIPPELING.

4elf
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ten kleine bloem , een Morten , dunnen fled en ten gladde
fchit , die aan de ene zijde donkerrood , en aan de andere geelagtig is. Het vleesch is malsch , zoet , en aangenaam van fmaak,
Hij wordt -in Otober of November rijp. — De BOOM worth
zwaar en is vrugtbaar.
JUFFERS-APPEL JUPFERS KRUID-APPEL, ItIFPER.S
Lie "WITTE IIERFST-CALVILLE4

KRUIDLING.

JUFFERS-APPEL. Yungfernapfel. - Onder dien naatit
fpreekt Z I N K van een appel die niet groot , maar fraai gee/
en rood gekleurd is , vast en zeer geel van vleesch , en bij nit.
flek fmakelijk : zijnde hij ook zeer goed om versch geiloofd
of ook gedroogd te worden. Hij wordt half November rijp ,
en duurt tot Nieuwejaar.
7UNETJNG , Yenheting. — Is een kleine Engelfehe appel .,..
die geel , en "aan de zonzijde ' rood is. Hij worth zeer geiicht
om du- hij zo ongemeen vroeg rijp wordt ; te weten in 't laatat
van junij of in 't begin van julij•
yUPPÉNSCHWENKER. — Een kleine , Duitfche keuken.
appel , die zeer lang duurt, De bloem is gezonken , en _zit, tusfchen grote bulten. De fleel is dun en ' ,I duim lang. De fchia
is geel van :14pr,, en vol rode flre&I en ftippene Het vleesch
is vrij zuur.

ItAASAPPEL. (DUITSCHE) — Dit is een , zeer goede Re-f
bet, middelinatig van grootte en zeer plat gedrukt , even als
een .kleine ,ktiai,:vdoor de •Dnitfchers Handkdie getioemd. De
bloem zit er zeer vlak op , de fled is kort en zit in een kleiOft vlakketlatill', welke graauw Van kleur is. ° De fchil is bij
uitflek fijn , gruenagtig geel , en vol witte flippen met grote
witte kringen. Het vleesch is teer en malsch , vol van een zoet
en wijnagtig fap , en zeer aangenaam van fmaak. Het klokhuit
is Wein , en - heeft flegts vier vakken , met roodagtige kleine ,
maar volwasfene, pitten. — De vrugt wordt in Januarij eetbaar
en:kan drie maanden duren, — 't Is de weergai van den Ijiin.
appel.
KAASJES-APPEL. (WITTE) — ten middelmatig grote 0
fraje , enkelkleurige , en zeer goede zomervrugt , zeer plat eri
kaasvormig , 3 dram . breed en 2 duim hoog. De bloem is klein,
gefloten , en zit in een mime en niet zee; diepe give? otnringd
I. DE,EL.
van
II
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van enige fijne ribbetjes , die ook over de vrugt lieenlopen.
De fled is zeer kort en fleekt in een gladden , tregtervonnigen
De fchil is licht witagtig geel , en heeft in plaats van
itippen vele witagtige vlakjes. Het vleesch is fijn , tamelijk
vast , vol merg en fap , witagtig aan de fehaduwzijde en fraai
geel naar de zonzijde. De fmaak is aangenaam fuikeragtig en
tevens rhijnsch. — De BOOM groeit goed en maakt fraai loof.
De zomerloten zijn lang , fterk rondom bruinrood , met wed
fijne wol overdekt , en met vele ronde grauwe flippen bezaaid.
Het blad is middelmatig groot , eirond, grasgroen , van agteren
tvitwollig , en zomtijds fpits , zomtijds ook flomp getand. Da
botten zijn lang hartvormig en witwollig , en ftaan op brede
Platte takjes. De vrugt wordt, wanneer het jaargetij
is, in Augustus rijp , en duurt enige weken.
Als een vroege
Zomervrugt is zij van den EERSTEN RANG.
KANDIJ-20ETE. Zie z o M ER-BLOEM-ZOETE.
KANEEL-APPEL. (RODE) — Der rothe Zimtnetapfel. Yam*
Wheeler in zijn Botanist's and Gardener's Dictionary no emt hem Rusifet. — De appel is rond en plat gedrukt ; de bloem gefloten „
weitig gezonken , en van plojen omringd ; de flee' kort en
dun,. de fchil veil geel ; aan de zonzijde , en ook wel vender
been , bruinrood ; in den omtrek van de bloem groenagtig geei
en bij den fled bruinagtig geel afgezet. — Het vleesch is
vast en geelagtig van kleur. Het fap niet menigvuldig , maar
fijn en van fmaak bijkans als een React. — De n Q o- draagt
alle jaren.
KANEEL-APPEL. (ZOETE) Zie zoETE HOLAART.
KANT-APPEL. (DANTSIKER) Zie FRAMBOZEN-APPEL.
KANT-APPEL. (ENGELSCHE) Een voortreffelijke appel,
die ongemeen vrugtbaar is. Hij wordt fraai rood aan de zoozijde en dtroengeel aan de andere. De vrugt is eetbaar zodra
ze van den boom komt , en den o draagt reeds in het twede
jaar na dat hij gam is. Hij wordt aanzienlijk , en heeft zwart.
bruine zomerloten met veel witte flippen; grote botten met hog
oogtakjes ; de bladen zijn fterk, eirond , naar binnen opgerald
to grof getand.

KANT-APPEL. (ZOETE) Zie zo
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KANTJES-APPEL. Zie UIEN-APPEL.
KARAKTER-APPEL. Drap d'Or,, Pomme de Julien. Ent.
broitkred-Apple. Deze moet niet met den Goudlakenfchen
appel verwisfeld worden , (gelijk in vele Fruitkundige werkeiz
gefchiedt) fchoon hij waarfchijnelijk van denzelven afilamt , of
ene basterd-Coort daarvan is , en hout en gewas daarmede overeenkomen. — Het is een tamelijk grote , ronde appel. Deszelfs
grondkleur is groenagtig gee! , en daarop vindt men overal fijne,
bruine firepen , even als takjes of tekens of karakters waar.
van hij dan ook zijnen naam heeft; zoitijds is hij aan de zon.
zijde blozend. Het fap is niet menigvuldig maar wijnagtig , en
laet vleesch geelagtig en vast. Hij is aangenaam van fmaak
4an hij moet niet te vroeg van den boom geplukt worden. Hij
is eetbaar van December tot Februarij.— De Boom maakt goed
gewas. Deszelfs zomerloten zijn bruin en fijn geflipt; de ogee
klein, vastzittend, en hebben bijblaadjes: de bladen eirond, van
agteren lets wollig en fraai getand.
KARDINAAL-APPEL. (RODE) Le Cardinal rouge. — Een
Ira*, fgrote, voortreffelijke HERFST-TAFELAPPEL, die nogthans tot Nieuwejaar kan Buren. Hij is plat en wordt meestil
door uitilaande brede ribben nog breder verfchroven, zijnde his
gewoonlijk 3Q duim breed en 21- duim hoog. De E ne zijde is
egter doorgaands hoger dan de andere. De bloem is vrij groot,
Fenotar, en zit in eel} niet diepe map- onrege1matige groef,
die lija wollig en altijd vol van fijne plooitjes is. De flee! is
Icott en fteekt in ecu wij4en eta yrij diepen , roestkleurden kug.
De rchil, welke aan den boom met een blauwen waasfem, overdekt is ,'is .in den beginne lichtgroen , wordende door het ligpp lets geler. De zonzijde daarentegen is helder bloedrodd,
fijne witagtige flippen , en zomtijds ook met geelagtige
roestvlakken. vrugt ruikt vioolagtig. Het vleesch is groen.
agtig wit, vc4 merg en fap, zeer geurig en van een zoeten en
tekens rhijachen fmaak. Het klokhuis heeft zeer ruime cellen,
jar weinig volwasfene plum — De Boom wordt zeer groot
oud, is zeer vrugtbaar, en begint reeds in zijne vroege
te dram. Deszelfs zware takken flaan vrij fleil naar
3oven. loten zijn lang, aan de zonzijde leer donker-bruin
gay de andere zijde groenagtig-rood, met veel fijne wol overdekt , en hier en daar zeer fijn geitipt. Het blad is klein en
langwerpig, met een fraje (pits, van agteren fijn wollig, don
Itergroen , bij den fteei Romp, en verder heen fcherp getand.,
De )Qt.text zijn klein,
de oogtakies p186. ,De vrugt word;
Hz
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reeds in 't laatst van - 06tober eetbaar , en duurt tot in den
winter. — Van den E E R S T E N RANG.
KARDINAAL-APPEL.(RODE GESTIIEEPTE) Ulinenapfers'
Col-diva/ rouge raié.— Een zeer grote,vGortrefrelijke HERFST-APPEL,
voor tafel en keuken , zeer plat van gedaante , 3 duim breed 0
duim hoog. De bloem zit in een vlakke groef, en de kOrte
fteel in een widen , diepen kuil. De fchil is ftrogeel, aan de
zonzijde met zeer brede karmolijnrode ftrepen afgezet , en met
veel geelagtige flippen. Het vleesch ruikt clerk -vioolagtig. Het
is wit of groenagtig , los , vol fap , en beeft een a2ngenamen
zoeten , aardbesfenfmnak. — De BOOM groeit levendig , is zeer
vrugtbanr en mnakt fraai loof. Deszelfs takken vormen een
viakke kroon. De zomerloten zijn lang en niet zwaar,, rondont
v.;limmend, zwartagtig bruinrood , en flegts weinig dourer aan de
fchaduwzijde , voorts met fijne, dunne wol overdekt, en hier en
dear met fijne , grauwe flippen. Het blad is zeer groot , eivormig , 4 duim lang en 3 duim breed, zeer fcherp en diep getand°
De ogen zijn klein , hartvormig en zitten vast de oogtakjes
weinig vooruititaande, De vrugt worth in 't begin van 061ober
rijp , en heeft in December afgedaan, wordende dan het vleesch
vol flippen.
Van den EERSTEN RANG.
KARDINAAL-APPEL. (RODE HERM-) Een pintronde appel , 3 duim breed en 23; duim hoog. Deszelfs fchil
is aan de zonzijde donkerrood, en aan de andere bleekrood,
zonder ftrepen. De fmaak is zuuragtig en heeft niets verhevens.
Hij wordt in October ea November rijp, en worth na lien tijd

KARDINAAL-APPEL. (RODE WINTER) Een langwerpige fraje appel, die fpits toeloopt, egter bij de bloem eel/
vlakte heeft , die van kleine plooitjes ingefloten is. Hij is al
vrij groot. De fchil is fraai rozenrood , waar het geel door
henen fchijnt , met bruinagtige ilippen , die gele kringen om zig
been hebben, en met nog hoger-rode ftrepen en vlammen. De
bloem heeft iets eigenaartigs : hare verdroogde bladen zijn zeer
lang , fpits , gefloten , en Iteil opflaande. — Het vleesch is fpierwit teer malsch , vol fap zoet en aangenaam , en heeft een
rozen-geur over zig. Hij wordt in December rijp en duurt tot
in 't laatst van Februarij.
KARDINAAL-APPEL. (WITTE, GEVLAMDE)
grow eti .zeer goede PCITAPPEL, plat van gedaante

Een.
duim
breed
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breed en 3 duim hoog. De bloem is diep gezonken , en vat
zware ribben omringd, die calvilagtig over de vrugt heenlopen.
De reel is Mort en zit in eon diepen kuil. De fchil is , wanneer de appel rijp is, citroengeel, en aan de zoLizi_jde rain of
nicer blozend. De flippen zijn fijn en graauw dikwijis vindt
men oak aan de zonzijde lichtgrauwe roestvInkken. Het vleesch
is grocnagtig wit , fijnkorrelig , los , vol merg en fop , en mingenaam zoet-rhijnsch van fmaak , nL?.t gcheel am den
Loden Stettijnfchen. — De B o oM groeit even z;',.s . de i.ocic a'°.-rdinaal met effiaande takken , en worth reeds vroegt:jdig z„eer
vrugtbaar. De zomerloten zijn levendig en r.nk , glimmenct
bruinrood aan de one, en groenagtig rood aan de ,.:!1- 1 re zijde,
met veel witagtige wol overdekt en flegts Ern
blad is klein , donkergroen , en rond getand. De botte zijn
Wein , en flaan op kleina, fpitfe takjes. De vrugt worth in 't
begin van November rijp en duurt tot laat in den winter.
KAROLIJN-APPEL. (ENGELSCHE WITTE) zomr,zEnglifche Caraine.
Eel!
grote HERFST-API'EL, 31. duim breed en 31 duim boog:
heeft de vorm en de grootte van den Witten Winter-clvfl:e ,
is glad, geelagtig wit, en wordt onder 't liggen vetntig. Deszelfs flippen zijn fijn en bruin , ook heeft hij dikwijls karmofijnrode vlakken. Het vleesch is malsch en aangenaam wijnagfig van fmaak. Het klokhuis is zeer hol en dikwijls geheei
zonder pitten. llij wordt in September of October rijp. —
De Bo o m wordt groot en gezond , heeft groen , bruinroodagtfg hour, hetgeen vrlj fterk geflipt is, redelijk grote ogen met
zware oogtakjes , en grote , flerke brede blades, die diep
land zijn. — Van den TwEDEN RANG.

'PRESENT, NONNETJES-APPEL.

KAROLUN-APPEL. (WITTE) — Deze is lets kIeiner,
duim breed en 21 duim hoog de fchil geel en rood , en op
ket rood,,nog donkerder geflreept, en met den eigenaartige gele
ftreep , die van de bloom tot aan den Reel loopt. Hij wordt irk
November en December flip.
KARTHUIZER. (GELS WINTER-) Een fraje , goede
geftoofd zijnde onverbeterlijk is. Deszelfs vorm is vrij rond , maar loopt tog van het middel of mitt
of meer fpits naar de bloem toe. Hij is gewoonlijk 3 tot 314
duim breed en . 21 tot 21 duim hoog. De bloem is gefloten
weinig gezonken , en heeft doorgaands vijf ribben om zig been,
die breed over den appel , tot aan den fled, heenlopen. De
H3
flez.4
TAFEL-APPEL, ' die ,
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heel is zeer kort, fleekt weinig buiten de vrugt tit, en ftaat,
in een doorgaands nauwen , roestkleurden kuil. De fchil is
Week, in 't eerst geelagtig groen en vervolgens goudgeel. Vrug.
ten , die veel zon gehad hebben, zijn aan de zonzijde ook wet
blozend en zomtijds flaauw geftreept ook daarenboven geftipt.
Voort-s is de vrugt, zo lang zij aan den boom hangt, met een
fijnen waasfein overtrokken. Het vleesch is geelagtig , fljn , vol
fap , vast, en aangenaam van fmaak. Het klokhuis heeft de
vorm van een hart. — De Boom groeit levendig, wordt zeer
groot , maakt fraai loof en draagt bijkans ieder jaar. De loten
zijn fierk , bruinagtig-rood , met een zilvervliesje overtrokken,
en naar het uiterfte eind met vuile wol bedekt maar doorgaands zonder ftippen. — Het bind heeft zware aderen , is van
agteren ruig, donkergroen, rond, i duim breed en lang , en
aan de kanten grof en clomp getand. De botten zijn klein en
d-erzelver takjes vlak en breed geribd. De vrugt wordt in December rijp, en duurt tot in 't voorjaar.
KARTHUIZER. (LANGE WINTER) — Is van dezelfde
waarde en geaartheid als de voorgaande. Deszelfs vorm is langwerpig en naar de bloem fpits toelopend; hij heeft flauwe ribben en een korten heel , en wordt onder 't liggen helder groenagtig geel. — De Boom worth niet zo groot als de andere,
heeft middelmatige loten en zware ogen. De bloeifem is zeer
groot, en fraai rozenrood gemarmerd.
KiIRTECKENLIPFEL , Parthapfel. Een goede TAFEL- en
POT-APPEL, tnatig van grootte en platrond. De fchil is bleekgeel , en aan de zonzijde met zeer fljne rozenrode firepen afgezet; het vleesch is fpierwit, teér en malsch, vol fap en aangenaam van reuk en fmaak. Hij worth in 't midden van den
winter eetbaar.
KASTANJE-APPEL. Een kleine platronde appel , tot de
Renetten of Venkel-appels behorende, s duim breed eu i duim
bong. De fchil is ruig , groenagtig graauw,, en aan de zonzijde bruinagtig rood. Het vleesch is wit als fneeuw,, tar,
en vol van een zeer fmakelijk , wijnagtig fap.
KEIZER-APPEL. Zie GROTE FAROS.
KEIZER-APPEL. (GROENE) Pomme Imperials verte.—
grote, goede POTAPPEL, die , gebeel volwasfen en regelmatig
gegroeid zijnde , 31-"duim breed en 3 duim hbog is. De meeste
vru;;-
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Vrugten zijn egter zeer onregelmatig van gedaante. De grote,
opene bloem zit doorgaands in een wijde, diepe groef, wier
'tante!' met bulten bedekt zijn , die als groffe ribben, en zomtijds ook vlak en geregeld, over de oppervlakte heenlopen. De
fled is kort , en fleekt in een diepen , ruimen , roestkleurden
kuil. De fchil is aanvangelijk lieht grasgroen , en worth ver•
volgens groenagtig gee!, ook wet geheel gee!. Wanneer de éne
zijde gelled aan de zon blootgefteld is, wordt dezelve min of
weer kaneelrood. De gehele fchil is met fijne, grauwe {tippet',
en veelal ook met bruine of zwartagtige kleine en grote roestvlakken , averdekt ; gelijk dan over 't geheel deze vrugt eett
eigenaartige en zeer bijzondere foort van roestvlakken beeft4
welke open barsten en er zeer rottig uitzien. Intusfehen rot dezelve niet ter s dier plaatfe. Het vleesch is los , malsch ,, groenagtig gee! , korrelig, voi flip , en aangenaam zoet van fmaak.
De Boom groeit fterk , met afilaande takken , waarvan de onderffen bijkans waterpas liggen. Hij draagt jaarlijks , en kan wet
tegen koude ; maar begeert een goeden grond , zal hij fmakelangwerpig
lijke vrugten voortbrengen. Het blad is groot,
rond, 4 duim lang, duim breed, donkergroen, zonder glans,
fraai en 'fcherp getand. De loten zijn flerk en lang , vol van
botten, bruittrood , met vuile wql en met een fijn zilvervlies
overdekt , maar weinig gellipt. De botten zijn hartvormig,
graau. w-wollig, onder de wol roodagtig , en min of meer uitpuilend. De oogtakjes zijn zwaar, en breed. De vrugt words
in December'rljp, en duurt, zonder to verleppen , tot in Maart
en ;Unger. tNa dien did wordt de fmaak egter laf. Zij rot
glparne,Anant ,niet am de bovengemelde plekken , en er komen
Van den TWE.
veelal in 't vleesch bruine bittere ftrepen.
DEN RANG.

REIZER-APPEL (RODE) HOEK-APPEL...–. Deze HERFSTAPPEL is 34 duim ‘ breed en 3 duim hoog. — De fchil is dof
en donkerrood, met nog donkerder ftrepen , aan de zonzijde.
Het .vleesch is los, wijnagtig en niet onaangenaam van fmaalc.
Is In Egtober en November eetbaar, en wordt vroeg melig.
KEMP:APPEL (WITTE) — Este bijfoort van den Heer.
tipp$, maar van beter allooi. De kleur is witagtig geel met
fade flrepen. Het vleesch is fplerwit en malsch , min of meet
zoet, en egter thijnsch van fmaak en zeer geurig. Het klokhuis is wijd. En October •wordt dezelve rijp en duurt tot omWeeks Nieuwejaar.
't Is een goede tafelappel, maar hij kan
bruine vlakken.
weinig vein, en kriigt
H4
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KEIZERS- ZOETE, zie PEERZOETE.
KENTISTI FILL- BrISKET. (HET VOLLE MANDJE VAN
KENT) Ene foort van den Engelfchen Codling of Keuken,
Sppel, die vrij groot is en in Engeland van Augustus tot October veel gebruikt wordt one te ftoven en tot gebak.
KERSEN APPEL. ______ De weêrga van de Pyrus baccata,
en even als deze een Wilde appel , die zig door pitten voort.
plant. Bij den eersten opflag zou men hem voor een kers houden. Hij heeft de grootte van een hartkers , maar.is vol kanten en bulten , en heeft in 't klein 'de gedaante van den roden
Calville. Deszelfs kleur is zeer fraai karmofijnrood, met een
fijnen blauwen waasfem , even als of hij van was geboetfeerd
ware. De fleet , is lang en tenger , even als bij de kerfen , ert
bloedrood maar fleekt diep in de vrugt. De bloem verliest
hare bladen, na dat ze verdord zijn. Het vleesch is geelagtig
wit , tusfchen zoet en zuur in, met weinig lap , en wordt vroeg
melig. Er hangen doorgaands twee, drie , vier , of meerder bij
elkander,, even als de kerfen. Dezelve is bij uitilek goed om
te floven en te konfljten. Oak is hij zeer verkiezelijk tot cider
en zijn maar vooral is hij een fieraad van Engelfche boschjes.
hij b!Jelt zwaar en draagt zeer goed.
Hij groeit als een.
Peerboom ; de 'oxen zijn mod, dun en glad , met Wijd uit elkander than& iepitfe kleine botten , en 'thine oogtakjes.
blad
heeft een limgen roden fled , is,
en fpits , vooral mar den
Reel toe.
jonge bladen zijn giimmenci als Peerbladen. Zeer
vroeg in 't voorjaar bat hij
, entheeft reeds bladen, wanneec
andere appelbomen nog geheel kcal zijn.
KLOKKEN- APPEL. — Een fraje, grote herfstappel, die
bijkans de vorm van een rol heeft. Hij is 3 duim breed en 31
duim -hoog. De bloem is klein en gefloten en zit in een fcheve,
mime, diepe groef, aan Wier kanten men altijd veel fijne , en
ook wel vrij fterke ribben ziet, die vlak over de vrugt tot :tan
den fleet heenlopen, en de vorm kantig maken. De fleet is nu
eens vieefchig , en , zeer kort , dan weer iets 'anger en dun , en
fleekt in een vrij-diepen roestkleurden kuil. De fchil is fijn , vettig, en in den beginne geelagtig groen , het geen vervolgens\ in
bleekgeel en eindelijk in fraai citroengeel verandert. Vrugten;
die niet geheel vrij hangen zijn zonder ' flrepen , anders hebbeit
.ze 'aan de zonzijde bleekrode karmofijn - ftrepen,- ook dikwijii
roestvlakken. De vrugt ruikt vioolagtig, en wordt niet rimpelig
dan na dat ze overrijp is. — Het vleesch is zeer wit, los, vol
mug
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merg en fap , en heeft een wijnfmaall, zonder kruidig te zijn.
Het klokhuis is zeer open , langwerpig, en veelal zonder pitten.
De Boom groeit levendig, wordt groot en gezond, en maakt
fraai loof. Hij heeft fchone opftaande takken , die een digte kroon
vormen. De zomerloten zijn lang niet zwaar , bruinagtig - rood
aan de zonzijde, en lichtgroen aan de andere zij de , voorts met
wol overdekt en geflipt. Het blad is groot, 5 duim lang en 3
duim breed , fraai groen, vrij glad , en onregeltnatig en fpits getand. De batten zijn klein , en zitten op vlakke oogtakjes. De
vrugt wordt half September , of in 't laatst van die maand,. rijp,
en blijft tot in November fmakelijk. De boom begeert een wet
bewerkten grond, naar neemt een ruwe lugiftreek voor lief. —
Van den TWEDEN RANG. - MANGER maakt gewag van
een KLOKKENAPPEL die dezelfde vorm en geaartheid heeft,
naar tot in Februarij zou good blijven,
KLOPPERATFEL. Een fraie , grote POTAPPEL, brigwerpig en naar den steel iets ronder dan naar de bloem.toelopend.
Hij is boven 31I duim breed en 3, duim hoog. De bloem is weinig gezonken, en ran fterke ribjes omringd. De is hooggeel van kleur, en aan de zonzijde zeer fraai rood, welke beide
kleuren aan elkander grenfen , zonder in 't minst in ten te lopen.
Het vleesch is geelagtig, march, en zuur van fmaak. Hij duurt
van October tot December,
KiVi5CKLEINApFEL. Een platte geribde appel , e duim
breed en 2 duim toog, met een dunnen steel , diet duim lang
is. De fchil is bij de bloem groenagtig, in 't midden getelagtig,
en naar den flee} toe bruinrood.
KOBERLING. Zie

N GE LS CHE

PIPPELING.

K5BERLING. (ZUURAGTIGE) Een middelmatig grote,
zeer goede P o T A P P E L , die des noods , vooral wegens zijn
fraai uiterlijk, ook op T A F E L zou mogen verfchijnen. Deszelfs
,vorm is langwerpig en bijkans rolagrig; zomtijds ook , bij vrugten die hun voile grote hebben , kogelrond. Naar de bloem loops
altijd fmaller toe dan naar den fteel, en heeft boven op een
kleine vlakte. Ene volwasfene vrugt . is 24 duim breed , en gewoonlijk iets hoger. Nu en dan is zij ook breder dan hoog. De
bloem zit in een mime groef, die dikwijls met bulten bezet is ,
welke egter niet als ribben over de vrugt heenlopen. De korte
fled fteekt in een diepen, roestkleurden kuil , en er zit veelal
een vleefchige uitwas aan vast. De fchil is geel even als die van
5
een
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een volkomen rijpen Borsdorfer, de zonzijde is fraai blozend.
Hij is doorgaands niet -geflipt, maar heeft fterke wratten en roestvlakken. Het vleesch is wit , los , fijnkorrelig , vol fap , en zuuregtig van fmaak. — De B o o M wordt groot , zeer vrugtbaar v
en komt ook in koude landen voort. De zomerloten zijn lang
en zwaar,, vol fijne wol , en witgraauw geflipt. Het blad is zeer
groot , langwerpig en hartvormig, met een lange fpits , 31 duim
sang , 21 duim breed, van agteren ruig en met flompe kleine tanden. De botten zijn fraai, witwollig, hartvormig, en zitten vast.
De oogtakjes zijn breed en than vooruit. De vrugt verlept niet,
wordt in Oftober rijp, duurt tot Nieuwejaar en wordt na dies
tijd leer van fmaak.;
KOLEN- APPEL. Zie

ZWARTE

BORSDORFER.

KONING JACOB. Zie JACOB.
KONINGS - APPEL. (ENGE LSC HE) Ten opzigte van
doze foort zijn de geleerden het niet eens. Bijkans elk fruitkun.
dig fchrijver heeft een Engelfchen KoningsNppel op zijn eigen
band. D It L en de Teutfche Obstgdrtner befchrijven hem aldus
Een pragtige , zeer grote, voortreffelijke appel , vooral voor de
keuken , die zig ook daar door aanbeveelt dat hij tot 's zomers
duurt, en niet onaangenaam van fmaak is. Deszelfs vorm fchijnt
hoger dan breed te zijn , en zomtijds is zij het ook. Gewbonlijk
egter is dezelve 31 duim breed en 31 duim hoog. Van het midden af loopt hij kegelvormig naar de bloetn toe. Deze is klein ,
en zit in een vlakke , ruime groef met vlakke ribben, die op de
vrugt niet altijd duidelijk te zien zijn. De dunne heel that in
een widen diepen, roestkleurden kuil , en fteekt niet buiten
de vrugt uit. De fchil is helder citroengeel , en overal
grasgroen of bruinagtig geflipt. fan de zonzijde en naar den
heel toe is dezelve ook wel rood gevlamd of geflreept, en de
groene flippen op het rood hebben grote gele randen. Het vleesch
is zeer wit, fiin , los, fappig , en wijnagtig van finaak zonder
kruid. Het klokhuis is niet wijd open, maar zeer groat en breed,
met ruime cellen en volwasfene pitten. Hij worth in December
rijp en duurt tot 's zomers. — De Boom groeit clerk , levendig,
en begeert een goeden grond. De takken clean verre van den clam
af, egter refit opwaarts ; hij maakt vroegtiidig vrugthout en draagt
jaarlijks. Het loof is niet zeer zwaar,, en het blad is eirond,
donkergroen , glimmend , iets naar agteren overgebogen en aan
de zijden vol fijne ronde tanden. De fled van het blad is dun en
I . --tl, duim lang. De loten zijn tenger, fraai bruinrooti , glad en
wit-
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witagtig gertipt, de ogen en oogtakjes zeer klein. — Van
den TWEDEN Rang.
HVRSCHFELD noemt hem een appel van ongemene grootte,
meer lang dan rand, en van binnen malsch en bros.
S A L Z M A N N gebruikt dezelfde woorden.
In het Handbuch VAN CHRIST wordt dezelve aldus befchrey en : een grote pragtige appel van den eersten Rang , van onderen dik en naar de bloem fmaller toe lopend. De bloem worth
door de bulten , die haar omringen, en die vervolgens als ribben
over de vrugt heenlopen, inGengedrongen. De heel is zeer kort
en fteekt in een diepen nauwen kW/. De fchil is overal witagtig
geel, glimmend, en met fijne groenagtige ftipjes bezaaid. Het
vleesch is wit, los, vol van een aangenaam fap , en ongeineen
geurig. De reuk is fterk en lievelijk. Het klokhuis is zeer ruim.
Hij wordt in November eetbaar en kan negen maanden duren.
Om to drogen is hij overheerlijk. — De Boom worth zeer
groot en deszelfs kroon heeft de vorm ener Pyramide. Bijaldien
liet weér flcgts enigszins gunstig is , draagt hij zeer rijkelijk.
KONINGS- APPEL. (FRANKISCHE) — Ene zeer fraje,
nanzienlijk grote, goudgele Herfstvrugt , gezogt voor tafel en
keuken , van gedaante min of meer kogelfigtig, 3; duim breed
en 3 duim hoog. De kleine bloem zit in een nauwe , diepegroef,
die van fijne zomtijds bultige ribben omringd is , welke ook vrij
breed over de vrugt heenlopen en hare oppervlakte oneffen ma-.
ken. De Heel is zeer kort, en zit in een kleinen , nauwen , maar
niet diepen , kuil: Wanneer de appel rijp is , wordt de fchil citroengeel , aan de zonzijde goudkleurig , met fraje karmofijnrode vlak)es. Het" vleesch is wit of geelagtig, los , grofkorrelig, tamelijk faprijk en verheven , ook enigszins vioolagtig vart
fmaak. — De Boom groeit zeer levendig en fterk. De takken
ilaan verve van den (tam of en fiangen gaarne benedenwaarts. De
kroon is breed en evenwel digt. Hij maakt vroegtijdig en veel
lirugthout, en wordt daar door ook fpoedlg ongemeen vrugtbaar. De zomerloten zijn Lang en zwaar,, rondom dof bruinrood,
zomtijds ook aan de fchaduwzijde groenagtig , met fijne wol
1;eklied, en bier en daar met witgrauwe flippen. Het blad is
zeer groot, langwerpig -rond, donkergroen , naar agteren omeligen , niet ruig, en "fpits getand. De knoppen zijn klein,
#'
plat, thartvormig, en zitten op brede oogtakjes met fterke ribben.. De vrugt worth in November eetbaar , en kan , wanneer
ze goed bewaard wordt , enige maanden duren. Na dien tijd
verliest zij haar fap. — Van den HERSTEN RANG.
KO-
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.KONING. (ZOMER) Le Roi d'ete. Een grote, fchone,
voortreffelijke zomervrugt, zeer aangenanm en verkwikkelijk van
fmaak , ook vooral goed om to floven , kogelvormig , met uitflaande ribben, 3 14 duim breed en 3 duim hoog. De bloem is
witwollig , en zit nu eens in een diepe, dan wear in een vlakke
en zeer ruime , wollige groef, die vnn vele zsvare ribben omringd is , waarvan zotnmigen breed over de vrugt heenlopen.
Dr fteel is -1-1 duim lang, en fleekt in een diepen kuil. De
fchil is geelagtig groen, bier en daar met rode vlakken , in Wier'
midden . men een wit flipje ontwaar worth. Het vleesch is fiin
los , geelagtig wit , vol Cap , bij uititek fijn , rhijnsch en vioolagtig van fmaak. De BOOM groeit ongemeen flerk en levendig ,
fin worth fpoedig zeer vrugtbaar. De takken breiden zig verre
uit, en vormen nogthans den digte kroon. De zomerloten zijn
lang en zwaar, met fine wol bekleed , donker olijfgroen , ea
met weinige , ronde, witagtige flippen befproeid. Het blad is
groot, langwerpig, en heeft een linage punt. Het is 4 duini
lang, en 2 duim breed , donkergroen , en van agteren niet zeer
ruig. De ogen zijn klein, hartvormig, en liggen flijf tegen hunne brede platte oogtakjes ann. De vrugt wordt in 't laatst van
Augustus rijp , en kan niet wel 'anger dan 14 dagen duren , WOr&lade na died tija bet vleesch vol itippen. — Van den TWEDEN RAND.

KOORN-APPEL (GROTE)ziewITTE z oNIER-RAMBOER.
KOORN-APPEL (KLEINE) zie 00GST-APPEL.
KORTSTEEL (GRAUWE) Reinette Courtpendu grife. Fran.
catu. — Een grote voortreffelijke vrugt voor T A FE L en KE uKEN. Hare vorm is plat, 3 duim breed en 112 duim hoog. De
bloem zit in een ruime, dike, fcbotelvormige groef. De fleet
is kort , en fleekt in een diepen wijden kuil. De fchil is aanvangelijk lichtgroen , maar wordtvervolgens geelagtig , groen en
min of meer roestig. Ann de zonzijde is zij iets blozend. Het
vleesch ruikt lievelijk, is witagtig geel van kleur , zeer fijn , tamelijk vast , niet faprijk, maar fuikeragtig, kruidig , rhijnsch en
zeer verheven van fmaak, zo dat zij die van de grauwe
Franfche Renet bijkans nog overtreft. -- De 13 o orvi wordt
groat, zwaar, en zeer vrugtbaar. De zomerloten zijn lang en
zwaar, Licht-bruinrood van kleur, met een zilvervliesje bekleed,
fraai wollig, en vooral naar de punt toe flerk geflipt. Het blad
is fraai en zeer groat, eirond , 4 duim lang en 22 duim breed,
met een korte tpunt , agter met fijne wol donkergroen , en clomp
ge-
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getand. De knoppen zijn zwaar, dik , licht roodagtig , langWerpig. De oogtakjes ftaan naar buiten. De vrugt worth in
December eetbaar en kan tot in 't voorjaat duren. — Van den
ZERSTEN RANG.

KORTSTEEL (ONVERGELUKELIJKE) Courtpendu non
Pareil. Deze is iets platter van gedaante dan zijne overige
naamgenoten , maar de Neste ten opzigte van fmaak en duurzaainheid.
KOR.TSTEEL (RODE) Reinette Courtpendu rouge. — Eea
zeet ifraje appel, van een regelmatige, platronde renetten-vorm,
51 duim breed en 22 duim hoog, met een bloem die even als bij
meeste MORTSTELEN in een diep fchoteltje zit. De fchit
is bijkans geheel rood, met een menigte witte ffippen bezaaid,
die naar boven toe al kleiner worden en digter bii elkander ftaan.
Om den flee! been en op een klein gedeelte der fchaduwzijde is
dezelve gee!, met grajiwe ftippen en zomtijds ook met vlakken
van dezelfde kleur. Het vleesch is vast , fijn , geelagtig, voi
van een renet-agtig fap en aangenaam van fmaak. — Tot half
Augustus is de appel geheel groen , met witte ffippen, maar na
dien tijd' begint hij te verkleuren en wordt fraai rood. De rooditen ziin ook de fmakelijkften. Zij zijn in Januarij en Februarij
.eetbaar. De B ooivi maakt wel goed houtgewas , wordt egter
niet groot, hij maakt fchoonloof, bloeit gelijk de meeste Courtpordus (het geen dezelven gemakkelijk doet kennen en, zeer be-mind-maakt) 10-14 dagen later dan andere appelbomen , en built
dams door veelal van de nadelige gevolgen der voorjaars-vorstert
bevrijd. Hij draagt ook zeer rijkelijk. De 'szelfs zomerloten ziirt
zwaar, bruinagtig rood , met veel kleine ffippen , en met geheel
witte wol overtrokicen ; de .ogen breed en wollig en. de oogtak.
jes) hoog, op ftaande. De pitten van dezen appel zijn vooral goed
voor znailingen , om er de beste foorten van appels , vooral
innneer men laagftammen verkiest , op te veredelen. Er is ook
een R o Di ZOMER-KORTSTEEL, Courtpendu rouge d'ete. —
Deze is iets kleiner,: 22 duim breed en 2 duim hoog. De fchil
is rood als vuur, het vleesch fpierwit, malsch , aangenaam zuur
agtig , en met een venkelfmaak. Hij wordt half September rijp
en kan terftond van den B o o m gegeten warden.
KORTSTE EL. (ROODSTREEPTE) Courtpendu rare. —
Deze appel is rood gevlamd , terwijl de vorige aan de zonzijde
geheel rood is. Voor het overige zijn zij elkande.ren gelijk ;
egter duurt -de rode !anger en heeft-fijner fap.
KO-

126

APPELS (K).

KORTSTEEL (WITTE) ook wel GELS KORTSTEEL ge,
naamd. Pauliner Apfel. Courtpendu Blanc. Courtp. jaune. Fenouillet
Blanc. Hij heeft veel van den roden kortfteel , maar hij is
doorgaands kleiner, en de fchil , wanneer de appel rijp is, geelagtig, op zommige fteden rood. Ook heeft dezelve wel hier
daar ruige, groenagtige plekken. Hij is. van vleesch en fmaak
even als de anderen. Hij wordt in October of November eetboar , en duurt tot half December. — De BOOM wordt niet groot
en draagt flak.
Deze is 21; duim dik en
KORTSTEEL. (ZOETE)
duim hoog. De fchil is glad, groenagtig gee!, en aan de zon-.
zijde bruinagtig- rood geareept, Het vleesch is vast, zoet, en
niet onaangenaam van fmaak. Hij wordt in Februarij of Maartrijp.
KRMVICHAPFEL, zie OJEVAAR.
KRAPPE KRUIN. DUBBELE GELS RENET. Datterapfel
Pornme durant , de bonne dude. Een grote appel 24 duim breed
en 21 duim hoog , met een ruige, groenagtig bruine, of ook
wel met een grauwe gevlakte fchil. Het vleesch is groenagtig
wit , fappig, fijn , geurig en aangenaam van fmaak. Hij duurt
tot Augustus. De Boom maakt goed gewas, en is vrugtbaar,
maar zeer onderhevig aan kanker. — Van den EERSTEN RA.NG.
Een zeer duurzame p o T A P P E L die tot Mai
KREISLING.
geed blijft, platrond, duim breed en 2-‘1, duim hoog. De
bloem zit er geheel boven op , de flee! is kort en dik, de fchil
-witagtig geel, en aan.de zonzijde blozend. Het vleesch is geelnag en zuur van fmaak.
KREISLING FON BOLL, Scheiblingsapfel. Deze is lets
Weiner , to weten 2 duim breed en 18 duim hoog. De heel is
kort. De fchil is , wanneer de appel rijp is , witagtig gee! , en
bier en ,daar rood gevlamd. Het vleesch is geelagtig, malsch en
bceft een zuuragtigen wijnfinaak. Hij wordt in November rijp.
KROON-APPEL. (RODE) TULP-ICROO N. Rotber Winter,.
kronapfel. Een middelmatig grote , en lets plat gedrukte,
kogelvormige appel. De opene bloem zit in een min of meer
diepe en vxij nauwe groef, die van fijne plootjes omringd is.
De fteel is dun ; lichtgroen , en fteekt in een gladde , nauwe,
en tnmelijk diepe kuil. De fchil is aanvangelijk witagtig groen,.
en, wordt vervolgens bleekgeel. De zonzijde is fraai donkex
kar-
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kgrmofilnrood, en zommige vrugten worden geheel rood. De
vrugt is aan den boom met een fijnen waasfem overdekt. Het
vleesch is geel, fijn, malsch , vol merg en flip , en van een
zeer aangenamen , geurigen venkelfmaak. — De B o om groeit
levendig. Het blad is middelmatig groot , langwerpig , met een
vrij lan ge fpits, grof, maar fcherp getand, bleekgroen, en wit.
wollig. De fijne , lange zomerloten zijn bruinrood, zeer
witgraauw geflipt, bijkans zonder wol, behalven om de
oogtakjes been. De ogen zijn wit, zwaar, en liggen flijf tegen
de brede oogtakjes aan. De vrugt wordt in 't laatst van Deetinlyer eettaar, en is het best in Januarij en Februarij. Na
dien tijd wordt ze ligtelijk melig.
KROON-APPEL. (RODE BASTERD) Zie
APPEL.

RODE

KIWIS-

KROON-APPEL (ZOETE) ook wel ZOETE ENKIIUIZER
genoemd , is een middelmatig grote, zeer zoete POTAPP'EL. Deszelfs , vorni is niet altijd dezelfde , zomtijds is hij
tolvormig en zomtijds heeft hij bijkans de gedaante van een
peer. De bloem met hare groef is zeer eigenaartig. Deze is
els 't ware een ketel , die in de bovenfle vlakte van de vrugt
uitgehouwen is , en waarin de zeer wijde , opene , grote , groene
blo6in zit, met zware ribbon daaromheen , die zig egter niet
over de vrugt ,uitbreiden. De fled fleekt zomtijds in een k1ei.
Oren , nauwen kuil , doorgaands egter is dezelve met vleesch
vingroeid, of hij zit aan 't eind ener kromme vleescbpunt,
wente- bijkans kogelvorthrg uit de vrugt gegroeid is. De flipten zfjn zeer fijn en witgraauw, De fchil is in 't eerst geelagt1/4 .groen main- wordt onder 't liggen citroengeel. De zon?Aide daarentegen is zwaar donker-karmofijnrood geflreept, en
dantuechen nog fterk geflipt. Doze appel heeft een lugt bij
lig, die veel van anijs heeft. Ook het vleesch ruikt lievelijk,
is geclagtig van kleur , los , malsch , niet fappig , en fuikerzoet,
ook min of meer venkelagtig, van finaak. — De Boom groeit
iterk, en deszelfs takken Raan fraai omhoog. De zomerloten
zijn zeer zwaar , Lang, donkerbruin - rood en glimmend , naar
voren toe enigszins wollig , en met zware , grauwe flippen be_
Zaaid. Het blad is groot , fpits en langwerpig , 42 duim lang,
duim breed, met een lunge punt, van agteren niet zeer ruig,
fcherp getand. De knoppen zijn klein en de oogtakjes breed
en plat, met een fcherpen kant. De vrugt kan dadelijk, na dat
ze geplukt is , gebruikt worden , ,Inaffr duurt Wet veel lang4r
weken en wordt rla dien tijd laf.
dan
KRUIDAAGT
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KRUIDLING. (ENKELE) VROEGE KRUID-APPEL. Der
Gewfirzapfel. — Een appel die veel overeenkomst heeft met dery
Witten Zomer-calville , 3 duim breed en , 4 duim hoog, platrond
en kantig. De fchil is glad, en 'Week groenagtig geel : het
vleesch is malsch en volfappig , maar niet uitflekend van fmaak.
Het is egter in September een goede Potappel.
KRUIDLING. (GOSLINGASCHE) DUBBELE KRUID.
L. — Is dezelfde appel, maar valt jets groter.

ItP PE

KRUIDLING. (SUFFERS) Zie

WITTE HERFST- CAL-

KRUIDLINC. (WITTE.) LANGE WITTE APPEL, ST. Pk..
Weifser Sommergewiirzap fel. Pomme de Palestine. — Len middelmatig grote., goede zomerappel , vooral
daarom bemind om dat hij vroeg rijp wordt. Deszells vorm is
langwerpig, en van 't midden of naar den Heel fmaller, maar
naar de bloem nog fmaller toelopend, I4 duim breed , 2 duim
hoog. De bloem zit doorgaapds op een fcheve vlakte , en is
van kleine bulten omringd , die een groef vormen. Over de
vrugt heen lopen vier of vijf vlakke ribber]. De heel is dun,
weer- dan een duim lang, en fteekt in een nauwen diepen kull.
De fchil is zeer fijn , en van kleur aanvangelljk lichtgroen of
geelagtig gro.en ; vervolgens , na dat de appel enigen tijd gelegen heeft , wordt dezelve lichtgeel. Vrugten , die veel zon gebad hebben , zijn ook ,min of nicer blozend , en op het rood
ziet men geelagtige flippen of vlakjes ; roestvlakken vindt men
er niet dikwijls op. De vrugt heeft een rozen-lugt. Het vleesch
is wit , fijn , los , fappig , en fijn vau. fmaak , zonder kruidig to
zijn, hoewel men er zomtijds ook een venkel- of anijs-fmank
aan vindt. Het klokhuis is dikwerf wanflaltig , groot , en bevat
weinige maar volwasfene pitten. De BOOM wordt middelmatig
groot, en draagt clerk en veelvuldig. De zomerloten zijn zwaar
en lang , doorgaands zonder wol, lichtbruin-rood aan de ene,
olijfgroen aan de andere zijde en met voelvuldige fijne flippen
bezaaid. Het blad is middelmatig groot , eirond , duim lang
en 2-1d -2! duim breed, lichtgroen, en fpits getand. De knoppen
zijn vrij lang en gezwollen. De oogtakjes breed en naar buiten
uitilaande. De-ze vrugt worth dikwijls reeds in 't laatst van Augustus , en anders in September, rijp , en duurt-niet veel langer
Jan drie tot vier weken ; verliezende zij vervolgens haar
finaak. — Van den TWEDEN RANG.
COBS-APPEL.

KII.UIS.
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KRUIS-APPELiGELDERSCH KRUIS,00k Wel BASTERD-4
t k o bN , eti BASTERD .-AAGT-APPEL genoemd. Hij beboort tot de Coufinetten en is een WINTER-POTAPPEL, 21
duim dik en 24 duim hoog, naar boven fmaller toelopend, met
plojen om de bloem, zeer glad, glimmend, lichtrood met donker-rode ftrepen en vlammen. Het vleesch geelagtig en gemeen
man fmaak. Hij wordt in Februarij of Maart rijp. — De Bo orti
groeit goed, maar draagt te clerk, om groot te worden.

KRUIS-APPEL. (RODE) ROOD OELDERSCH KRUIS,
RODE BASTER,D-KROON, RODE BASTERD-AAGT-APPEL.
Deze verfchilt weinig van den voorgaanden, en is flegts iets
Meer langwerpig, en , in plaats van geflreept te zijn, geheel
rood. Het vleesch en dd grdei van den boom ; ali mede dd
tied wanneer de appel rijp wordt, zijn evenens.
KWEE-APPEL. (FR.ANSCHE) Zie
VILLE.

WITTE

wINTER;CAL-

KWEE-APPEL. (WINTER-) Winterquitienapfel. — Len
goede appel ; die veel van den witten Calville heeft , maar platter van norm, en met minder verhevene ribben. De fchil
geel en wit geflipt. Het vleesch is Voortreffelijk van fmaak
heeft veel van een kwee. Hij is in November en Decemb'er
t etbaar. — De B o o M heeft roodbruine, Wollige zomeiloten
die wit 'geftipt 2ijn
flOmpe , vastzittend6 knoppen ,
die geheel met wbl overdekt zijn en bijblaadjes hebben. Het
blad is eivormig met eta punt; clofgrotti ; en grof getand.
1WEE-APPEL. (ZOMER-) Simmerquittenaprel.
fie: Een niet zeer grOte Engelfche Zomerappel , die driai
iveken lang van zeer veel waarde is. Hij is plai , 2 duim breed
en i duim hoog. De heel zit er geheel Vlak aan , even a1
bij de kweeen. De fchil is aan de Brie zijde gee!, aan dd
andere zijde roodagtig, en het vleesch is welruikend en
Hij wordt in September rijp. — De BOOM blijft
telijks klein, even als ' de kwe6En; en is uit died hoofde Oeci
voor eeil leiboom;
LANDGRAAF. Dit is een fiajd, grOte, en wel een der
grdotfle appels , die de \Tom ener pyramide hebben Over de
4 duim liddg ; onder fran 4 duim breed; fpits to.elopend en bij
tie bloem met een flompe punt. De blotm zit in ten diepe,
nauwe groef , omringd van vijf ribjes , welke *lak over' d6
I. DEM
I
vrugt
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vrugt lieenlopert. De fchil is goudgeel , met groene, ett ook
wel grijze ilippen, die witte randjes bebben; en nark de zonzijde fraai rood , mot kleine grauwe flipjes, met rode kringen.
Het vleesch is wit, en onder de fchil min of sneer roodagtig.
Het is. vast en tamelijk goed van fmaak , egter geheel zonder
kruid. Het klokhuis is calvilagtig , zeer wijd, en heeft een
;w ire opene kelkbuis tot aan de bloem. De pitten zijn groot
en volkomen. — Hij is van den TWEDEN RANG, met betrekking tot de inwendige waarde; maar van den EERSTEN RANG,
wanneer men fehoonheid en grootte in ganmerking neemt.
LANGHANS. (BONTE) — Een zeer grote, fraje, en voortrefrelijke Herfstappel voor 't huishoudelijk gebruik , en ook
vroegtijdig goed om raauw to eten. • Hij duurt tot na Nieuwejaar,, is lang , rolvormig , 2?-4. duim breed en 3 duim hoog. De
bloem heeft fpitfe blaadjes , en zit nu eens in een vlakke , dan
weer in een diepe , ruime groef, -op wier kant doorgaands enige
vlakke rlbben beginners , die breed over de vrugt heenlopen.
De heel is dun, i tot i duim lang, en fteekt in een nauwen ,
diepen kuil , die meestal met roest overtrokken is. De fchil is
in 't eerst groenagtig-geel , en wanneer de appel rijp is , bleek
citroengeel; vrugten , die veel zon gehad bebben, zijn rondoni
karmofijnrood gellreept. Het vleesch is vast, wit, onder de
bloem bleek razenrood , vol fap , aangenaam , fijn, en kruidig
van fmaak. — De Boom groeit zeer levendig, en maakt fchoon
loof. De zomerloten zijn zwaar , lichtbruin aan de 6ne, en
olijfgroen aan de andere zijde , met vuile wol overdekt , en
weinig geftipt. Het blad is aanzienlijk groor, eirond, en heeft
een Lange (pits. Het is 4 duim Zang en 2-1- duim breed , van
een clerk maakfel, van ngteren ruig, met graffe aderen, glitz.
mend groen , en onregelmatig getand. De bladfleel is zi duim
lang. De knoppen zijn klein , wollig , en flaan op dikke , voorvitftaande oogtakjes. De vrugt wordt in 't laatst van October
rijp, en verliest haar fmaak tegen Nieuwejaarc. — Van deo,
7WEDEN RANG.

LANGSCHIED E R. — Een kleine Potappet, die ook in rttwe
landitreken goed voortkomt, en zijn naam ontleent van Lang
fchied , zijnde een' plaats in het Graaffchap Iledzapfel, in Duitsch.
land ovaar dezelve eigentlijk t'huis boort. Hij is voor het huislioudelijk gebruik onverbeterlijk , en laat zig ook raauw eten.
De vorm is plat ; iets platter dan van een Borsdorfer. Hij is
gewoonlijk 24; duim breed, maar ook dikwijls kleiner. De bloem
zit bijkans vlak, ei heeft dikwijls fijne plojen of ribben, oni
zig
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21g been , die egter niet over de vrugt lopen. De heel is zeer
kort, en fteekt insgelijks in een vrij vlak , klein , en glad kuiltje.
De fchil bleekgeel , met donkerrode vlammen en flrepen , die
egter aan de fchaduwzijde flegts bij den reel zigtbaar zijn.
Maar wanneer de vrugten Clerk in de zon gehangen hebben ,
is er zo veel rood tusfchen de ftrepen , dat dezelven geheel
verdwijnen. Aan de fchaduwzijde zijn vele vrugten bleekrood,
en als met linten van die kleur overdekt ; en zij glimmen wanneer ze 2fgeveegl. worden. Eigentlijke grauwe flippen vindt
men niet op dezelven, dan zomtiids in het rood, maari zij hebben dikwijls roestkleurde written en groenrgtige vlakjes. Het
vleesch is geheel wit, aan de zonzijde ook wel roodagtig, vast,
fijn , zeer fappig , en van een fuikeragtigen fmaak, zonder zuur.
Het klokhuis is naauw, klein , en bevat fraje, volwasfene pitten. — De BOOM groeit langzaam en wordt flegts middelmatig
groot. De takken hangen niet benedenwaarts , maar ftaan overeind , en maken veel warhout , hetgeen verbazend vrugtbaar is;
zo dat de boom er uit ziet , als of er vele duizend uien aan
denzelven hingen. Men kan hem goed gebruiken op plaatfen,
waar hij aan hevi tle winden blootgefteld is. De vrugt wordt
in December en Januarij rijp , verlept niet, en kan wanneer
ze wel bewaard worth, een jaar duren. Met de fchil, in de
pan gebakken of geftoofd, blijft dezelve geheel in zijn fatfoeit
LANGSLAPER. Een tamelijk grote, langwerpige, gaudgele appel , die bij den fled breed is, naar de bloem fmaller
toeloopt, en vlakke ribben heeft. De bloem zit in een diepe,
nauwe, groef. De fchil is vettig heeft hier en daar grauwe
en groene ftippen, en dikwijls aan de zonzijde een oranjekleur.
De reuk is fterk. Het vleesch is zeer wit , los , malsch zeer
aangenaam van fmaak en geurig. De Boom ontwaakt en
bloeit wel vier weken later dan alle zijne broeders , en deszelfs
vrugten worden nogthans zeer vroeg rijp. Om dat hij zo laat
block, heeft de bloefem niet ligt van de nagtvorflen lets to
vrezen, hebbende tle boom daarenboven vele goede eigenfchappen. De vrugt duurt tot half December en geeft ook een
kostelijken Cider. — De B o om worth niet zeer groot , en
maakt een vlakke kroon. Deszelfs zomerloten zijn bruin , wollig, en met zeer fijne , witte flippen bezaaid ; de knoppen zitten vast en op hoge takjes ; de bladen zijn randagrig met een
lange fpits, en grof getand.
Een platronde , duurzame appel , r duiui
LANGSTEEL.
treed en xi duitii hoog. De bloem is zeer gezonken; de fleet
is
I .2
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is 1 duitn lang, de fchil wit met gele ftrepen, en de fniaak
vrij zuur.
L E E R Z 0 E T E. Ledersafsling, Criibling , Pfarengrilbling 1
Schmelzling. Blanc-du'. — Een: aanzienlijke , en voor het
huishoudelijk gebruik zeer gefehihe ,- appel, kegelvormig , 3
duim breed en even hoog. De bloem is lets gezonken en
van vele ribben omringd , welke vrij breed en verheven over
de vrugt heenlopen. De korte heel ileekt in een , nauwen kuil,
die niet zeer diep maar doorgaands roestig van kleur is. De
fchil is bleekgeel , maar an. de zonzijde fraai rood en met veel
grauwe flippen. Het vleesch is wit , fijn , los , leeragtig , zeer
fippig , en zeer zuiver en zoet van , fmaak. Het klokhuis is
groot. — De B o o m groeit levendig en fterk , en wordt vrugtbaar. De zomerloten zijn lang en rank , bruinagtig rood aan
de zonzijde ,, groenagtig aan de andere zijde , en veelal vol
fijne , langwerpige itippen. Het blad is eirond , bij den fled
llomp , 3 duim lang „, .21 duim breed , en getand. De vrugt
wordt- in October rijp en duurt tot in den winter.
LEKKERBEE'rJE. Zie

ENGELSCHE

AAGT.

LJER-APPEL. Leierapfel. — Een kleine , Duitfclie vrugr,
die zomtijds platrond en zomtijds langwerpig is. De bloem is
zeer klein en omringd van plojen : de fteel is dun en lang.
De fchil is rood, met nog donkerder rode ftrepen en flippen.
Het vleesch is wit, zoet, en aangenaam. Hij, duurt tot Mat.
LIMOBN-APPEL. Zie WINTER-CITROEN-APPEL.
LINKERAPFEL. — Een middelmadg grote appel , 2i duim
breed en hoog, met een kleine , gezonkene bloem , en' een kor.
ten , dikken steel. De fchil is groenagtig geel 4
. ' aan de mtw
zijde blozend en wit g,gflipt.
LINT-APPEL. Zie PAPEGAAI -APPEL.
LOOK-APPEL. Zie UIEN-APPEL.
LOQUETTE. (POMME) Zie CRZLLdNT.
LUIKER APPEL. Pbmme de Liege. — Dit is een grotew
groene Renet , die veel van de grauwe heeft , maar daarin van
dezelve verfchilt , dat ze lichter van kleur en minder met roest
overdekt is. Zij is zeer geacht wegens hire waarde en grootte,
wogende dezelve ruim een half pond.
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MAATAPPEL. (BRUINS) Deszelfs eigentlijke vorm is
plat, 3 duim breed en 22 duim hoog, maar hij loopt ook wel
(pits toe, en wordt in dat geval bij de bloem vrij onregelmatig. — De opene, grote, en holle bloem zit in een wijde, en
van plojen omringde groef, op wier kant de plojen zig ook
wel rot bulten verheffen. De fteel Qeekt in een mimeo , diePen, roestkieurden kuil, is zeer kort, en zomtijds llegts een
vleefchig uitwas , dat aan het vrugttakje vastzit. Aan den
boom is de appel met een blauwen waasfem overdekt. De fchil
is geelagtig groen en .heeft aan de zonzijde een donkere leverkleur, die ook wel in 't paarfche valt, en door een fchilder
!noejelijk kan nagemaakt worden. Wordt de appel gewreven,
dan is hij zeer glimxnend, en dan ziet men op het paarsch
;log een menizte van licht- en donker-rode ftrepen. Aan de
fchaduwzijde, wier grondkleur nauwelijks een derde gedeelte
van den appel beflau, is de fail groenagtig geel , met blauwe
ftrepen .en ftippen : bier en daar vindt men ook toestvlakken
die naar wratten gelijken. Wanneer de vrugt den gehelen dag
in de zon hangt, dan ziet men in het paarsch gene ilrepen
dan alleen mar agteren bij de fchaduwzijde., Deze appel ruikt
zee; fterrjc en doordringend. Deszelfs vleesah is fijner dan dat
der overige IVIaatappels , en buitengemeen kruidig. Hij duurt een
jaar lang, zonder te verleppen of melig te warden. — De
B 0 0 M heeft geheel dezelfde eigenfchappen als de witte ert
zoete Maatappel, behalven dat zijne zomerloten lets donkerder
van, kleur zijn. 'ts een heerlijke boom , maar hij heeft de
eigen font die de wine ook heeft, dat de bloefems zeer gevoelig voor wind en weer zijn, en dat hij om die reden zoirk•
tijds jaren aver een gene vrurten ,draagt.
MAATAPPEL. (LAATBLOMNDE) fleze IS niet zo
kruidig als de voorgaande, maar voor het overige heeft hij
ook zeer goede eigenfchappen. Hij is ZOIVIER- en WINTER...
APPEL tevens. Schoon hij enige weken later block dan de
:Indere Maatappels, (waardoor minder van de nagtvorflea
te lijden heeft) zo wordt hij egter veel vroeger rijp en eetbaar, en duurt den gehelen winter.. Hij is van onderen breed,
en loopt naar de bloem lets fmaller toe. De fchil is geel
en fraai rood geftreept. l ij is goed van fmaak , en ook in
de keuken van veel nut. — De Boom is eveneens als die van
den wino, Maatappel,

Dit is flegts een POTAPPEL,
MAATAPPEL. (LIGTE)
tatar die veel deugden bezit. Hij is groot, en naar de bloetu
toe
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toe lets (mailer ; aan de fchaduwzijde geel en aan de andere
zijde rood en rood geftreept. Het vleesch is los en ligt , en
geeft goeden Cider ; hij wordt reeds in 't laatst van 061ober
eetbaar en duurt tot Nieuwejaar. — De n o o ii is niet flegts
buitengewoon vrugtbaar , maar deszelfs bloefems kunnen ook
den vorst verduren , en hij draagt meest alle jaren. Hij maakt
veel bout maar is te vrugtbaar .om groot te worden.
1VIAATAPPEL. (WITTE) Gewiirzapfel. Een onverbeter1ijke appel voor 't huishoudelijk gebruik , zeer groot platrond
zomtijds 3 duim breed en 21 duim hoog. De holle bloem
zit in een ruime en vrij diepe groef,, die van ribben omringd
is , welke ook veelal over den appel heenlopen. Zomtijds verheft zig ook flegts een enkele , of enige ribben , waardoor dan
de oppervlakte van den appel 'oneffen wordt. De fte' el is doorgaands zeer kort , zomtijds flegts een uitwas 4 en fteekt in een
roestkleurden knit. De fchil is , zo lang de appel flan den
boom hangt , met een blauwen waasfem belopen , 'en halt
grondkleur is aanvangelijk lichtgroen , vervolgens' wordt dezelve
geelagtig groen ; en bij de volkomene rijpheid , geheel geel.
3)e zonzijde is altijd van de bloem tot aan den heel 'met
bruinrode ftrepen afgezet , en tusfchen de ftrepen bleekrood.
Arrugten , die veel zon gehad hebben , worden aan alle kanten
'rood, zo dat de grondkleur nauwelijks zigtbaar blijft. De
ilippen op de fchil zijn veelal onduidelijk , fijn, en witagtig ;
2omtijds egter zijn ze ook zeer zigtbaar. De vrugt ruikt zo
llerk vioolagtig , dat enige appels genoegzaam zijn , om die
Rugt door een groot vertrek -te verfpreiden, Het vleesch is in
't eerst groenagtig gee! , en wordt vervolgens fpierwit. Her
is los , korrelig , en van een zeer eigenaartigen , verkwikkenden
en kruidigen fmaak. Het klokhis is gefIoten edoch ruim , en
'vol kleine ,pitten , die doorgaands volwasfen zijn. — De B o o
wordt zeer groot indien de grond goed is , en de ohderfle
takken hangers dikwijls tot op de aarde , terwiji de bovenften
yen zeer fraie kroon vormen. Hij heeft in zijn groci veel ge+
lijkheid met den Stettijnfchen. Hij wordt zeer oud , is gezond,
inaakt veel warhout , en draagt om het andere jaar rijkelijk ,
wanneer hem in 't voorjaar het wear niet te ongunstig is ;
zijnde deszelfs bloefem ten dien opzigte vrij gevoelig. Hij
groeit langzaam ; de loten zijn kart en zwaar , onaanzienlijk
van kleur , vuil bruinrood , met vuil wol overtrokken , welke
de toppen der loten geheel graauw maakt ; daarenboven zijn
dezelven veelal bruin-roestig , en vrij clerk witgraauw geftipt.
De knoppen zijn zeer klein , plat en breed , wig wollig , en
zit-
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'Wen op brede, dikke en gladde oogtakjes. Het blad is zeer
coot , vuil , donkergroen, eirond, en kort van Heel. De vrugt
wordt in December rijp, is egter in November reeds eetbaar,
verlept niet, en kan een jaar Buren. Het is een oude Duitfche
vrugt, die aan den Main, aan den Rhijn en aan de Laan yeavuldig aangekweekt wordt daar zij fmakelijk duurzaam , ea
voor het huishoudelijk gebruik ongenleen gefchikt is.
MAATAPPEL. (ZOETE) Deze vrugt is groter dan hare
overige naamgenoten, to weten 3 duim breed en 2/ duim hoog.
De bloem - is groot , lang , weinig gezonken , en van gene ribben omringd. De fleel is kort en fleekt in een diepen kuil.
De fchil- is' aanvangelijk groen, maar wordt onder 't liggen
zwavelgeel. De ftrepen zijn vrij kort. De vrugt ruikt vioolagtig , edoch niet -zo flerk als de anderen van deze foort. Het
vleesch is onder de fchil geelagtig, en bij het klokhuis witagtig , voorts los , grofkorrelig, met veelvuldige zware aderen
ioortrokken, vol merg en fap aangenaam en zeer kruidig , egter niet geheel zo verheven van fmaak als de witte
Maatappel. — De B o om worth groot groeit ark, is gezond,
-en maakt fehoon loof. , De takken zijn zwaar,, van den itam
afftaande., en. leveren vele vrugten. De zomerloten zijn zwag
en lang , donker-:bruinrood, met eel vuile wol overdekt, en
fiju witgraauw geiiipt. Het blad Is aanzienlijk groot, en lank
werpig rond. De ogen zijn Wein, hartvarrnig , vastzittend, en
de oogtakjes than fpits vooruit. Deze vrugt wordt in November rijp ..en ,duuri, den geheIen winter. — Van den TWEDE3
RANG.

MAI-ZOETE. Der Mailing. 4- Ben

ZOETE

middelmatig van grootte
duim breed en ni duint
hoog, met een kleine bloem, een korten peel en een roodagHij ‘3,vordt in jantirij . rijp.
tige

IVIAI-ZUUR. Een kleine, kogelvormige, zeer difurrame
Potappel, 2 duim breed en bijkans even hoog. De bloem zit
in een nauwe en vrij vlakke groef, en is van ribben omringd,
die ook vlak over de vrugt heenlopen. De heel fact vast op
de vrugt, en bijkans ire geen kuil. De fchfl wordt , wanneer
de appel rijp is , Citroengeel, en de zonzijde zomtijds blozend.
Het vleesch is wit, 'fijn , vast, fappig, en zeer rhijnsch van.
fmaak. — De Boom groeit zees flerk. De zomerloten zijn lang
en rank , brulnrood, met een zilvervliesje overtrokken, en vrii,
Qerk geitipt. Het blad is middelmatig groot, eirond, en flomp
bi3
14
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bij den flee' , grasgroen , en fpits getand. De ogen zijn klein
en de oogtakjes vlak. De vrugt worth tegen 't voorjaat flip ,
en kan Lang duren.
MiIRSCHLMVZKER. Zie BOR_SDORFER.
MARTENS. (DOEKE) Der Martinsapfel.— Een platte
duim breed en 24 duim hoog. De fchil is glad,
potappel
geel , en worth onder 't liggen vettig. Het vleesch is malsch ,
fappig , maar zonder geur. Hij wordt in September of C',Iober.,
rijp. — De BOQIVI wordt groot, en draagt zeer clerk.
MATTHIJS-APPEL. Der Zenithapfel.— Een kieine, ronde ,
duurzame potappel , 2 duim breed en i duim hoog. De bloem
is klein en weinig gezonken, de heel is g duim lang, de fchil
bleekgeel en naar het groen overhellend. Het vleesch is , wit,
vast, zoet, en redelijk van fmaak.
MEDECIJNAPPEL. Arzneiapfel. Een platronde Winterappel van 2 duim breedte en 2.„1 -, duim boogie. iij heeft plojen
om de bloem been. .an den boom is hij groen , en wordt
onder 't liggen geelagtig en aan de zonzijde blozend. Het vleesch
is vast, edoch malsch ; het fap niet overvloedig , maar wijnagtig en ongemeen kruidig, hebbende de fmaak wel iets van den
Apis. Hij duurt tot Februarij.
IVIEBSICOP. (ZOETE) — Is een der grootite en beste zoete
2ppels.
MEKLENBURGER. Der Kriegerapfeh Een zeer goede
Herfst- en Winter-appel , 3 duim dik en 3 duim hoog , donkergeel en rood van kleur; het vleesch is bijzouder malsch en de
fmaak aangenaam en verheveri. Uij word.t in Januaril rill), en
duurt tot Maart of April.
MELKAPPEL. (BRUNSWIJKSCHE) — Een der fchoonfle
en beste ZOMgR-TAFELAPPELS. Hij is middelmatig groat,
tamelijk rond, en wit als melk. De groef, waarin de, bloon
zit , is klein en geplooid. De feel is kort en tenger,, en fleekt
iiet diep in de vrugt. De fchil is zo dun en fijn als het fijnilie
vlies. Op vrugten , die in de zon gehangen hebben , vindt men
tnige rarmofijnrode ftrepen , die op de fijne witte fchil een
zeer fraje vertQning makers. Daarenboven is de fchil met witte
ipp^n als bezanid. Op zommige vrugten zijn ook wratten, en

op
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op anderen bruine vlakken , die naar written gelijken. Het
vleesch is ongemeen wit , malsch , fappig, en aangenaarn van
fmaak. Deze fraje en voortreffelijke vrugt worth in 't begin
van Augustus rijp. — De B o o M heeft zwartbruine zomerloten ,
die wollig en wit geftipit zijn. De ogen zijn middelmatig groot,
en hebben drie zwarte flippen. Het blad is breed, heeft een
lange fpits , is bij den fleet rond , en fterk getand.
MELOEN-APPEL. VLESSENAPPEL. Hij verdient dezen
naam uit hoofde zijner vorm en reuk , die beiden lets van een
meloen hebben ; hij is zeer groot , en onder en boven nomp ;
middelrflatige vrugten zijn 3 duim lang en n duim dik , geel ,
en aan de zonzijde rood befproeid. Het is een goede foort
van Calvillen , van den T WE D E N RANG:; het vleesch is wit,
teêr,, en van een aangenamen Muscus-fmaak. Hij is in 't begin
van Januarij eetbaar,, en duurt den gehelen winter.
MOEDERAPPEL. (DUURZAME) Deze appel verdient
wegens zijne zeldzame en buitengewone duurzaamheid , als mode
Wegens zijne even buitengemene vrugtbaarheid aangekweekt to
worden. War •de vorm , grootte, en kleur betreft is dezelve
Piet ongelijk aan een middelmatigen Borsdorfer , met dat on-.
clerfeheid, dat hij naar de bloem dunner toeloopt. Hij is 21 duim,
breed en 2 duim hoog. De bloem zit in een vrij vlakke , ruime , en van plojen omringde groef. De heel is kort , ell fteekc
In een diepen, wijden kuil. De fchil is bleekgeel , en aan de
zonzijde fraai licht-karmofijnrood. In het rood ziet men een
menigte geelagiige fijne flippen ; met donkerrode kringen. Aan
de fchaduwzijde zijn de Ilippen bruinagtig. Het vleesch is zeer
wit, fijner dan dat van den Borsdorfer , vol fap en merg , vast,
en van(een zeer verkwikkenden wijnfmaak. De BOOM wordt
groot en zeer gezond. De zomerloten zijn lang en rank; flegts
met weinig wol overdekt, donkerbruinrood van kleur, en geitipt even als die van den Apis. Het blad is middelmatig groat,
langwerpig rond , edoch dikwijls Romp bij den Reel; zomtijds
duim lang en flegts 2 duim breed. De dunne bladfleel is
duim lang. De vrugt wordt in Maart rijp , en kan DRIB
jaren lang duren.
MOESAPPEL. (BREDE)— Een aanzienlijk grote en goede
Potappel, plat van gedaante. De fchil is roodagtig en donkerrood geftreept. Het vleesch is zeer teer en malsch, maar heeft
geen overvloed van fap.
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MOESAPPEL. (GELS HERFST-) Een rote, platte
vppel, goed voor 't huishoudelijk gebruik, Q. duim breed en 31
duim hoog. De bloem zit in een name, diepe groef, en de
korte reel in een diepen, tregtcrvormigen kuil. De fail is
eerst lichtgroen , en worth vervolgens geelagtig , en aan de
zonzijde min of meer blozend. Het vleesch is witagtig geel ,
lijn , los of fponfig, vrij faprijk , en heeft een niet onaangenamen wijnfmaak. — De Boom wordt zeer zwaar, groot, en
vrugtbaar, en maakt een brede kroon. De zomerloten zijn lang
en clerk , 11211 de elle zijde roodbruin en met een zwaar zilver,
vlies overtrokken , en aan de andere zijde, olijfgroen , met woo
overdekt, en weinig of niet geflipt. Het blad is zeer groot,
langwerpig , lichtgroen en fcherp getand. De ogen zijn groat,
lang en hartvormig , en zitten op brede oogtakjes met zware
ribbon. De vrugt wordt in 't laatst van September rijp , kaii
terftond van den boom gegeten worden, en duurt tot in 't laatst
van November : na dien tijd wordt het vleesch flippig.
MOESAPPEL. (RONDE) Deze appel is groot, paarsciv
inn kleur en met rozenrode ftrepen ; heeft los en malsch vleesch,
veel fap , en is aangenaam van finaak. Hij duurt vrij lang.
MOORAPPEL. Zie VEENAITEL.
MORSPOT. Schmutzkoch. Een middelmatig. grote, en voor
bet huishoudelijk gebruik zeer goede , Winterappel , die langs
den Rhijn flerk aangekweekt wordt. Hij is plat van gedaante ,
sg duim breed en 2 duim hoog. De bloem is weinig gezonken
en van veel fijne ribbon omringd waarvan zommigen over de
vrugt heenlopen. De heel is dik , en fteekt in een wijden
vlakken kuil. Wanneer de appel geheel rijp is , is hij goudgeel
en aan de zonzijde blozend : voorts vindt men in het rood
vele eigenaartige donkerder rode ffippen , welke weder in hun
midden een zeer fijn graauw flipje hebben , hetgeen egter niet
altijd zigtbaar is. Daar en boven is de vrugt vol van roestvlakken , en over 't algemeen krijgt dezelve, onder 't liggen ,
een vrij morsfig aanzien , waarvan zij ook haren naam heeft gekregen. Het vleesch heeft een lievelijken reuk het is fraai
wit , fijn , vol fap , en zoet van fmaak zonder kruid. — De
zoom wordt zeer zwaar en groot. De zomerloten zijn levendig en rank , overal licht bruinagtig rood, en flegts weinig ge.
flipt. Het blad is middelmatig groot , vrij rond, donkergroen ,
van agteren niet zeer ruig , en niet diep getand. De knoppeii
zijn Klein hartvormig, witwollig , en de oogtakjes vooruitRoue
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ftgande. De vrugt wordt in December rijp , en duurt den gehelen winter.

MOSCOVISCHE APPEL. Zie ASTR.ACANSCHE APPEL.
MOST-APPEL. Honigapfel, Slifsling ails der Normandie. Dou.
eette , Pomme douce, Doux a trocizet. — Er is een grote en een
kleine z ovr E POTAPPE'L van dezen, naam. De grote is 21
duim breed en 24 duim hoog; de kleine daarentegen ii duim
duim breed en 2 duim hoog. De bloem zit in een vlakke groef,
die van vijf kleine bulten omringd is. De fteel is tamelijk dik
en kort , en fteekt in een nauwen en diepen kull. De fchil is
glad , en in 't eerst groen , maar onder 't liggen wordt ze geel ;
voorts is zij aan de zonzijde donker-paarsch , en aan de overzijde bleker , geftreept. Het vleesch is vast, groenagtig wit ,
to aangenaam zoet , maar niet geurig. Hij is van December
tit in Maart bruikbaar.
MUSCUS-APPEL. Zie ENGEL mil E PIPPELING.
NAANTJES-APPEL. Zie PARADIJS-APPEL.
NANN-APPEL. —. Een tamelijk. grote, , platte Winterappel,
geel en rood geftreept , malsch, van vleesch, voi wijnagtig fap,
aanonlam...van reuk en fmaak , en tot laat in den winter durentle.
NAVELINC. (RHUNSCHE) Rheinifther Naberling. — Een
foie', uitmuntende 'Potappel. De vorm is plat,, onregelmatig ,
aan de ène zijde hoger dan aan de andere. Hij kan 3 duim
breed en ni duim hoog worden. De opene bloem is doorgaandt
weinig gezonken , en . van fijne ribben omringd , waarvan enkelen over de vrugt heenlopen , en de ronde vorm bederven. De
fteel fleekt in een diepen , nauwen , roestkleurden kuil , is doorgaands zeer kort , en zomtijds flegts een uitwas : zijnde hij
voorts bij den heel altijd iets breder dan ,bij de bloem. — De
fchil is bleekgeel of groenagtig , en wordt onder 't liggen hel,dergeel. De zonzijde is met dof karmofijnrode ftrepen afgezct,
die-, wanneer de vrugten veel zon gehad hebben , vrij flerk
glimmen , en tusfchen de ftrepen is de appel nog wel rood ge.
dips of blozend. De fchil is voorts vettig. Het vleesch is wit,
korrelig, los , niet zeer faprijk , en aangenaam zoetagtig van
fmaak. Het klokhuis is gefloten , naauw, en naar de bloem toe
(pits. Het bevat weinig, eq veelal dove , pittdn. — De BOOM
wordt
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words zeer groat , met afftaande takken , is zeer vrugtbaftr en
gezond, en wordt oud. Hij neemt een ruwe landftreek voor
lief, en deszelfs bloefem is niet zo tear als die van vele andere
appels. De zomerloten zijn fijn, bruin roodagtig niet veel.
vuldig geftipt en met weinig wol. De ogen zijn klein hartvornaig den vastzittend, en de oogtakjes zeer kort.Het loot is lang,
week , eirond , en naar den fteel toe fmaller dan naar de fpits
die niet zeer groot is ; voorts is hetzelve fijn en fcherp getand,
De bladfteel is I duim lang. De vrugt wordt in November rill),
en duurt tot 's zomers. — Van den T WEDEPI RANG,
ATELfzurN. Zie RENET NELQUIN,
NEVEN (ZOETE). Zie

WITTE ZOETE

JOPEN.

Een kleine, lunar voor
NBUTZERLING (KLEINE).
buishoudelijk gebruik voortreffelijke appel , en oat te floven
te drogen even goed als de Borsdorfer. Deszelfs worm is bijleans plat, maar heeft anders veel vau een middelmatigen Borsdorfer , 2 dulm breed , TI duim hoog. De bloem is weinig gezonken , en van fijne.ribben omringd. Ike fteel is dun , t dutin
tang , en fleekt niet diep in de vrugt. De fchil is groen , wordt
ender 't liggen geel .en is bloedrood geftreept aan de zonzijde daarenboven fraai gellipt, en heeft ook_ wel roestvlakken.
Het vieesch is wit, fijn , vast , zeer fappig . , angenaam en kruidig van fmaak. Het klokhuis is klein. — De BooM wordt niet
zeer groot, groeit egter goed , maakt een fraje kroon en wordt
oud. Hij draagt gewooulijk om het andere jaar. De zomerloten zijn fang en dun, wollig , aan de zonzijde lichtbruin, in de
fchaduw olijfgroen, en weinig geflipt. Het blad is middelnntig
groot , eirond, lichtgroen en glimmend, van agteren ruig , heeft
een lange (pits, en fiompe tanden. De knoppen zitten vast,
zijn plat en hartvormig, en de oogtakjes breed en clerk. De,
vrugt wordt in November rijp , is in Januarij het fmakelijkst en
duurt tot 's zomers. Zij komt in ruwe , bergãgtige landflreken
goed voort , bangt zeer vast aan den boom , en heeft uit hoof.
de barer kleinheid ook van de velfte ftormen weinig te lijden.
NEUTZERLING (WATER). Crosier Neutzerling. Heeft
met den voorgaanden zeer veel overeenkomst. Doorgaands
fchijnt hij min of meer langwerpig, hij is 2,1 duim breed en
ook niet veel hoger. Men vindt bij deze vrugt dikwijls een
bijzondere foort van wratten , die er uitzien als kleine hoorntwelke door de fijne fchil henen breken , en tot op de
helft
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tell van hurite hougte nog van dezelve verzeld worden. Zomiiids heeft een enkele vrugt vier of vijf van deze wratten. Het
wleesch heeft een aangenamen reuk , is wit , fijn, tear , fappig,
geurig eft kruidig van fmaak: Hij worth rijp als de voorgaande.
NOBLESSE. Pomme Noblesfe i Princesfe noble, Franclie noble. — Een middelmatig grote, voortreffelijke Hollandfche TAFELAPPEL, 2 duim dik en 21 duim hoog, die fpoedig na dat
hij van den boom komt, eetbaar is , en egter tot in! den, winter
duurt. Hij is altijd langwerpig en bijkans rolvormig , en deszelfs
dne zijde is doorgaands hoger dan de andere. De bloem is weinig gezonken en van vele fijne plojen omringd. De fled is clerk,
4 duim fang , en fteekt in een diepen kuil. De fchil is in 'c
eerst groenagtig geel ,, maar wordt onder 't liggen fraai citroengeel. De zonzijde is met fmalle karmofijnrode ftrtpen afgezet,
to daartusfchen geftipt, heeft ook verfcheidene vrij grote bruinagtige roestvlakken. De vrugt ruikt vioolagtig en het vleesch
eveneens. Het is geelagtig wit, week , fappig, fijn, zeer aangenaam en min of Meer alandagtig van fmaak. --- De B o 0 AZ
worth middelmatig groot, en zeer vrugtbanr, maar hij maakt
geen fraje kroon. De zomerloten zijn fijn , niet zeer lang , en
man hunne kleur gemakkelijk to kennen , zijnde dezelve bijkans
oranje ; voorts zijn zij witwollig, wanneer zij afgeveegd worden ,glimmend, en fijn geftipt. Het blad is klein , en deszelfs
vorni elliptisch. Het is 3-3i duim lang en 2 duim breed, agter
zeer fijn wit wollig, Licht groen. , en aan de kanten fpits getand.
De ogen zijn fraai, en de oogtakjes vooruitflaande. De vrugt
is reeds half October eetbaar, en duurt , gelijk gezegd is , toe
in den winter. — van den EERSTEN rang.
NOBLESSE (ZOET1) 201TE PRINCES-APPEL. - Ben
fraje grote appel , naar de bloem fpits toelopend, gewoonlijk 2:
duim breed en bijkans even hoog. De bloem is weinig gezonken , en de fled vrij kort.. De fchil is aanvangelijk bleek , en
wordt vervolgens citroengeel en vettig. De zonzijde heeft brede
enregelmatige karmofijnrode flrepexr en is daartusfchen geflipt.
Het vleesch is zoet en vrij laf van fmaak: zo dat het flegts een
gemene appel is.
NONNETJES APPEL. Zie RARLIJN- APPEL.
NON P4REIL. Zie WEERGALOZE.
NOTRE DAME% Zie VROUWEN RENET.
OJE-
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OJEVAAR. Kranichapfel. — Een zeer grote Pot - Appel, 31
duim breed, 3 duim hoog en met ribben. De fchil is groen It
wordt vervolgens geel. Het vleeesch is malsch , en de fmaak
zuuragtig en niet onaangenaam. Hij kan een vol jaar duren.
00GSTAPPEL. Der zlernteapfet , der Yaeobsapfel, der kleine
Kornapfel. — Een kleine zomerappel, van grootte en vorm alg
een middelmatige Borsdorfer, flegts jets meer kogelvormig, 2
duim breed en even hoog. De bloem is weinig gezonken, en
de fled 1 duim lang. De fchil is flrogeel , en aan de zonzijde
blozend. Hij heeft ook wel wratten even gelijk de Borsdorfer.
Het vleesch is fraai wit, los , week , vrij fappig en niet onaangenaam van fmaak. Hij kan egter niet wel langer dan 14 dagen
liggen zonder melig to worden. — De boom wordt niet groot,
en de takken ftaan wijd uitEen. De zomerloten zijn aan de
zonzijde onOgelijk bruin, en aan de andere olijfgroen , met
veel wol overdekt , en niet geftipt. Het blad is groot , tangwerpig , 4 duim lang en 3 duim breed, fpits naar den fteel
toelopend, lichtgroen , en fpits getand. De knoppen zijn klein.
De vrugt wordt half Augustus rijp. — Van den T W E DEN
rang.
ORANJE - APPEL. Potneranzenapfel. — Een fraje , grote
Appel, veelal plat van gedaante, en doorgaands regelmatig;
flegts de grote vrugten zijn aan de due zijde dikwijls hoger
dan aan de andere. Deze zijn 3", duim breed en 22 duim hoog.
Maar wanneer de vrugt zeer klein valt , dan geeft hare vorm
en kleur haar veel gelijkheid met een door en door rijpen Borsdorfer. De bloem is vlak , meestal gefloten en weinig gezonken : zij heeft fijne ribben om zig heen, die bij volkomene
vrugten duidelijk en breed over de oppervlakte heenlopen. De
fteel is dikwijls zeer kort , fteekt nooit buiten de vrugt nit , en
ftaat in een nauwen , roestkleurden kuil. De fijne fchil is zeer
fraai geel , en wordt ondet 't liggen goudgeel, dezelve is nooit
vettig. De zonzijde is fraai karmofijnrood, zonder flippen.
Vrugten, die weinig zon gehad hebbeR, zijn bicker rood , en
flegts weinig blozend of rood geflipt. Hier en daar vindt men
ook op de oppervlakte grauwe flippen , maar nog veelvuldiger
zwarte , of bruinagtige roestvlakken. De vrugt verlept niet , en
ruikt zeer aangenaam en vioolagtig. Het vleesch ruikt even als
dat van den Borsdorfer, is geelagtig wit, fijn , vast , vol fap ,
hetwelk zelfs in 't voorjaar niet vermindert , en van een aangenamen renetagtigen fmaak, die wel jets van den Borsdorfer heeft,
inaar fcherper is. Het klokhuis is bij grow vrugten zeer ruin';
al-
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vile de cellen zijn gefloten , en bevatten grote en volkomene
pitten. — De BOOM wordt ongemeen groot, hoog, zeer oud ,
blijft gezond , en wil wel in ruwe landitreken en in een flegten
fleenagtigen grond groejen , zo de laatile Ilegts niet al te vogtig
is. Hij maakt veel fijn hout en is zeer vrugtbaar. De loten
zijn bruinrood , rank , fterk en fijn geflipt , en aan de 6ne zijde
met een zilvervlies overtrokken. Dc knoppen flaan verre van
elkander , zijn zeer klein , hartvormig, vastzittend , en wit wollig. De oogtakjes zijn plat. Het 131ad is zeer groot, eirond ,
dikwijls meet dan 4. duim king en 3 duim breed , fcherp en
diep getand. De bladileel is dun en II duim lang. De vrugt
wordt in December rijp , en kan tot 's zomers duren. Zij verdient aangekweekt te worden, en is van den T W E D E N RANG.
ORANJE - APPEL (ENGELSCHE). — Een kleine , rondagtige , platte appel, 2 duim breed en 2 duim hoog, met plojen
oln de bloem. De fchil is glad , fraai geel , en doorgaands rondom met bleekrode firepen afgezet. Het vleesch is geelagtig,
inalsch , fappig , aangenaam en kruidig van fmaak. Hij is in December en Januarij eetbaar. — Van den E E It S T E N RANG. —
De BOOM groeit goed en is vrugtbaar.
ORANJE - ZUUR. — Een middelmatige grote , fijnc appel
voor de keuken, kogelvormig, hoewel meestal jets dunner bij
den heel dan bij de bloem, 3 duim breed en 21 duim hoog. De
bloem zit in een nauwe vlakke groef, die d000rgaands van viji
calvilagtige ribben omringd is , Welke ook over de vrugt heen'open. De fchil is bleekgroen en wordt onder 't liggen gondgeel. De zonzijde is bleek karmofijnrood geftreept. Het vleesch
is geel, fijn , tamelijk vast , vol fap , zuuragtig en kruidig van
fmaak. — De Boom groeit zeer fterk , is buitengewoon vrugtbaar, en zelfs de zomerloten zitten dikwerf reeds vol bloefems.
Deszelfs takken hangen benedenwaarts. De zomerloten zijn aan
de zonzijde bruinrood , en aan de andere zijde flegts lets lichter, met veel witagtige wol bedekt, en bier en daar vindt men
een enkel Itipje. Het blvd is bijkans rond, van agteren niet
zeer ruig, lichtgroen , en fpits getand. De ogen zijn bruin,
gezwollen , lang, en flaan op vlakke , en niet vooruitIlaande,
oogtakjes. Hij wordt in December rijp , en duurt tot in 't
yoorjaar.
PAAPJE (MOJE). Der fchone Ppiling. — Een zeer fchone
Appel, geheel plat, flegts weinig fmaller bij de bloem dan . bij
den flee!. Hij is vrij groot, le weten 3 duim breed en 21. duim
hoog
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hoog. De bloem is fang en fpit s, gefloten , en order aan groeft.
agtig. Zij is weinig gezonken en van fijne plojen omringd , die
zig dikwijls als ribben over de vrugt , tot bij den fleet, uitbrei.
den. Bij zommige vrugten, zijn egter deze ribben niet zeer
zigtbaar. De heel is kort , en fteekt in een diepen platten , en
rumen kuil. De grondkleur van dezeh appel is fraai citroengeel , en de halve vrugt is aan de zonzijde, van de bloem tot
aan den fteel, donker karmajnrood, hetgeen van liet geel zeer
fcherp afgefcheiden is , zo dat het met regt een rode wang mag
genoemd worden. In dit fraje rood ziet men tnenigvuldige ,
fijne, witagtige flipPen , met donkerder rode kringetjes ,
deze ftippen in 't gele groenagtig. Vrugten, die veel lommer
geliad hebben , hebben geen rode wangen , maar flegts bleekrade plekjes aan de zonzijde. Daarenboven heeft de vrugt vele
bruine roestvlakken. Het vleesch is zeer wit , fijn , ruikt min
of meer vioolagtig, is vol fap en merg, week en aangenaant
van fmaak , bijkans als een overrijpe Borsdorfer,, zonder dat men
het zuur,, zoet , of kruldig kan heten. Het klokhuis is open
en ruiin. De pitten zijri volkomen , veelvuldig , en hebben een koffij-kleur. — De Bo om wordt flegts middelmatig
groot, heeft hangende takken , die niet veel loof, maar des to
meer warhout , maken. Het blad is eirond, niet groot, en heeft
ronde tanden. De boom draagt jaarlijks. De vrugt worth in
November rijp, duurt tot 's zomers en is voor het- Hui5hou4
den van zeer feel waarde:
PAAPJE (ULMSCHE). Ulmer Pfeing, Ulmer Phdling.
Fen duurzame appel, 2-fr duim breed en even hoog, met een
Morten dikken heel. De fehil is wit en aan de zonzijde blozend,
Ilij duurt tot laat in 't voorjaar4
PAARSCHE APPEL. Potntne Piolette, Een fraje en zeer
grote winter-appel , die doorgaands platrond is; zommigen egter
zijn hoger dan dik andere hebben bulten bij de bloem zo dat
de boom vrugten van verfchillende gedaanten voortbrengt. Intusfchen kan men de foort gemakkelijk kennen , want hare grondm
kleur is zwartagtig rood , waaroVer als 't ware een dik blaauw
flof verfpreid ligt. Daar nu de grondkleur door dit flof heen
fchijnt , ziet er de appel geheel paarsch nit. Het vleesch is
wit en malsch, redelijk van fmaali , maar zonder de minfle
geur. Hij wordt fpoedig eetbaar,, en duurt tot Februarij en
',anger. — Van den TWEDEN RANO. Ouintinye fpreekt van
een Violette glacee, met een paarfche of bruinrode fchil , en van
een Glacde noire, 2,1 duiw breed en 24, duim hoog, aan de zortzi•
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7ijde donkerrood en glimmend , maar aan de andere zijde weinig gekleurd, en niet zeer fmakelijk: hij duurt tot April.

PAARSCHE APPEL (GESTREEPTE). Famine violette
Oaree. Een fchone, middelmatig grote voortreffelijke
gevormd als een ftompe kegel
van den kuil af, waarin de fteel zit , terftond finaller naar de
bloem toelopend ; hij is 3 duim hoog en doorgaands ook even
breed. De kleine bloem zit in een nauwe, vlakke groef, welke
fijn witwollig, en van vele ribben Omringd is , waarvan zommigen vrij fcherp en kantig over de vrugt heenlopen. De reel is
duim.lang, en fteekt in een vrij vlak kuiltje. De fchil is met
een blauweh twaasfem overdekt , aan de fchaduwziide bleekgeel
en aan de zonzijde met donkere ftrepen, waarin fijne geelagtige flipper zijn. De vrugt en het vleesch ruiken beiden vioolagtig. Het , vleesch is witagtig geel , fijnkorrelig , los ,
fap , rhijnsch , geurig , en zeer verheven van fmaak, —,-- De
o owl groeit levendig en tierig , en maakt een fraje kroon.
De zomerloten zijn lang en filet zeer zwaar. Zij zijn rondoni
donkerbruin rood van kleur, met fraje wol overdekt , en met
veelvuldige, witgrauwe flippen bezaaid. Het bind is annzienlijk, langwerpig rond, en eindigt naar voren in een korte fcherpe fpits ; behalven de fpits is hetzelve 3 duim lang , en
duim breed: Het is flak van maakfel, van agteren vol fijne
wol , met fraje aderen , lichtgrden van kleur , clerk eu romp gerand. *De knoppen zijn bruinagtig rood , langwerpig, hartvormig, en zitten op vooruitftaande Oogtakjes. De vrugt words
half November rijp , maar duurt niet veel langer dan een par.,
maanden , waarna zij Minder fnlakelijk wordt. — Van den

WINTER-TAFEL-APPEL,

ERSTEN RANG:

PAARSCHE APPEL (dROTE). Grosfe notate. Een
aanzienlijk grote , pragtige appel , niet altijd van dezelfde vorm
edoch meestal platrond zommigen egter zijn hoger dan breë&
De bloem is tamelijk gezonkcn , en van plojen en bulten om.
ringd , die ook dikwerf vrij viak over de vrugt heenlopen. Da
zware fteel fleekt in een diepen kuil: De grondkleur der fchil
is donkerrood ; het geen ; wanneer de appel rijp is , zwartagtig
wordt, en daarover been met een blaauw flor, zo zwaar als enige
pruim, bepoejerd: Het vleesch is malsch , vrij fappig 4 reclelijk
van fmaak maar zonder geur. De appel wordt fpoedig eetbaar, en duurt tot Februarij. — Van den TWEDEN RANG.
—DeBomwordtgo ,maktvelof,eni$zervtugbaar.
Hij is uit Frankrijk afkomstig.
I. REEL,
K
PAAR.
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PAARSCHE APPEL. (KLEINE) P0711112e violette noire.
Len kleine , door zijne glimmencle bruinagtig zwarte fchil zeer
kennelijke, IVINTERAPPEL, wiens vorm en grootte veel heeft
van den Apis. Hij is plat , niet wel breder dan /.:1; duim en
duim hoog. De bloeni is zeer weinig gezonken en heeft om zig
been enige fijne plojen die niet verder over de vrugt lopen. De
dunne heel is doorgaands 2 duim lang , en ileekt in een wijden
vlakken kuil, die zomtijds roestig van kleur is. De fchil is ,aan
den BOOM, met een blauwen waasfem overdekt , en , afgeveegd
zijnde, glimt dezelve zeer clerk. Aan de zonziide is zij in de
daad zwartbruin en dikwijls geheel zwartagtig , en de fchaduwzijde is paarsch of roodbruin. Het vleesch is groenagtig wit,
vast, fijn, vol fap , en van een fcherpen zuren fmaak. - De
BO o M groeit levendig , maar words flegts middelmatig groot.
De zomerloten zijn rank , licht bruinagtig aan- den dnen , en lichtgroen aan den anderen kant, met fijne wol bekleed , en niet
veelvuldig maar zeer fijn geftipt. Het blad is middelmatig groot,.
eirond, 3 duim lang en 2 duim breed, fijn geiderd , en heefc
een fraje fpits. De ogen en oogtakjes zijn klein. De vrugt wordr,
in December rijp en duurt vrij lang. - Van den, D LIIDEN
RANG.

PAASCHAPPEL. (GELS CALVILLO Osterapfil
Is nit de pitten van den witten Calville afkomilig.
jaune.
Ben grote zeer fchone appel, geel als was , met zeer verhevene
ribben 24: duim breed en 21 duim hoog. Zomtijds valt hij
of meer plat. De ribben zijn aan den 6nen kant doorgaands ho.
ger dan aan den anderen , en verheffen zig tot itr de aware
bloem. Onder is hij breed , en de fled fteekt diep in de vrugt.
De gladde , glimmende fchil is hier en daar fijn, en bruin geftipt.
Bet klokhuis is wijd, gelijk bij de Calvillen, maar niet hoog.
Bet vleesch is wit, malsch, fappig, en ongemeen- geurig van
finaak.- Hij is eetbaar van November tot omitreeks Pafchen
waar van hij ook zijn naam heeft verkregem Hij iS een der
beste Tafelappels en dus- van den E Ells TEN RANG, -De 13 o am
groeit goed. Wanneer men er leibomen van maakt, krijgen de
vrugten indien het een vogtig jaar is ligtelijk rotvlakken, het
geen bij de hoogitammen zeldzaam plaats vindt. De zomerloteri
zijn donkergroen, wollig, en met weinige , lange , witte flippen
getekend. De ogen zijn klein en clomp , en de oogtakjes hon.
Het- blad, is ronct, heeft een korte fpits , en ftompe tanden.
FALESTIJNSCHE APPEL., zie

WITTE

KRUIDAPPEL.
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PANTAFERT. Zie APIS.
PAPEGAAI - APPEL. Schweizerafifei. Ziircherapfel grofiei‘
Bandapfel. Pomme Perroquet , Pomme panachde, P.blanchefuisfe.-Ben aanzienlijk grate appel , iets hoger dan dik, zomtijds ook
rond , en 3 duim groat: De bloem is fterk gezonken 4. en heeft
de gedaante van een flan De heel is doorgaands vleefchig , en
even als bij de kwee6n vastgegroeid, zonder Zo lang hij
aan den Boom hangt , is hij fraai gefchilderd, en heeft zeer zuiver getrokkene rode, gele , geelagtig witte, en groene ftrepen.
Maar ander 't liggen verdwijnen deze fraje kleuren, naar mate
bij rijp worth, en hij behoudt flegts flauwe fporen van ftrepen.
Opmerkelijk is het, dat niet flegts de vrugt geftreept is ;. maar
()tic het hout, en voordi de zonierloten zijn hoogrood en bruin
geifreept, ja zelfs de bladen hebben in 't midden grote geelagtige vlakken , even als die van , de bonte abrikoos , hoewel niet
duidelijk. — Het vleesch is maisch, zeer wit , vrij fappig eft
redelijk van fmaak , edoch zonder geur: Hij duurt tot Nieuwejaar, en wordt na dien tijd ligt melig. — De BOOM groeit
goed , is vrij vrugtbaar, en hoezeer de vrugten grootzijn Olartgen dezelven egter aan trosfen. De zOmerloten zijn, gelijk gezegd is, fraai rood geftreept, de ogen zijn groot en ook dezeri
zijn rood gevlakt en zeer kennelijk van anderen onderfcheiden.
_De bladen dankergraen, meestal met een onregelmatige graenagtig gele viak in 't midden , en de bloefems groot en van kiwi
ars Perfik -bloefems.
PAPBNAPPEL. Pfaiferapfel , Zenendling: — Van deze Ioort
heeft men een groten y en een kleinen, beiden plat van gedaante.
De grote is 2 duim breed en r duim hoog. De fleel is dun en
omftreeks z duim lang; de fchil is wit, en hier en daar geelagtig: het vleesch is insgelijks wit , hard , en tamelijk zoet. —
Het is een duurzame POT APPEL.;
PARADI1SAPPEL, zie

WITTE WINTER

CALVILLE.

PARADIJSAPPEL. NA ANTyt s APPEL: Malus P4radifiaca
Malus pumila. yohannisapfel, Paradiesapfel , Yacobsapfel,
Pommier de St. 'ean. Dutch- Creeper. Dit is de z OET E wilde
sppelboom i en wel eel/ laagitam of liever een ftruik of heester, daar dezelve niet meer dan 3 of 4 votten hoog , en 3 of 4
duim dik worth am welke reden men hem gewoonlijk tot grandflam Voor laagftamde appelbomen gebruikt. Deszelfs vrugten,
die in Julij rijp worden zijn kleine gele, zoetagtige en Jaffe
LINN.
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zomerappels. Hun klokhuis heeft ilegts vier zaadvakken , die
dus een kruis vormen , en denkelijk in ouden tijd aanleiding gegeven hebben , dat men hem Paradijsappel genoemd heeft. De B o o M groeit zeer langzaam , en deszelfs wortels zijn al te
maal kleine vezels of- voedfelwortels, die uit kleine • wratjes
voortfpruiten , overal waar de aarde flegts aan dea ftam raakt;
en zomtijds zelfs boven den grond in de open lugt. Hij doetdan
ook de appel - foorten , die men- op hem ent ,. zeer fpoedig en
rijkelijk vrugten dragen , maar maakt ze insgelijks zeer ligtelijk
onderhevig an kanker en verzwakking, wanneer men hem niet
goed onder 't mes houdt , en meer op hout fnoeit dan op vrugten. Want door dien deszelfs fappen langzaam werken , maakt
hij al fpoedig een groot aantal vrugttakken en vrugtknoppen , die
geheel onuitputtelijk zijn , en daarom den boom ligt verzwakken , wanneer bet mes door een gierige hand befluurd wordt
Uit de natuur van dezen boom laat zig ook voorts verklaren
waarom gene foorten van appels , hoe gevoelig ook anders op
hunne grondflammen , op denzelven ontaarten. Daar de Paradijsftruik, nit hoofde zijner tedere wortels , niet clerk nog wild
groeit , zo vermengen zig ook gene rauwe , wateragtige , loch
rijpe jeugdige fappen met de vrucgt , gelijk anders , l ij zaailingen welke clerk- groejen „ ligtelijk het geval is. Ook zijn de
fappen van deze laa.then dikwerf niet van dezelfde foort en geaarthold als die der fijne en gevoelige foorten, welke men daarop
geent heeft o door welker vermenging van fappen de vrugten zom-,
tijds tot hun nadeel veranderd worden en verbasteren. Maar
het fap der Paradijsappels, fmakeloos den laf zijnde, en niets
zuuragtigs in zig bevattende„ kan bijgevolg op de vrugten , die
op dezen ftruik gent worden , weinig invloed hebben, noeh derzelver fmaak veranderen en bederven.Deszelfs voortteling is zeer gemakkelijk te bewerken-, wane
ook wanneer hij veredeld is , een menigte uithij maakt
lopers uit zijne wortels. Hier door verzwakt hij , wel is waar,
vooral wanneer hij nog jong is. Dan dit zoude veel vroeger
plaats grijpen, indien zijne uitlopers even als b. v. bij de Pruimenbomen , uit die wortels hunnen oirfprong namen , waar door
bij het voedfel ,ontvangt, dan zij ontflaan altiid uit het hart, etr
uit den Elam der wortels , en maken terflond wortel& op hum
heurt, waar door zij dadelijk op zig zelven komen te flaan ,
en voor hun eigen voedfel zorgen , zonder aan den moederflaa
vele fappen te onttrekken. Deze wordt dan ook niet zo zeer
-door die uitlopers zelven uitgeput, als wel daar door, dat dezelven een groot gedeelte der voedende kragten, die de grond
bevat, naar zig nenien, en hij dus het voedfel, 't geen hij air
leea
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ken antlers naar zig getrokken hebben zoude, nu met zijne talrijke kinderen moet delen.
Men kan tog van een volwasfenen boom , die op Paradiisflarn
geent is , in 't najarr 50 tot 6o ingewortelde uitlopers , waar vnn
zommigen 3 en 4 voet hoog zijn , verkrijgen , welke alien den
tijd van twee zomers aangekomen en opgefchoten zijn, zonder
dat men aan den boom een aanmerkelijke verzwakking ontwaar
wordt. Het zou daarom overtollig zijn Paradijsftruiken door s T E
KEN te willen vermenigvuldigen , welke langzamer groejen , en
waar van dikwijls flegts 3 van de tien behoorlijk groejen en wortels maken , vooral wanneer ze niet op een koele plants fla=n
en vogtig gehouden worden. Men gaat dan nog veiliger,, met
Paradijsftruikjes door het zaad, of door PITT E N te vermenigvuidigen. Men neemt in dat geval vrugten van een volwasfen
ftruik , en zaait derzelver pitten op de gewone wijze. (Zie
ZAAILINGEN) Intusfchen is er een groot onderfcheid tusfchen
gezaaide Paradijsitammetjes, en zulken die men van uitlopers
aankweekt. De eerften groejen fterker en worden in 't eerfle jaar
even hoog als de zaailingen van tamme appels ; zij zijn egter
flegts half zo dik , en hebben bladen die wilder van gedaante ,
fmal, en Berk getand zijn. Zij groejen flerker en zijn voor leibomen en Pyramieden beter gefchikt dan die men door uitlopers
verkrijgt. Waarfchijnlijk is aan dit zajen de met Paradijsappel zo naauw verwante Hegappel of Doucin zijnen oirfprong verfchuldigd. Zie HEGAPPEL. — Ook zal men bij het zajen deze en gene boompjes krijgen, die grocer en beter vrugten dragen.
PARADIJS-APPEL. (ENGELSCHE) Zie vR OU WE NRENET.
PARADIJS-APPEL. (RODE WINTER-) — Een zeer rode
lappet, gewoonlijk middelmatig van grootte ; meer hoog dan
dik, naar boven iets fmaller toelopend , met een regelmatig gezonkene bloem , die van plojen omringd is. Deszelfs gelijkmatige donkerrode kleur,, die met zware , witte , ronde flipper even
als met ronde ftarren bezaaid is, wordt in den omtrek van den
fleet, en zomtijds aan den, enen kant opwaarts , met een ruigen
grauwen roest overdekt; en zomtijds trekt deze roest over de
gehele vrugt been tot bij de bloem. De fteel is middelmatiglang,
geheel rood, en fteekt half in de vrugt. Het vleesch is ter
zeer vast, wit , met een rode ader om het klokhuis , en ook onder de fchil iets roodagtig , en heeft min of meer een rozengeur.
tJij worth last in December rijp en duurt lang. — De B D.0 31
heat
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heeft zwartbruine zomerloten met vele witte ftippen, platliggende ogee met platte oogtakjes , geelagtig groene en niet zeer grote bladen, die vrij lang ? naar yoren fpits bij den Reel rand ea
grof getand zijn.
PARADIJS- APPEL. (DUBBELE RODE WINTER-) —
Deze is 3 duim hoog en 3 duim breed; met dat all fchijnr hij
langwerpig om dat hij bij de bloem iets fmaller is. De bloem
Is weinig gezonken , en van plooitjes omringd , die vlak over de
vragt heenlopen. De fchil is glad , aan de zonzijde , en nog jets
verder,, donkerrood en van agteren groenagtig. Het vleesch is
vast, en de fmaak aangenaam maar niet verheven. 't Is een zeer
goede appel om te s T o v E N. Hij wordt in Februarij of Maart
hip. — De boom wordt groot , zwaar en zeer vrugtbaar. De
zomerloten zijn paarsch , wollig, en wit gellipt , de knoppen
zijn zwaar , breed , fpits en vast opzittend , de bladen geelagtig
groen , welgevormd en zeer regelmatig fpits toelopend ook zwaar
n fcherp getand.
PARADIJS -APPEL (RODE ZOMER-) Een fraje geel
en rode H E R F ST APPEL, onder aan 2i duim breed en naar de
bloem fmaller toelopend, 2-1 duim hoog. Het vleesch is geelag.!
gig , malsch , min of meer zuur , en niet onaangenaam van fmaak.
Ilij is in 't laatst van Ottober of in November eetbaar maar
wordt al ras melig.
PARADIJS - APPEL. (WITTE) BRUILO FTS-APPEL. —
Len zeer goede appel voor TAFEL en K E U K E N. !Hij is even
Craai en bijkans eveneens gevormd als de Borsdorfer, maar hij
is dikwijls lets groter. De fchil is geel als was , en de zonzijde
zeer fehoon rood. Het vleesch is zeer wit , fappig , en vrij goed
van fmaak, nogthans zonder geur. Hij duurt tot Maart ofApril.
Na den Borsdorfer en den Champagne- wijn -appel is het de beste om Cider te vervaardigen, en gedroogd zijnde, wordt
dezelve fraai wit van kleur. — De boom is zeer groot en vrugtbaar,, en maakt uit Bien hoofde, en om dat doorgannds 3 of 4
yrugten aan een tros hangen, in den berfst een zeer fraje verzoning. De knoppen ftaan digt op elkander, en hebben een rood
flip in 't midden. — ZINK gewaagt van een WITTEN PARA.
D US-APPEL, die dezelfde vorm en grootte heeft naar voor
diet overige van dezen yerfchilt. Hij zegt dat dezelve meestal,
2onder Reel is, dat ihij onder 't liggen wit wordt, terftond van
den boom kan gegeten worden , en tot Oetober of November
OV1urgo
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PARADIJS-APPEL. (DUBBELE WITTE) Deze gelijkt
veel naar den voorgaanden maar is veel groter. Deszelfs vorm
as ook vrij rond en de bloem weinig gezonken. De fleet is fterk
en dik. De fchil is goudgeel , glad en glimmend, en aan de
zonzijde , even als de Borsdorfer, fraai mod gefchilderd. Het
vleesch is grof en zonder geur, maar onverbeterlijk voor 't huisboudelijk gebruik. De Boom wordt groot , fraai en ongemeen
vrugtbaar. Deszelfs zomerloten zijn zwartbruin , met weinig wol
bedekt en niet geitipt; de ogen klein , en de oogtakjes plat.
Het blad is langwerpig , naar voren even fpits als naar den
fled toe, en van agteren vrij ruig.
PARE-APPEL. — Een grote, platronde Herfst-appel, die
geheel rozenrood , en hier en daar bloedrood geitreept is. Het
vleesch is teer ; fmaak en reuk zijn beiden aangenaam. Hij
duurt tot in 't begin van den winter.
P4REIL. (NON-) Zie WEERGALOZE.
MREIL. (VMS-) Zie WEERGALOZE.
PIIREMENS. Een Engelfche , grote , fchone Herfst-appel,
rondagtig, 3 duim breed en 3 duim hoog , geel met rode

itrepen , het vleesch is malsch , meer zoet dan zutir, maar bij
uitftek fmakelijk. Hij worth in Ottober of November eetbaar,
gn kan niet bug duren.
PARIS-APPEL. Pomne de Paris. Een der grootfte appels,
dik, rondagtig, met vijf vlakke kanten. De grote bloem zit in
,een regelmatige groef, en de korte , fterke heel fleekt diep in
de vrugt. De fchil is geelagtig groen , en wordt vervolgens
goudgeel; dikwijls is dezelve ruig, fterk geftipt, en vat grote,
grauwe vlakken. Het vleesch is geelagtig , malsch , vol fap en
zeer geurig. Het klokhuis is vrij grout en heeft veel dove
pitten. Er zijn jaren dat dezelve order de fchil lnin of meet
ftippig wordt, hetgeen egter niet dikwijls gebeurt. Hij worth
zegen Nieuwejaar rijp en is dtjurzaam. — Van den EERSTEN
RANG. - De Boom groeit fterk , en de Hoogitammen dient
;nen zo veel mogelijk buiten den wind to plaatfen , om dat
2nders de vrugten, wegens derzelver groom, fterk afwajen.
PARIJZER-APPEL. (GROTE) Zie RODE ii E R F s T-CALVILLE.
E4
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VARMAIN. Zie PEARMAIN.
PASSE-PON-M. (RODE HERFST) Pasfe-pomme rouge
d'ilutomne, Pasfe-pomme foFette Pomme d'outre paste, Pasfepomme gendrale. Een middelmatig grote, maar voortreffelijke
Zomer-appel. Hij is bijkans gevormd als een kogel. De bloem
is weinig gezonken , en van vele fijne ribben omringd. Verfcheidene van deze ribben lopen vrij vlak over de vrugt been.
De vleefchige fteel zit in een ruimen , diepen kuil. De fchil
is ftrogeel, aan de zonzijde fraai rood geflreept , en tusfchen
de ilrepen licht rood geflipt en blozend : welk verfchillenct
rood aan den appel een zeer vrolijke gedaante geeft. De vrugt
ruikt, wanneer' ze . rijp is , als aardbesfen of meloenen. Het
vleesch is zeer wit , week , en glimmend acs fneeuw. De grote
der , die om het klokhuis henen loopt , is dikwijls roodagtig.
Het fap is veelvuldig , de finaak ten uiterften aangenaam , en
verheven rhijnsch , zonder zuur te zijn. Het klokhuis is groot
en ruim , en bevat veelal Lien volwasfene pitten. De kelkbuis
loopt tot op het klokhuis. — De BOOM groeit in de jeugd
zeer clerk , maakt fchoon loof, ook yeel kort en lang yr./about , en is dienvolgens zeer vrugtbaar. De loten zijn lang en
fraai, met fijne, dunne wol overdekt, rondom dof donkerbruin,
maar zeldzaam geflipt. Het blad is niet groot, 3 duim lang,
duim breed , dof lichtgroen, van agteren niet zeer ruig , en
;Ian de kanten ftomp , getand. Het oog is klein , en de oogtakjes plat. De vrugt ordt
in 't begin van September rijp. —
w
Van den EERSTEN RANG.
PASSE-POMME. (RODE ZOMER-) Pasfe-pomme d'êté,
Calville (Pete, Pomme de St. jean. Een kleine, vroegrijpe
appel , i tot 2 duim breed en even hoog , met een kleine zeer
gezonkehe bloem , en een dunnen fteel ; die in een gladden,
wijden , diepen kuil fteekt. Aan de zonzijde is dezelve zeer
fterk blozend, aan de andere zijde jets minder. Het vleesch
is wit , en aan de zonzijde onder de fail roodagtig , fappig,
aangenaam van fmaak, maar niet geurig. Hij words in Augustus
rijp , en is ook reeds in 't laatst van Julij goed om te floven.
Langer dan driv e weken kan hij niet wel duren. — De Boom
is zeer vrugtbaar. De loten zijn dun , licht bruinrood, weinig
geflipt , en vol fijne wol. De ogen zijn klein en kort , de oog..
takjes min of meer uitgehold en verre vooruit ftaande.
PasfeP/ISSE-P031111E. (WITTE) Der trance weifse
duim hoog, en van
Deze is w duim dik
wag.
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voren bijkans gelijk aan den witten Zomer-calville , lichtgeel
en aan de zonzijde blozend. Het vleesch is fpierwit.
PASTOOR-APPEL. Een aanzienlijk grote en zeer gefchatte appel , min of meer kogelvormig , 3 duirn breed en 21
duirn hoog. De bloem zit in een wijde groef , welke altijd
van fijne ribjes omringd is. De Heel fteekt in een vrij regelrnatigen, tregtervormigen en doorgaands roestkleurden kuil. De
fchil is lichtgroen , worth onder 't liggen goudgeel , en de zonzijde is veelal donkerbruinrood. Op de fchaduwzijde vindt men
groene flippen en dikwijls grote roestvlakken. Het vleesch is
geelagtig wit , vast, vol fap , fijn , en van een zeer aangenamea
fmaak, die iets van den Borsdorfer heeft. — De Boom wordt
middelrnatig groot, en deszelfs takken Haan verre van den flan
af, zo dat de kroon zeer vlak blijft. De zomerloten zijn bruin.
rood , fijn , en fraai geftipt. Het blad is i-niddelmatig groot,
elliptisch , 4 duim lang , duim breed , dun geweven , van agteren fijn wollig, zeer fijn geaderd, en aan den kant met zeer
fpitfe tanden bezet. De ogen zijn klein , en de oogtakjes vlk.
De vrugt is in Februarij eetbaar en duurt tot Julij.
Een der
Dote appels van den TWEDEN RANG.
PATER- NOSTER - APPEL. Zie VADER-APPEL.
Zie wiTTE KORTSTEEL.
PAULINER. (GELS) — Is middelmatig groot, duim
breed en 2.1 duim hoog , geel en rood van fcbil , geelagtig en
vast van vleesch. De fmaak is redelijk , en de appel duurt
tot April en ook wel langer.
PAULINER. (GROENE) Deze appel prijst zig aan door
zijne grootte , fchoonheid en duurzaamheid. Deszelfs vorm is
verfchillend : vele vrugten zijn plat , maar de fchoonften zijn
bljkans kogelvormig. De bloem zit in een mime, diepe groef,
die van fijne ribben omringd is , welke zeer breed over de vrugt
heenlopen. Hij is 31. duim breed en 2 4$ duim hoog. De korte
heel fteekt in een wijden , ruimen kuil , welke meestal een,
roestkleur heeft. De fchil is aanvangelijk bleekgroen of geelagtig groen, maar wordt vervolgens citroengeel. Vrugten , die
veel zon gehad hebben , zijn min of meer blozend. Op het
rood vindt men vele witte flippen, met fijne rode kringetjes,
en op het geel zijn de ftippen insgelijks geel en als 't ware
voelbaar: ook vindt men op de meeste vrugten roestvlakken.
K5
Het
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Het vleesch is wit of geelagtig , vast, vol merg en rap , Aall•
genaam , zuiver , en rhijnsch van fmaak. — De B o o M worth
groot , zeer zwaar en gezond. Deszelfs takken gaan fchoon
omhoog en maken zwaar loof. De loten zijn dik en lang met
Eine wol overdekt , aan de dne zijde roodagtig bruin , en aan
de andere zijde vuil olijfgroen. Het blad is zeer groot , lang.
werpig rond 5 tot 6 duim lang, 3i tot 31 duim breed , clerk
van weeffel , van agteren fijn wollig , fraai geiderd , glimmend
groen van kleur,, en aan de kanten fcherp getand. Het oog is
zeer klein , en de oogtakjes ftaan clerk vooruit. De vrugtogen
zijn donkerbruin. De vrugt worth in Januarij rijp , en duurt
een geheel jaar en ook wel langer. Van den TWEDEN RANG.
PIIULINER. (RODE) Deze is jets breder dan de groene,
iiamelijk 3 duim breed en 21 duim hoog. De fchil is rood ;
bet vleesch groenagtig , los , en van fmaak als een React. De
2ppel duurt tot Januarij.

pEiflowdriv. Zie PEER-APPEL.
PEER-APPEL. Birnapfel. Pomme poire. — Du Hamel houdt
bem voor ene foort van grauwe Renetten. De appel is donkergroen , met grauWen roest overtrokken , hard en droog van
vleesch , en weinig betekenend van fmaak. Deszelfs grootfte
verdienste is , dat hij vrij lang duurt.
PEER-APPEL. (KONINGS-) ENGELS- C-11E TC 0 N I N G sr I P P EL IN G. Parmain rola, Merveille Parmain. 't Is een
grote , aanzienlijke appel , doorgaands iets ronder dan de Winter-peer-appel , van welken hij waarfchijnlijk afflamt, 31 duim
breed en hoog. Deszelfs bloem zit in een gladde groef, even
als bij den Borsdorfer. Hij is aan de zonzijde bruinagtig, aan
de andere zijde groenagtig geel ; het vleesch is geelagtig en
malsch , vol fap en zeer lievelijk van fmaak. Hij duurt den
gehelen winter. — Van den E E RS T E N RAN G.
PEER-APPEL. (LOANS ZOMER) Loans Pearmain. Dit
is een middelmatig grote, Engelfche Zomer-appel , die aan de
zonzijde fraai rood, en aan de andere zijde rood geftreept is.
Hij is in September of 06tober eetbaar,, en worth al vroeg
melig.
PEER-APPEL. (OPREGTE) Abrahamsapfel. True-PearDit is een voortreffelijke en to refit zeer beminde
;main.
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appel , die deze bijzondere eigenfchap bezit , dat hij terftond
van den boom eetbaar en nogthans zeer duurzaain is , nangezien hij nog in Mai zeer fmakelijk is , hoewel minder fmakelijk dan enige maanden vroeger. Hij is rond , 24 duim breed
en 21 duim hoog , bijkans geheel rood, met een doorfchijnende
groenagtig gele kleur. De bloem is klein en zit tusfchen plooitjes ; voor het overige is de vrugt geheel glad. Het vleesch is
geelagtig , malsch , fijn , en zeer aangenaam van fmaak. Hij
wordt in September of October rijp. De B o o M draagt zeer
flerk , en is gefchikt voor hoog- en laag- flammen. De laatften
leveren egter fmakelijker vrugten dan de hoogilammen. De zomerloten zijn niet geheel rond , maar nagenoeg vierkant. De
bladen zijn lang, vrij final en rond getand.
PEER-APPEL. (REVALSCHE) — Dit is een Lieflandfche
en Courlandfche lekkernij , en een afftammeling van den ASTR A•
CANSCHEN of Sukaad - appel. Ook deze Peer - appel wordt daar
ie lande door den korten maar ongemeen heten zomer zodanig
gefloofd, dat deszelfs tear en malsch vleesch of merg geheel
of gedeeltelijk vloeibaar wordt, en in , dat opzigt bijkans onze
fappige Perfiken evenaart. Zelfs gebeurt het, wanneer de zon
dezelven al to clerk befchijnt , en de fchil vervolgens door
daauw of regen doorweekt wordt , dat de vrugten , door de
volheid van lap , open barsten , even als bij ons de kerfen bij
regenagtig weer. — Voor dat hij dien trap van rijpheid bereikt ,
is het reeds een tamelijk goede Zomer-appel , die egter voor den
Melkappel, voor deltozenappels en Calvillen moet onderdoen.
Betreffende de vorm en !gedaante van den R E v A LSCHEN
rEER-AP PEI, zo is het terflond zigtbaar,, dat hij met den
ASTRACANSCHEbT of SUCAAD- AP PEL verwant is. Hij is
lets minder hoog, geribd , doorgaands platrond, en zomtijds
ook min of meer langwerpig. De bloem is zeer gefloten , geplooid , en tamelijk gezonken. De heel is zeer kort, en het
kuiltje , waarin dezelve fleekt , is noch ruim, noch diep. De
fchil is witagtig geel , daarenboven wit geftipt , en de zonzijde
dikwijls fraai (rood ; vrugten , die minder zon hebben , zijn
flegts roodagtig of blozend. Het klokhuis is meer naauw dan
wijd. wanneer de vrugt rijp is , ruikt zij clerk en verkwikkelijk.
Het vleesch is wit , los , en zeer geurig. Hij wordt in 't laatst
van Julij rijp , kan niet lang duren , en wordt droog en melig ,
wanneer hij niet op zijn tijd geplukt wordt. — De BOOM groeit
goed. Deszelfs zomerloten zijn roodbruin , wollig, met witte
ftippen bezaaid; de knoppen zijn groat en zitten op hoge takjes ; de bladen zijn eirond en fraai getand.
PEER-
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PEER-APPEL. (WINTER-) E N GE LSCHE PEARMAIN
VIPPELING, ZEEUWSCHE PIPPELING, GRAUWE Of
BLANKE PIPPELING VAN DER LAAN. Winter.Pearivain ,
Herfordshire-Pearniain. Een vrij grote , fchone zoete appel,
met een ftompe fpits , 3 duim breed en 2-1.i. duim hoog. De
bloem is groot en plat , tamelijk gezonken , en van kleine
plooitjes ornringd. De fled komt bijkans niet buiten de vrugt,
zo dat deze aan den tak fchijnt vast to zitten. De dunne fchil
is citroengeel , en aan de zonzijde karmolijnrood gefireept en
geftipt. Het klokhuis is breed , en -,naar de bloem toe fpits.
ITet vleesch is geelagtig en malsch , vrij faprijk , en zoet als
fuiker. Hij worth tegen Nieuwejaar rijp, en duurt 3 , 4 maanden. De Boom wordt zeer zwaar , en deszelfs hoofd- en zijtakken zijn rank , en groejen fchoon in de hoogte. De zomerloten zijn lang en dun, bruin , met een zilvervlies en met fijne
wol bedekt , en met zware witte flippen bezaaid. De knoppeii
zijn klein , en worden door den bladfleel geheel overdekt. Het
blad is bij den heel niet zeer regelmatig rend, maar aan de ene
zijde wel Bens langer dan aan de andere. Het is doorgaands eivormig niet zeer groot, donkergroen, en zeer fcherp getand.
PEERVORMIGE APPEL. Een kleine, maar wegeng
zijne vorm merkwaardige appel , die ook uit hoofde zijner inwendige waarde een plants op TAFEL verdient. Hij is juist het
tegenovergeflelde der gewone Puntappels , zijnde hij bij de
bloem altijd plat en flomp , terwip hij van het midden naar den
heel fpits toeloopt , en dus den naam van een peervormigen
appel volkomen verdient. Deszelfs breedte is i tot 2 duim , en
de hoogte 2 duim. De weinig betekenende kleine bloem zit
in een ruime diepe groef, en is van fijne plojen omringd , die
ook wel op de vrugt zelve zigtbaar zijn. De dunne heel is
doorgaands kort, en flaat onder op de punt in een klein kuiltje, even als bij vele peren ; ook heeft dezelve veelal kleine
vleeschwratjes om zig heen. De fijne fchil wordt onder 't ligbfr en fraai citroengeel, aan de zonzijde met karmoiljnrode itrepen. Zitj is fchaars geflipt , rnaar heeft nu en dan bruine of
grauwe roestvinkken. Het vleesch is fpierwit , zeer fijn , vol
lap en merg , edoch vast en van een zeer zuiveren en aangenamen fuiker-fmaak , die , wanneer de vrugt ten vollen rijp is,
jets rozenagtigs heeft. Het klokhuis heeft zomtijds flegts vier
cellen. — De B oom groeit levendig. De zomerloten zijn tamelijk lang en niet clerk , rondom bruinagtig rood , met zeer
fijne wol en een fraai zilvervlies bekleed, rnaar flegts weinig
geflipt. Het blad is middelmatig groot eirond, zomtijds ook
mi ll
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min Of nieer elliptisch , naar voren met een fchone fcherpe
punt, van agteren fijn wollig , donkergroen , gedeeltelijk fpits
en gedeeltelijk flomp getand. De botten zijn klein, langwerpig
rood, en zitten op fpitfe takjes. De vrugt wordt in December
rijp' en duurt den gehelen winter.
PEER-ZOETE, (GRAUWE) KEIZERS-zOETE, ZOETE
of BLANKE PEER-ZOETE. - Ben
3niddelmatig grote appel , 3 duim breed en 2 /51 duim hoog
rondagtig , boven jets plat gedrukt , met plojen en ribben. Wanneer de appel rijp is , is de fchil geelagtig, met grauwe flippers
en flrepen gemerkt ; ook is zij zomtijds aan de zonzijde blozend. Het vleesch is malsch en los , en het fap vrij zoet en
ruidig , zo dat de appel wel lets van een goede Zomer-peer
heeft. Hij verlept ligtelijk even als de Venkelappels ; in November is hij eetbaar. — De BOOM draagt clerk. Deszelfs
en twee-jarige loten zijn paarschagtig ; het blad is final
groen en zeer lang van fled.
VAN DEKKER, WITTE

PELGRIM. (GROTE RODE) — De vorm is bijkans even
tis die van den kleinen platronden Pelgrim ; hij is nogthans
grater, to weten 2 duim hoog en 24 duim breed. De bloem
klein gefloten , zit in een diepe , ruime groef , en heeft verfcheidene grote en kleine plojen om zig heen. Bij den fled is
de appel vrij clomp en plat. De fleet zelve is matig clerk
houtagtig , edn duim lang , en fteekt in een vrij ruimen kuil.
De fchil is geelagtig groen , en wordt vervolgens geheel geel.
Het grootfle gedeelte van deszelfs oppervlakte is egter blozend,
of helder en donker rood geftreept en befproeid , zomtijds ook
wel paarschigtig. Daarenboven is het rood veelal met grauwe
itippen overdekt. Het vleesch is witagtig geel van kleur en
onder de fchil bijkans geel , breekbaar,, en van een aangenamen
zuren fmaak. • Hij wordt in December eetbaar en duurt tot
April. — De s o ora is vrij zwaar ; de zomerloten zijn middelmiddelmatig lang en flerk , donkerbruin en graauw geflIpt. De
kroon heeft de gedaante van een Bogen kogel. Het blad is
langwerpig ; het heeft kleinc fcherpe tanden en is donkergroen
van kleur.
PELGRIM (DE KLEINE)
Een Duitfche vrugt , tot de
Strepelingen behorende. Hij heeft veel van den Neuzerling ,
is fraai op het oog, voor het overige flegts een Potrppel. Deszelfs vorm is die van een flompen kegel , 2 duim hoog en 2;duim
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duim breed. De bloem zit in een kleine en vrij vlakke groeF,
en heeft kleine teére plooitjes om zig henen. De fleet fteekt int
een nauwen kuil. De fchil is witagtig geel , aan de zonzijde
helder rood, en met korte licht- en donker-rode flrepen afge.
zet. Het vleesch is wit , en onder de fchil roodagtig, voorts
tear en malsch, met veel fap en van een zuren fmaak. Het klok,Luis is grout. De appel worth in December rijp en duurt tot
April : in Januarij en Februarij is hij het fmakelijkst. — De
BOOM wordt middelmatig zwaar ; de zomerloten zijn lang ert
dun ; de kroon is zeer verdeeld. Het blad is tamelijk rond,
fcherp getand , en lichtgroen. Voor het overige is de boont
ongemeen vrugtbaar ; hij draagt doorgaands jaar op jaar, zelfs
dan nog, wanneer hij reeds een hogen ouderdom bereikt heeft,
PITN-APPEL. Fichtenapfel. Powne de Pin. — Dezen naant
ontleent hij van den boom , wiens groei en plaatfing der takkert
veel overeenkomst met den Pijnboom hebben. — De vrugt
Zij is uit Frank.
fraai op het oog en vrij goed van fmaak.
rijk afkomstig.
PINKSTER-APPEL. Der Pringstapfel. Hij is een brat,
van den LANGSLAPER , en heeft dezen naam gekregen , doordien hij gewoonlijk niet voor Pinkfteren bloeit wanneer alle
andere Appelbomen reeds lang gebloeid hebben. Daar van daart
dat zijne bloefems noch van nagtvorsten noch van rupfen veel
te dugten hebben , en men dus zekerder op een goeden oogst
'hat kan maken. 't Is een redelijk goede tafelappel fi die vooral
ook in de keuken van veel nut is , te meer daar hij
en WINTER-APPEL tevens is. — Deszelfs vorm is die van eeii
flompen kegel , 22 duim breed en 23 duim hoog. Boven op ziet
men een kleine vlakte , waarop de kleine bloem in een ruime
diepe groef geplaatst is. De heel is kort en dun, en fteekt it,
een nauwen kuil. De fchil is groenagtig geel , en wordt na
enigen tijd liggens witagtig geel, zomtijds aan de zonzijde blozend , met verftrooide zwartbruine of rode flipjes. Het vleesclt
is wit , teer en malsch , vrij fappig , wijnagtig en niet onaan.
genaam van fmaak. Hij wordt in 't laatst van September rijp,
en duurt tot Januarij of Februarij. De Boom wordt middelma.
tig flerk , en deszelfs kroon vormt een half rond. De zomer
loten zijn kort en dun. Het blad is langwerpig, donkergroen,
klein getand, en de tanden zijn naar de fpits gerigt.
PIPPELING. (BLANKE) Zie

WITTE
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PIPPELING. (DUITSCHE) Peppin Allemand. Deze in
Duitschland van ouds bekende appel is min of meer langwerpig,
glad van fchil , en groenagtig geel van kleur , met roodagtige
flippen. Het vleesch is vast , zeer wit, vol van wijnagtig fap,
en zeer aangenaam van fmaak edoch veel minder dan de Goudpippeling. Hij duurt agt of negen maanden, en verdient alleszins aangekweekt to worden. — De BOOM , bloefem enz. zijn
even als die van de Goudpippeling , en hij is insgelijks zeer
vrugtbaar.
PIPPELING. (EDELE) Peppin noble. — Daze voortreffelijke appel is eigentlijk meer een Pearmain (zie PEARMAIN.)
langwerpig, final naar de bloem toelopend , zonder ribben,licht
geel, aan de zonzijde met enige rode Itrepen. 't Is een zeer
goede Tafelvrugt, die tot in 't laatst van April duurt. — De
BO co M heeft de goede eigenfchap van den Goud-pippeling , dat
hij vroegtijdig draagt , en ook dan vrugten levert , wanneer het
jaargetij voor de appelbloefems ongunstig is. Deszelfs zomerlcten zijn roodbruin, met veelvuldige witte flippen ; de botten
zijn rend, flomp, -zitten vast op, en zijn met wol overdekt. De
bladen zijn in 't midden breed, en naar voren en naar den fleet
toe fpits; van agteren enigszins ruig , met een langen fled en met
ronde tanden.
PIPPELING. (ENGELSCHE) Der Gewiirzpepping , der grofie
Pepping, Bisamapfel, laberling. The Aromatic - Pippin. — Een
sanzienlijk grote, langwerpig ronde, zeer gefchatte TAFE
2§ duim breed en 24 duim hoog. Deszelfs grootffe
breedte valt wel in 't midden, egter is hij boven en onder niet
veel fmaller. De bloem zit in een ruime groef, en heeft enige
p1ojen- om zig heen, die zig ook over de oppervlakte der vrugt
uitflrekken. De fleet is lang en dun , en fteekt verre buiten de
vrugt uit. De fchil is groenagtig geel, aan de zonzijde flerk
blozend en met veelvuldige ,flippen bezaaid , die in het groen
wit, en in het rood en geel groen zijn. Het vleesch is geelagtig, vast, teér, zoet, fijn en kruidig van fmaak; eetbaar van
januarij tot Mai. — De B o o M wordt middelmatig zwaar.
Deszelfs zomerloten zijn lang en dun ; het blad is langwerpig
rond, geelagtig green, fcherp en als een zaag getand. De boom
is vrugtbaar.
PIPPELING. (ENGELSCHE KONINGS-) Zie
PEER-APPEL.
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PIPPELING. (GESTREEPTE)— Van grootte als een k1eine
Borsdorfer, plat, 2 duim breed en II duim hoog, de lange
fpitfe bloem zit in een ruime groef. De flee' is dun, 2 tot
duim lang en fteekt niet diep in de vrugt. De fchil is in 't eerst
groenagtig geel , en wordt vervolgens goudgeel , en de zonzijde
is met karmotijnrode flrepen vrij fterk afgezet. Over de gehele
vrugt heen vindt men ook veelvuldige grauwe flippen. Hetvleesch
is witagtig , fijn, vast , fappig, en heeft een aangenamen , re.netagtigen fuikerfmaak. — De Boom blijft klein en maakt fijrt
bout, maar is zeer vrugtbaar. De zomerloten zijn dun en niet
lang, lichtroodagtig van kleur, fijn wollig, en met vele witte
fiippen bezanid. Het blad is klein, elliptisch , van agteren fijrt
wollig, lichtgroen , en heeft zeer kieine witte fpitfe tanden aan
den leant. De ogen zijn klein en dik ; de oogtakjes flaan voornit. De vrugt wordt in December rijp , en duurt wel den gebeen winter , maar wordt in 't laatst zeer rimpelig. — Van den
EERSTEN RANG.

PIPPELING. (GEVLAKTE) Een der beste tafelappels
en van de eerfle grootte , bijkans als een grote Borsdorfer gevormd. De bloem zit in een groef, die wijd , maar niet zeer
diep is , de heel daarentegen fleekt in een diepen kuil, die ook
vrij ruim en wijd is. De fchil is groenagtig geel , ruig, vol
van grauwe vlakken en kantige flippen , zonder rood. Wanneer
bet jaargetij vogtig is , krijgt hij ligtelijk roestvlakken. Het
vleesch is groenagtig en vast , edoch zeer fijn en teer, vol fap
ongemeen geurig, finakelijk en nog kruidiger dan de Engelfche
Pippeling. Hij is van Februarij tot Mai eetbaar. — Van den,
EERSTEN RANG.'
PIPPELING. (GOUD) Goldpepping. Peppin d'Or, Potame
d'Or , Reinette d' iingleterre. Golden-Pippin.— K N o o p noemt
hem Aurea Libertas, en z i N K Peppin non pareil. En to refit;
men kan aan dezen appel gene namen geven , die fchoon genoeg
zijn. Men vindt hem bijkans bij alle oude en nieuwe Fruitkundigen. De eigentlijke vorm van dezen kleinen kostelijken
appel is in fchijn min of meer hoog, zomtijds is hij in de daad
ook iets hoger dan breed; nog veelvuldiger even hoog; en vele
vrugten zijn lets minder hoog dan breed : dit zijn egter uitzonderingen en het verfchil bedraagt niet ligtelijk meer dan duim.
Deszelfs gewone en fchoonfle vorm (aan hoogftammen) is van
z duim breedte , en i duim hoogte , en dan is hij bij den flee'
opene bloem zit
bijkans eveneens gewelfd als bij de bloem.
in een vlakke ruime groef, waarin men altijd enige fijne plooitjes
opts
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4anttvaart. De fled is m'eestal vrij kort, en fteekt in een nanny

kuiltje het geen zomtijds wat roestig van kleur is. De fijne fchil
is , zo lung hij aan den boom hangt , lichtgeel , maar worth onder liggen fraai goudgeel, vooral aan de zoniide. Daarenboven is de fchil overal met fijne en groffe , ronde en kantige,
bruinagtige flippen bezaaid , die, wanneer de vrugten veel Zon
gehad hebben , ook wel roodagtig zijn. Ook vindt men veelat
op deszelfs oppervlakte , en vooral in den omtreit van de bloem,
Toestviakken, en doorfchijnende grauwe plekken. Het vleesch
is geelagtig, vast, zeer faprijk , en van een zeer Verhevenen
kruidigen en lievelijken fmaak. Niet one van alle boomvrugten
komt nader bij het geurige van de Anarosfen, en voldoet zo algemeen alle de Iiefhebber. Het klokhuis is gefloten en heeft
volwasfene pitten , die insgelijks het hunne bijdtagen , om hem
zijn naam te doen verdienen, dear zij bruinroodagtig zijn , en
wel onderzogt zijnde volgens het getuigenis van DU HAMEL"
en anderen — op hun oppervlakte met gouden Itippen fchijnen
te pronken. — De BOOM groeit goed, worth egter, uit hoofde
2ijner jaarlijkfehe vrugtbaarheid niet zeer groot, Hij is zo
vrugtbaar, dat hij dikwijls reeds in het twede jaar, na dat hij
op zaailingen veredeld is , vrugten draagt. Het is daarorn niet
flegts onnodig om hem voor laagflam , op Paradijsappel te en,
ten , maar dit is zelfs geenszins oirbaar,, om dat hij in dat gevat
vrij kreupel en aan kanker onderhevig wordt, en zijrie kragten
irroegtijdig uitgeput worden. Te regt oordeelt dan ook M A NGE/t.
dat men hem op fteenvrugt behore te enten , ook dan wanneer
men hem voor leiboom beftemt. Deszelfs loten zijn fijn , en de
boom niaakt over 't geheel geen zwaar hout. De zomerloten
zijn aan de one zijde bruinagtig 6,aan de andere dborgaands
given en flegts weinig geftipt. Het blad is middelmatig groot,
en loopt of fmal naar den heel toe , of het wordt agteraan in.
Ellen rond. Het is lichtgroen en glimmend, van agteren fijn
lig , en aan den kant met kleine fcherpe tanden bezet. De ogee
zijn Wein en zitten vrij vast op de fpits vooruitflaande oogtakjes.
De bloefem is van binnen geheel rood, en van buiten rood en
wit geftreept. Zij opent zig flegts ten halve , even als die van,
-den Borsdorfer. Deze boom is zeer gefchikt tot Fruitheggen en
Fruit-oranjerie-boompjes. De vrugt wordt bij ons, nits de boom.
een gouden grond en een goede ftandplaats hebbe , even fmakelijk als in warmer' landen. Ook de koudtte winters, waarin andere vrugtbomen wel eens bevriezen, zijn voor dezen boom niet
iigt gevaarlijk, fchoon hij het langst zijne bladen behoudt. —
Be appel is in 't laatst van November eetbaar, -en. duurt tot
in Mai. Men most hem la,ng aai den boom laten, wil men her
I. DBE's,.
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irimpeleft voorkomen. Hij is ook zeer gold voor Cider, het.
geen to belangrijker is , daar men hem zo gemakkelijk verme•
nigvuldigen, en gehele boomgaarden van deze foort met weinig
moeite kan aanleggen.
PIPPELING. (GRAUWE). Peppin gds. Hij heeft reel
van den Duitfchen Pippeling: maar hij is iets grater , en aan deft
4nen kant vrij ruig.
PIPPELING. (GROTE) Zie

ENGELSCHE

PIPPELING VAN JAN PUIK. Zie

PIPPELING.

ENGELSCIIE

AAGT.

PIPPELING VAN KENT. Tire Kentish Pippin.— Deze appel
heeft veel van den Goudpippeling , maar hij is langwerpiger, en
meer citroen. dan goudgeel voorts is dezelve vol van bruine
Ilippen met witte randjes. De bloem heeft plojen om zig heen
en is weinig gezionken. Het vleesch is teer en malsch , vol fap,
kruidig en nangenaam van fmaak. Hij duurt tot April. — De
BOOM heeft groenagtig rode, wollige zomerloten, die met veelvuldige witte rtippen als bezaaid zijn kleine ogen met lage oogtakjes rondagtige, brede, glimmende, en grof getande bladen.
PIPPELING. (KONINGS-) Peppin real. Deze voortreffelijke appel is bijkans dezelfde met den Gaudpippeling , behalves
dat hij nog dens zo groat is.
PIPPIN. (NEWTOWN'S) Zie NIEUWJORKSCHE RENET.
PIPPELING. (RODE ZOETE) Zie
PIPPELING. (ROSET) Zie

RODE ZOETE

ZOETE RODE

JOPEN.

PIPPELING.

PIPPELING. (ROZEN-) Le Peppin Role. Een kleine ap•
pel, die nauwelijks de grootte van een middelmatigen Borsdorfer
bereikt. Hij is veelal vrij plat, ook zomtijds final naar de bloem
toelopend , 2 dUilll breed en I4 duim hoag. De bloem zit in
een tamelijk diepe, ruime groef, en is van een aantal fijne plojen omringd, waarvan zommigen zeer kennelijk als ribbon over
de vrugt heenlopen. De lange fled fleekt in een diepen , tregtervonnigen kuil. De fchil is aanvangelijk firogeel , en krijgt
under 't liggen een citroenkleur. De zonzijde is met vele fraje,
Iljne , donker-karmofijnrode itrepen afgezet. De flippen zijn
Yeelvuldig en ongemeen fijn. Het vleesch is wit, fijn, vast,
fap.
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fappig en heeft een .zeer aangenamen 4. kruidige1 Viool , of ro?
fmank , 't geeri men het best proeven kan wanneer men
hem met de fchil eet; Het klokhuis heeft vele pitten , dikwijlg
drie of vier in een,enkel yak. — De Boom groeit zeer leven.
dig , en wordt gezond. Deszelfs takken flaan zeer fchoon opwivaarts , en vrij regelmatig. De zomerloten zijn zeer lang, dun,
aan de ene zijde bruinrood , glimmend , en met een fijn zilvervliesje bekleed, aan de andere zijde licht-olijfgroen , en insge.
lijks met dunne wol bekleed, die er gemakkelijk van afgeveegd worth. Zij zijn voorts hier en Haar witgraauw gellipt.—
Het blad gelijkt veel naar dat van den Borsdorfer. Het is elrond , en veelal naar den Heel even fmal toelopend als naar
fpits ; lichtgroen , glimmend, en_ Romp getand. De ogen zijn
Mein, en de oogtakjes ftaan weinig vooruit. De _vrugt wordt
in januarij eetbaar, en duurt tot 's zomer g , ja welligt nog langer. — Van den EER,STEN RANG.
PIPPELING. (WIJKER) RONDE BELLE-FLEtIE. Pomme
Madame , Reinette belle-fieur. The Holland -Pippin. — Een aanzienliike en voortreffelijke TAFELAPPEL, die zomtijds vrij
rond, zomtijds min of meer plat gedrukt is, 21 duim dik en 3
duim hoog; aan de zonzijde bleekrood, aan de andere zijde
even als de Renetten graauw en bruin ge.
geel , en ook
vlakt. De fled is kort en veelal door een uitwas overgroeid.;
Het vleesch is vast , zeer aangenaam en verheven van fmaak
en van December tot Maart eetbaar. — De LOOM groeit
wordt groot , en is ,zeer vrugtbaar.
PIPPELING. (WITTE) BLANitit PIPPELING• ENGE ta.
Een ongemeen fraje kleine
appel, die et uitziet als van was geboetfeerd. .Deszelfs gedaante is zeer verfchillend , doorgaands egter rolvormig , en
naar de bloem fpitfer dan naar den nee! toelopend. wanneer
hij zijde volkomene grootte bereikt , is hij ruim 2 duim breed
en. 234 duim Dan de meeste vrugten zijn flegts I4 duira
breed en II duim hoog. De opene bloem is weinig gezonke4
en zonder ribben , die men ook op den appel zelfs niminer
vindt. De Reel is zeer kort , doorgaands vleeschagtig, en fleekt
in een vlakken roestkleurden kuil. De zeer fijne fchil is glim.
mend en fielder bleek-geel , bijkans ftrogeel , onder 't liggert
wordt zij egter lets donkerder zij is voorts vol van voelbare
fijne , grauwe flippen , maar zonder roestvlakken. De zonzijde
is meestal nauwelijks blozend , zomtijds is dezelve intusfcheu
ook vrij rood gekleurd. De vrugt ruikt vioolagtig, de fchil is.
SCHE BLANKE PIPPELING.
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vettig, en het vleesch is wit, week, niet zeer raprijk,Ifni!,
kend, en van een zed gangenamen , kruidigen en lievelijkert
fmaak. Het klokhuis is klein, open, zeer onregelmatig, en alle
de vakken vloejen als 't ware in een, en men vindt in dezelven weinig of gene pitten. De o o M groeit goed , maakt fijn
bout, worth flegts middelmatig_groot, maar zeer vrugtbaar. De
loten zijn rank, fraai rood, en met een fijn zilvervlies overtrokken. De knoppen hebben dezelfde kleur, zitten digs op
elkander,, zijn bartvormig en liggen flijf tegen de aogtakjes flan.
Deze laatflen zijn zwaar , vooiuitflaande, en hebben' Brie fterke,
benedenwaarts lopende , ribben. Het brad freeft veel gelijkheid
met dat van den Wijker Pippeling. — De vrugt wordt in December eetbaar , en duurt, zonder to verleppen , tot in 't voorjam'. — Van den TWEDEN RANG.
PIPPELING. (ZOETE RODE) Ro s ET-P I P PE L I NG,
De vrugt is middelmatig groot, lets langwerpig , zommigen ook wel rondagtig,
2: duim breed en 21 &aim hoog. De bloem zit tusfchen plojen
en is enigszins gezonken ; de fchil is donkergroen, met aschgrauwen roost overtrokken zwaar donkerrood van onderen op
geflreept , en wordt, wanneer de appel de behoorlijke riipheid
heeft , hier en daar geelagtig. Het vleesch is teér, vast, vol
van een zeer aangenaam en kruidig lap. Hij is in Januarij of
Februarij eetbaar en 'duurt tot in Junij. De BOOM maakt zeer
veel loof, het bout is zwaar , kort, en roodagdg bruin van
kleur,, met veel witte flippen. Hij is zeer draagbaar en wordt
daarom niet groot. De knoppen der zomerloten zijn zeer klein
en hebben platte oogtakjes.
SPAARWIJKER ZOETE. Peppin rouge. —

PIPPELING. (ZOMER-) Peppin d'ete.— Hij is van gedaante
Goud-pippeling. De fmaak is voortrelPelijk. — De Boom
heeft in zijn jeugd doorns. De zomerloten zijn bruin, wollig,
en fterk geftipt. De ogen zijn iniddelmatig groot; de oogtakjes
zijn geribd en hebben twee bijblaadjes. De bladen zelven zija
cirond en grof getand.

als ode

PIPPELING. (GEMARMERDE ZOMER) Der marmorirte
Sommerpepping. Een kleine, onaanzienlijke, maar zeer kostelij ke TAFEL A P P E L. Hij heeft de grootte van een middelmatigen Borsdorfer, maar loopt fmaller naar de bloem toe. Deszelfs
gewone breedte is duim, en de hoogte 1- 3 tot 2 duim. De
bloem is zeer eigenaartig. Zij is wijd open , heeft een mare
kelkbuis, eu Zit in een ruime en vrij diepe groef, die van vele
fijne

APPELS (P).

165

fine ribben omringd is , waarvan egter flegts weinl iteu over de
vrugt heenlopen. De heel is vrij fterk, 2 tot duim lang, en
iteekt in ,een diepen en nauwen kuil , wellw doorgaands roestig
van kleur is. De fijne glimmende fchil is geel met enig rood
vermengd, en dus , om zo to zeggen , gemarmerd. De flippen
zijn niet veelvuldig, maar duidelijk, fijn , en groenagtig wit.
Bet vleesch is insgelijks wit , en naar groen zwemend , los , vol
fap en merg, en van een verhevenen zoeten en tevens rhijnfchen.
fmaak, die wel iets van den Borsdorfer heeft. Het klokhuis is
zeer ruing, edoch gelloten , en de cellen bevatten vele, en zomtijds tot Lien pitten. — De Boom groeit zeer levendig, en
inaakt zwaar loof. De takken groejen fraai opwaarts, en maker
vrij Lange vrugtrijzen, die zeer flijf, en naar voren vrij fpits
zijn. De zomerloten zijn Zang en buigzaam , maar hard van.
bout. Zij zijn voorts bruinrood , random met enige wol overdekt en nu en dan fijn geflipt. Het blad is Clegts middelmatig
groat , langwerpig rand , 4 duim fang , 22 duim breed , licht,groen en glimmend, fijn geaderd, van agteren min of meer wollig , en aan de Marten vrij diep en fcherp gexand. De dunno
bladfleel is i tot I4 duim lang, en heeft doorgaands gene bijblaadjes. De vrugt wordt half September, of in 't begin van
October, rijp , en duurt bijkans een paar maanden lang.
fleu EE4STEN RANG,
POLS-APPEL. Een POTAPPEL die tot inidden in dot
winter duurt aan de zonzijde donkerrood en aan de andere
zijde sets bleker geftreept. Hij is ander dik , en loopt fpits
naar 4e bloem toe. Het vleesch is tear en malsch zuur, inaar
niet onaangenaam van fmaak.
Er is ook een
WITTE POLS-4PPEL, die kleiner en groenagtig wit Van
fchil is.
POLSTER-4PFEL. Zie z o Ar x-COUSINETTE.
PQVTME DOUCE. Zie MOST-APPEL.
p0,1111g

Zie wIJIC&R piPPELING.

POND-APPEL. Zie GROTE RAMBOER.
POND -APPEL. (ROODSTREEPTE) Zie wi
RAMBOER.
POST-APPEL. — Een zeer fchone, grote
L3
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kogelvormig, 32 duim breed en 31, cinim- 1-foog, geel,
en ran de zonzijde licht-bloedrood. De flippen zijn zeer fijn,
groenagtig, en in 't rood witgraauw. Het vleesch is wit of
geelagtig , met een grote groene ader om het klokhuis heen.
I-let is los , grofkorrelig, niet zeer fappig , en vrij zuiver van
fmaak. — De BOOM wordt zeer groot, gezond en clerk, en is
daarenboven zeer vrugtbaar. ])eszelfs takken vormen een Echo.
xte , breed gewelfde kroon. De zomerloten zijn lang en fterk ,
rondom glimmend en bruinagtig rood, met zeer fijne wal overdekt , en met veelvuldige witte flippen bezaaid. Het bled is
uanzienlijk groot Z eirond, van agteren niet zeer ruig, en grasgroen. De knoppen zijn vrij dill , bleekrood , en zitten op
fchone vooruitflaa.nde takjes. De vrugt wordt in OCober rijp,
en duurt tot in 't laatst van 't jaar, wordende zij na dien tijd
Peng,
APPEL,

Een goede , aanPOSTOF, (WINTER) Postophe d'hiver,
zienlijk grote appel , sneer dik, dan hoog, met vijf zware ribben , 2 y duim breed en duim hoog. De bloem is klein , zit
in een tameliik .wijde groef en tusfchen bulten. De fled is
Icon en dun , en aeekt in een diepen nauwer, , en gladden
De fchil is zeer glad en glimmenci voor het grootite
gedeelte donker-rood, en aan de fchaduwzijde bleekrood. Het
vleesch is geelagtig eft vast , fijn zuur en verheven van fmaak,
Vet klokhuis heeft nauwe vakken en doorgaands dove pitten.
Hlj duurt tot Mai en ook wet langer. — De BO o m maakt
iniddelmatig lange , eta dunne zomerloten , die donker paarsch
van kleur, en met dilcke wol overdekt zijn. De knoppen zijn
breed en clomp ; de oogtakjes breed en de bladen groot, langwerpt, donkergroen en van agteren witagtig.
POSTOF. (ZOMER) Postophe d'ete. Deze is lets kleiner,
geheel calvilagtig. Deizelfs bloem is gezonken , en de large
dikke heel fteekt in een yrij groten kuil. De fail is lichter
rood , dan die van den roden Calville. Het vleesch is korre, en onder de fchil min of sneer rood, zo dra de boom wa
jaren krijgt. Hij is van fap en fmaak gelijk aan de Calvillen.
Het klokhuis heeft gewoonlijk vier zaadvakken, Hij wordt in
't laatst van Augustus rijp.

en

PRELAAT-APPEL. Der PrNatenapfel. Een zeer grate en
gefchatte KEUXENAPPEL die vccl gelijkheid heeft met den
MAATAPPEL. Hij is nu Bens plat , en dan weer fpits toelopend, 3 dnim breed, en 3 dtfiln hoog. De bloem zit in een
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diepe groef, die van fijne ribben mining& is, waarvan
enigen over de vrugt heenlopen. De zeer korte heel fleekt in
een ruimen roestkleurden kuil. De fchil is aan den boom geel.
agtig groen , en wordt onder 't liggen citroengeel. De gehele
zonzijde is licht karmotijnrood geftreept. In plaats van flippen
vindf men op de fchil bleekgele vlakjes. Het vleesch is frhai
wit , week, los, vol merg en fap , wijnagtig , aangenaam en verkwikkelijk van fmaak. — De BOOAI groeit ldvendig, en heeft
de eigenfchap., dat zijne takken bijkans waterpas groejen , en
zelfs benedenwaarts hangen, zo dat ook de kroon vrij plat
wordt. Hij is zeer vrugtbaar. De zomerloten zijn zwaar, lang
zwartbruinagtig, met dunne wol overdekt, en weinig geftipt.
Het blast is groat, bijkans rand, naar voren even rondagtig als
naar den heel , met een fmalle korte fpits, en zonder doze 4 duint
lang en 32 duim breed,, van agteren wollig , donkergroen van
kleur, en flomp getand. De botten zijn klein en liggen vrij vast
op hunne vooruititaande takjes. Hij wordt in 't laatst van oaober rijp en duurt tot midden in den winter. — Van den T W E.
DEN RANG.

PRESENT. (HERESY'-) Zie RODE If ERFs T-CALVILLE.
PRESENT. (ZOMER-) Zie KARLIJN-APPEL.
PRINCESS-APPEL. Zie HOL-ZOETE.
PRINCESS-APPEL. Pomme de Princesfe. — Ben fchone,
tanzienlijk grate, en zeer gefchatte WINTER-KEUKEN-APPEL,
.die ook wel nix de hand mag gegeten worden. Deszelfs vorm is
zo verfchillend, dat men bij elk dozijn doorgaands de vierderlij
foorten van Strepelingen zal vindeh. De meesten lopen fpits naar
de bloem toe, en ziin in dat geval langwerpig fpits. De gewone
breedte is duim, en de hoogte niet veel minder, maar zonitijds even6ens. De bloem zit meestal in een oneffene, dan eens
vlakke , en dan weer diepe groef, die van fijne plojen omringct
is , waarvan eregter gene over den appel heenlopen , hoe zeer
dezelve doorgaands iets kantig valt. De fleet is dikwijls zeer
kort, dikwijls duim lang, en fleekt in een kuil, die zomtijds
klein , en zonitijds vrij diep is. De fchil is bleekgeel en wordt
onder 't liggen citroengeel , ook is dezelve min of meer vettig.
De zonzijde is zeer clerk met vrij brede , onregelmatige, donker karmofijnrode firepen afgezet, en daartusfchen met flippen
tan dezelfde kleur bezaaid. Daarentegen is de fchaduwzijde of
zuiver geel; of zij heeft bleekrode ftukken van arepen. Voorts
bebL4

161

APPELS (P).

hebben alle de vrugten menigerlei roestkleurde vlakkett, ftrepett
en trekken, alsmede hier en daar grauwe ftippen. Het vleesch
is geelagtig, fijn , vrij fappig, en niet onaan4enaam van fmaak.--.
De Boom groeit levendig wordt flegts middelmatig groot,
maakt gaarne hartgend bout, 't welk ongemeen vroegtijdig, en
Zelfs reeds in het derde jaar vrugten draagt , zo dat de boom
ongemeen vrugtbaar wordt. De zomerloten zijn fterk, flemmig
glimmend bruinrood. Ike knoppen zitten -digt op elltander, zijn
dik , gezwollen , donker karmofijnrood van kleur , en zitten op
vlakke oogtakjes. De vrugtknoppen hebben dezelfde kleur: Het
biad is groot, zeer fraai groen, en niet fcherp getand, De bladfled is II-0 duim lang, en worth in 't najaar,, wanneer het
blad nog geheel groen is, met alle deszelfs ribben, zeer fraai
karmofijnrood. De vrugt wordt in 't laatst van November rijp,
en duurt tot in 't voorjaar, maar verlept ligtelijk , wanneer zij
e vroeg geplukt wordt. — Van den TVA/EDEN RANG, en voo-c
keuken van zeer veel waarcle.
PRINCESS-APPEL. (FRANSCHE) Princesfe noble. — Een
fchone, middeimatig grote vrugt , voor TAFEL en K E U K E N,
die zig vooral ook door hare duurzaamheid aanprijst. Zij is plat
van gedaante , 3 duim breed en 2 duim hoog. De kleine bloem
zit in een ruime nu eens vlakke, en dan weer diepe groef, en
is van zeer fijne plojen omringd. De fleel is .1 duim lang en
fieekt in een nauwen kuil , die niet zeer diep is. Wanneer de
appel rijp is, wordt de fchil lichtgeeI, en de gehele zonzijde
donker karmofijnrood afgezet, met nag donkerder rode en zeer
fijne II-repen. De flippen zijn geelagtige vlakjes. De fchil heeft
ook dikwijls zwart-bruinagtige roestvlakken , en zomtijds kleine
wratjes. Het vleesch is witagtig geel , fijn , vast, fappig, welruikend , en van een zeer kruidigen en fuikeragtigen fmaak. —
pe B o om groeit levendig en maakt fijn bout. De takken flaan
Jerre van den clam af, en zijn zeer genegen tot hangen. Hij
eraagt vroegtijdig, en jaar op jaar, De zomerloten zijn lang en
Ajn, random fraai bruinagtig rood; met fijne wol overdekt, die
g ig zeer gemakkelijk laat afvegen , en met vele langwerpige en
ronde witgrauwe Itippen bezaaid. Het blad is zeer groot, eirond, met een korte fpits , bleek van kleur, van agteren vrij
glad, en aan den kant met fcherpe tanden. De ogee zijn klein,
hartvormig, bruinrood , en zitten op fraje takjes.
De vrugt wordt in December rijp, en duurt tot 's-zomerh
welligt nog 'anger.
'tau den LERVrEN RANG,
PREVCESSE-NOBLE, Zie NOBLESSE.

FRIA-
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PRINCESS-APPEL. (ZOETE) Zie

ZOETE

10
NOBLESSE.

PRINSEN-APPEL. Der Eirstenapfel mit langem Stiel.— Een
vrij aanzienlijke goede WINTER-TAFEL-AiPEL, min of meer
langwerpig , naar boven 1)1-taller toelopend , met zware plojert
om de bloem, en een diep gezonkenen langen steel in een nauAven kuil. Deszelfs kleur blijft langen tijd groen, wanneer hij
egter door 't liggen tot de behoorlijke rijpheid gekomen is,
wordt dezelve bleekgeel en aan de zonzijde goudgeel met verfcheidene bruine ftippen. Het vleesch is malsch en niet onaangenaam van fmaak. Hij is van October tot iVlaart eetbaar.
PRINSEN-APPEL. (GROENE) Griincr arstenapfel. Pomme
de Prince. — Ene grote , en in de daad zeer fchone vrugt, die
in de KEUKEN van veel nut is. Hare eigentlijke vorm is plat,
meestal regelmatig rond , en gewoonlijk naar de bloem iets fmaller toelopend dan naar den fteel ; ook is zij doorgaands aan den
.nen kant jets hoger dan aan den anderen. Ene vrugt, die hare
volkomene grootte bereikt, is 32 duim breed en 3 duim hoog. —
Zomtijds egter is deze appel ook vrij kogelvormig. De geflotene bloem, die langen tijd groen blijft, zit in een ruime en
vlakke groef, waarin men -cloorgaands vijf fijne , fchone plojen
ontwaart, die als 't ware een vervolg van de bloem zijn , maar
die zig geenszins als ribben over de vrugt verfpreiden , hoewel
deze bier en daar enige brede verhevenheden op hare oppervlakte heeft. De zeer korte en dunne steel (teat in een vrij
ruimen , diepen en roestkleurden kuil. De fijne fchil , die gewreven zijnde ongemeen glimt , is bleekgroen of geelagtig
groen, en behoucit deze laatite kleur ook onder 't liggen, be-halven dat zij tegen den zomer iets bleker wordt. Vrugten die
iterk in de zon gehangen hebben zijn zomtijds blozend, of heb.
ben flegts rode vlakken , in .wier middel men een graauw flipje
ontmoet. De overige ftippen zijn leer fijn , en nu eens donkergroen , dan eens van bleekgele kringetjes omringd. Wanneer
de vrugt rijp is , ruikt zij niet zeer flerk , maar lievelijk. Zij
is naar evenredigheid zeer zwaar. Het vleesch is wit , vast,
fijn , buitengemeen fappig , en zuiver zuur van fmaak zonder
enig kruld. Het klokhuis is ruin , tamelijk gefloten , en bevat
vele lichtbruine fraje pitten, — De Boom gro,.:it zeer flerk ,
maakt gaarne hangende takken„ veel warhout, en een menigte
vrugtrilzen , waardoor hij vroegtijdig draagbaar wordt , zo als
hij dan ook op den duur zeer vrugtbaar blijft. Hij maakt zwaar
en fraai loof, en heeft deze bijzondere eigenfchap, dat de bladen aan jonge . bomen tig ann de toppen der zomerloten , ten
L5
ge-
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getale van zes tot t%yaalf op een flapelen, en als 't ware cell
Cocarde vormen, waardoor het bovenfte gedeelte van den boom
een zeer eigenaartig fchouwfpel vertoont. De loten zijn zwaar
,en flemmig, bruinrood en fchaars geflipt. De knoppen zijn
nigvuldig, en zitten digt op elkander zij zijn groot, gezwo/len , iets fcheef gebogen, en hebben flegts de ribjes van een oog-.takje. De eenjarige loten zitten dikwerf vol bloefems , zonder
dat er vrugten van komen. Het blad is zeer groot , langwerpig
road, 4 duim fang en 21. duim breed, 'bij den heel rond, met
-een korte groffe (pits , en niet fcherp getand. De bladfteel is
flegts een duim lang. De vrugtis wel reeds in Januarij te gebruiken maar in April is zij eerst refit rijp , en kan, wel bewaard wordende langer dan een jaar duren. — Van den TVVE,
DEN RANG.

PRINSEN •APPEL, ("GROTE) Zie HEER -APPEL.
PROOST - APPEL. Probstapfel. Deze appel wordt
Frankenland in menigte gevonden, 't Is een grote , nuttige Keukenappel , die ook wel nit de hand te eten is. Hij is rolvormig, dik , en geribd. De grondkleur is geel maar overal met
fmalle en brede rode ftrepen afgezet , die vooral aan de zonzijde
zwaar rood. zijn. Het vleesch is wit, tamelijk fappig, en goed
van finaak , "maar niet geurig. Hij wordt in October rijp, en
duurt tot laat in den winter. — De BOOM maakt goed gewas , als
rnede zwaar en digt loof. Deszelfs zomerloten zijn clerk, bruin.
agtig rood aan de zonzijde', en groen aan de andere, met lang-werpige roodagtige flippen hier en daar befproeid en zwaar met
wol overtrokken. De botten zijn clerk, wollig, wit, en zitten op
hoge takjes. De bladen zijn groot , lang , fraai grasgroen , glimmend, fcherp getand, en van agteren wollig, even als oak de
bladfleel en de ribben.
PO MME VtIRREE. Een tamelljk grote winterappel , plat
van vdaante , met verfcheidene hoge ribben , waar van er gelAr oonlijk vier boven am de bloem heen uitmunten, en hem daar
ter plaatfe als 't ware vierkantig makers. De fchil is geel met
bruine flippen. Het vleesch zuuragtig-zoet, fmakelijk en vrij
wel ruikend. Egter behoort hij flegts tot de keukenappels.
RABAUW. (`BLANKS) B LOEM-tUUR. Weifser Sommerrabau. Een zeer fchone, middelmatig grote, voortreffelijke z o.
MERAPPEL. Hij is doorgaands plat , maar naar de bloem iets
fmaller toelopend dan naar den Reel, en zomtijds zo final, dat
hij
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121.1 daar door een langwerpige gedaante verkrijgt. Nooit is deze
appel geheel rond , hebbende hij altijd ribagtige verhevenheden
die hem min of meer fcheef maken. De groene witwollige bloem
zit meestal in een vlakke en niet zeer ruime groef, van waar de
kelkbuis tot aan het klokhuis loopt. In de groef ziet men dikfijne plojen, die zig egter niet tot ribben verheffen. De
appel zit zeer vast, want de fled is ongemeen kart en fteekt in
een ni zeer diepen nu eens roestkleurden, dan weer gladden,
kuil. Etikele vrugten hebben een dunnen en vrij langen 'Icel.
De fchil, die zo fijn als taft is, is aan den boom geheel bleekgroen zomtijcis ook wit- met doorfchijnend helder groen. De
zonzijde daareiuegen is gees en met korte bleekrode ftrepen afgezet. Vrugten, dip in de lommer gehangen hebben , zijn itrogeel zonder ftrepen. Eigentlijke flipper' vindt men op dezelven
niet, maar wel fijne vlakjes, die als 't ware in de fchil fleken.
Het vleesch is fraai wit, los , ligt, week, vol lap ; de finaak is
zeer rhijnsch en tevens zoet en kruidig, maar vermindert iferk,
wanneer de appel wat gelegen heeft. — De Boom draagt zijne
vrugten aan trosfen. Hij groeit langzaam, maakt egter in de
eerfle jaren vrij lange erl ranke Ioten. De zomerloten zijn met
fijne wol geheel overdekt, maar fchaars geflipt. Het blad is
klein, langwerpig, hartvormig, 3 duim lang en 2, duim breed,
van agteren fijnwollig, grof gedderd, dpnkergroen van kleur, en
aan den kant met flompe tanden. De blacifteel is Clerk, geen
duim lang, en heeft weinige , en zeer kleine, bijblaadjes. De
vrugt wordt half Augustus , of in 't begin van September 1-lip,
is van den boom eetbaar,, en duurt agt of den weken , wordenrie zij na dien tijd flippig.
RABAUW. (GRAUWE) Der faure Rabau, die graue Iranzblifche Renette. Pomme de Rateau, Een kleine POT AP P EL,
bijkans gevormd als een Borsdorfer, maar naar de bloem jets
fmaller toe lopend. Wanneer de boom niet al to vol hangt , is de
gewone breedte van dezen appel 21 duim , en de hoogte 2 duim
enj anders jets minder. De geflotene, lange, groene bloem , zit
in een kleine , vlakke groef, die gewoonlijk van fijne ribben omtingd is , waarvan zommigen als ribben over de gehele vrugt
heenlopen. De Rorke en doorgaands vleefchige fleel „ Is 2—/
duim lang en fteekt in een kuil , die nu eens naauw en diep,
dan weer , ruim en vlak is. De grondkleur , die bij deze vrugc
flegts doorfchijnt, is in den beginne geelagtig groen , en wordt
ender 't liggen goudgeel. Dan dezelve is geheel en al met roest
overtrokken, Welke in 't eerst ook graauwagtig groen is , en
vervolgens een lichte kaneelkleur lcrijgt. Daarenboven hebben
ye-
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vele vrugten een menigte fraje , witgrauwe flippen, maar zij zijn
nooit blozend. Het vleeseh is zeer wit, zeer fijn, vast, vol Cap,
ea heeft een zuiveren maar vrij fcherpen wijnfmaak , die , wansneer de appel geheel dip is , iets zagter worth. — De B o o
wordt grout , gezond , en buitengewoon vrugtbaar. Van middelmatig grote bomen gaart men weer dan eons dertig manden vol
vppeis. Hij maakt fraai en zwaar loof, en zit vol vrugthout. Hij
groeit fchoon in de hoogte, en maakt een ronde kroon. De 10ten zijn rank , bruinrood , niet menigvuldig maar fijn geflipt , en
niet zeer wollig. Het blad is klein , 3 duim lang en 2 duim breed,
eirond, met een lange fpits. Het is van agteren niet zeer ruig ,
voorts grof en flomp getand. De dunne bladfleel is i duim lang.
Deze vrugt wordt in December rijp, en duurt zeer lang , zij moet
egter lang aan den boom blijven anders verlept ze. Zij is zeer
-gefchikt voor Cider en azijn.
RABAUW. (ZOETE GESTREEPTE ZOMER) BL mut.,
Een middelmatig grote, kruidige , fuikerzoete ZOMERAPPEL, zeer goed om to konfijten , plat van
gedaante , 24 duim breed en 24 duim boog. De bloem zit in
ten vlakke fchotelvorinige groef, en de Heel in een diepen
roestkleurden kuil. De fchil is aan den boom met een zwaren
blaauwagtigen waasfem overdekt, voorts tusfchen groen en geel
, de zonzijde is dofrood, met vrij korte firepen afgezet , en
daar tusfchen geflipt. De flippen zijn veelvuldig , en in 't rood
geelagtig , in 't gee( lichtgraauw. Het vleesch is zeer wit , los,
De
ftjn , faprijk , en heeft een vrij zoeten kaneelfmaak.
oom groeit levendig en is zeer vrugtbaar. De zomerloten zija
lang , en niet zwaar , aan de zonzijde bruinagtig rood , met fijne
wol overdekt , en Ilegts bier en daar geftipt. Fiet blad is klein ,
lichtgroen van kleur, en fpits getand. De ogen zijn klein , hartvormig , en zitten zeer vast op derzelver kleine , en zeer voonuitflaande oog-takjes. De vrugt wordt in 't begin of in 't middeq
v'n September rijp , en duurt enige maanden lang. Na dien tijd
verlept ze en wordt laf van finaak.
ZOETE RABAUW.

izs R/IMBOUILLEI: Een grote , platte , naar de bloem fpits
toelopende WINTERAPPEL, 3 duim breed en 22 duim hoog,
wit en rood geflreept , malsch van vleesch, wijnagtig en niet
onaangenaam van fmaak. Hij is in November en December bruik*
Naar, en wordt na dien tijd al ras melig. — Van den T w E-
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die zees groot en plat van gedaante is, vooral onder bij den
fteel, waar hij 3 duim breed is. Deszelfs hoogte bedraagt
duim. De grote bloem is van zware ribben omringd, die zig
over de vrugt been verfpreiden, en dezelve dikwijls zeer oneffen
inaken. De fteel is kort ,, en fteekt in een nauwen diepen kuil.
De fchil is aan de .zouzijde witagtig en rood geftreept , aan de
andere zijde lichtgeel. Het vleesch is grof en los, maar worth
geftoofd zijnde zeer malsch , en lievelijk van fmaak. Hij wordt
half September. rijp en is tot in 't begin van November to gebrui.
ken. — De Boom wordt groot en zeer vrugtbaar. Deszelfs zomerloten zijn lang, zwaar, paarsch van kleur, met veel woi
.overdekt , en geftipt. De ogen zijn groot en kort, de oogtak.
jes breed en geribd, de bladen grof, donkergroen, van agteren
ruig, fijn en diep getand.
RAMBOER. (GROTE) Polln-A PPEL:Le karnhour gross Een zeer grote, en buiten twijfel een der grootite appels, die
.-voor de KEUK E N van veel waarde is. Deszelfs vorm is vrij
onregelmatig plat of met een flompe punt, en aan de One zijde
cloorgaands huger dan aan de andere. Een volwasfene vrugt is
ruin 4 duim breed , maar flegts 32 duim hoog. De lange , fpitfe
bloem , zit in een fraje fchotelvormige groef, op wier boorden
zig vlakke ribben vserheffen, die breed gewelfd over de gehele
vrugt heenlopen. De zware fteel fteekt in een wijden diepen
kuil , en komt niet buiten de vrugt. De fchil is in den beginne
iicht groenagtig geel , maar- worth onder 't liggen donkerder geel ;
de zonzijde is nu en dan blozend. Over de gehele fchil ziet men
vrij wat fijne, lichtgrauwe flippen verfpreid; Het vleesch is
wit of geelagtig, los , grof korrelig, vol fap , en wijnagtig zuur
van fmaak , zonder kruid. — De Boom worth zeer groot en
zwaar. Hij grocit in de jeugd fneller dan de meeste andere bo.
men. Daarbij is hij zeer vrugtbaar, en mania een pragtige kroon.
De zomerloten zijn fraai glimmend bruinrood , met veel vuile
wbl overdekt en weinig geftipt. Het blad is groot , zeer langwerpig rond, met een korte fcherpe fpits , 5 duim lang en ilegts
duim breed. Het loopt finaller naar den feel toe, da.n naar voren, en ilegts de bladen, die aan 't bovenfle gedeelto der zomerloten zitten, zijn wat meer rond. Het weeffel van 't blad is clerk.
Van agteren is hetzelve wollig, voorts grof geaderd, donkergroen van kleur, en aan den kant niet diep maar zeer fcherp
getand. De ogen zijn fchoon, dik, hartvormig, en zitten op
brede, platte oogtakjes. pe vrugt worth in November rijp en
4uurt tot in 't voorjaar.
RANI.
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RAMBOER VAN LOTHARINGEN, zie WITTE zo M E RRAMBOER.

RAMBOER VAN ORLEANS. Der rothe Lederapfel.
Een vroege H E R F s TAPPEL 2 duim breed en 24 duim hoog,
rood van fchil , malsch en fmakelijk van vleesch. Hij is in 'tlaatst
van September eetbaar en worth na verloop van vier, vijf weken ,
rnelig. De Boom heeft ten opzigte van groei en loaf veel overeenkomst met den W I T T E N Z OMER-RAM B O E R.
RAMBOER. (WINTER.) Le rambour d'hiver. Ene zeer
fchone, grote , en voor het huishouden deugdelijke Wintervrugt,
wier vorm vrij veranderlijk is. Eigentlijk is het een platte appel,
4 duim breed en 3 duim hoog. De bloem zit in een diepe groef,
waar uit zig fijne ribben verheffen en vrij vlak over de vrugt
heenlopen. De reel is veelal niet tinders dan een vleesch klamp ,
zomtijds ook wel duim lang , en, fteekt in een ruimen , diepen kuil. De fchil is aanvangelijk geelagtig groen maar wanneer de appel geheel rijp is , fraai citroengeel. De zonzijde is
karmofijnrood geftreept en daar tusfchen geftipt. Op het gee)
than de flippen verre uit6en en zijn bruin van kleur. Het vleesch
is wit, in 't eerst naar groen zwemend , vervolgens geelagtig,
zeer faprijk , vast , grofkorrelig , wijnagtig en niet onaangenaain
van fmaak , bijkans gelijk de Pond- appel. — De Boom wordt
groot en vrugtbaar. Deszelfs zomerloten zijn zwaar en lang,
met een fijn zilvervlies overtrokken, aan de one zijde bruin,
aan de andere olijfgroen , en daarbij fijn wollig. Zij zijn zeld.
zaam , maar het meest agteraan geftipt. Het blad is groot,
langwerpig rond , 42 tot 5 duim lang en 3 duim breed. Het loopt
doorgaands (pits naar den heel toe , maar zomtijds ook flomp.
Het is dun van maakfel , van agteren en voren vrij glad , fijn
geaderd , lic:htgroen van kleur, fijn en fcherp getand. De ogee
zijn fraai , gezwollen, en bruinrood van kleur. Zij zitten zeer
vast op hu nne platte oogtakjes. De vrugt wordt in December
rijp , en du.urt tot in 't voorjaar.
RAMBO ER. (ZURE WINTER-) Rambour aigre. Eel/
zeer grote en goede KEUKE NAP PEL, die ook tot Cider zeer
gefchikt is. Hij is altijd breed en plat , zommige vrugten egter
lopen min of meer final naar de bloem toe. Hij kan 4 duim
breed word .en , en de hoogte is 3 duim. De bloem zit in een
vlakke en vrij nauwe groef , die doorgaands van zware vlakke
ribben omri .ngd is , welke zeer breed en verheven over de gehele
vrugt been) ,open. De zeer korte dikke reel, die zeldzaam buiten
de
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de vrugt nitileekt , itaat in een diepen , ruigen, roestkleurden
kuil. De fchil is in 't eerst witagtig geel , en wordt onder 't liggen fraai geel. Vrugten, die veel zon gehad hebben , zijn zomtijds aan Bien kant bruinagtig rood , maar nimmer geareept : en
op andere vrugten hebben de flippen , die men op dezelven in
menigte vindt , flegts bruine of blaauwagtige kringetjes ; voorts
heeft de fchil doorgaands verfcheidene roestvlakken. Het vleesch
is geelagtig wit , iets grofkorrelig , los , vol merg en fap , en
zuiver zuur van fmaak. Het klokhuis is groot, open , dikwijls
calvilagtig, en bevat weinige volwasfene pitten. — De 13 o o
worth groot, zwaar en gezond. Hij maakt fraai en digt loof,
ook veel vrugthout , en draagt meest alle jaren rijkelijk. Deszelfs takken 'worden zeer zwaar , en groejen vrij fterk in de
hoogte. De zomerloten zijn fterk en lang, donkerbruin aan de
ene en onogelijk groen aan de andere zijde, met vuile wol be.
kleed en weinig geftipt, Het blad is zeer groot, langwerpig ,
dikwijls 6 duim lang en 3 duim breed; het is naar den heel toe
meer flomp dan fpits , en onregelmatig getand. Het oog is niet
groot , maar wel gemaakt, hartvormig , plat , vastzittend , wollig, en de oogtakjes breed en plat. De vrugt wordt in December
rijp , duurt tot in 't voorjaar en is dan nog zeer goed om te
fioven.
RAMBOER. (RODE ZOMER-) Rambour rouge d'ete. —
Len aanvallig fchone , voortreffelijke , grote Herfstappel voor
-AFEL en hEuKEN, en vooral voor de laatfte van zeer veel
Ivaarde. De vorm is in den aanleg plat, maar jets langwerpig
verfchroven. De bloein blijft gewoonlijk vrij lang groen , is
fijn en 'witwollig, en zit in een vrij ylakke groef , die niet ruim
en van veel fijne ribben omringd is , welke vrij breed over de
gehele vrugt heenlopen. De steel is doorgaands vrij kort, en
fteekt in een wijden , ruimen, groenen kuil , die met roest overtrokken is. De fchil is aan den boom met een blauwen waasfem belopen. Hare grondkleur is vrij onaanzienlijk groenagtig
(reel. De zonzijde is van de bloem tot aan den reel fraai donker karmofijnrood. Voorts is de gehele vrugt- op gelijke afftanden zwaar geffipt , hoewel de ftippen aan de rchaduwzijde zom.
tijds niet zeer duidelijk te zien zijn. Deze appel ruikt aangenaam vioolagtig. Deszelfs vleesch is wit of groenagtig, fijn,
los , vol merg en fap , en van een aangenamen verhevenen rozenof viool-fmaak. Het klokhuis is gefloten , zomtijds egter open,
ceder cel is ruim en groot , maar zij bevatten doorgaands weinige en flegts dove pitten. — De Boom groeit vrolijk en
fterk , inaar is zeer genegen om zijne takken te laten hangen.
Des-

i;6

APPELS (RN,

Deszelfs zomerloten zijn zeer donker bruinrooci-, met fraje witt6
wol overdekt, aan de zonzijde met een fijn zilvervlies bekleed,
en flegts weinig en zeer fijn geftipt. Het blad is eirond , bii
den fleel vrij flomp , van voren insgelijks clomp met een fraje,
korte fpits, 3 duim king, .2.!,- duim breed, lichtgroen, van agteren wollig , fraai en fcherp getand. De bladfleel is dun , gear}
duim lang, en heeft fijne, fchone bijblaadjes. Het oog is wel.
gemaakt , maar niet groot, en de oogtakjes weinig vooruitftaande. Deze fchone vrugt wordt in September Hip, is van den,
boom eetbaar,, en duurt zes tot agt weken , even als de volgende
appel. — Van den EERSTEN RANG.
RAMBOER. (WITTE ZOMtik.-)

RAMBOER VAN LOTTIA.'

Der grofse Korn"
apfel. Rambour blanc , Charmant blanc. — Een zeer grote , platronde ZOMER- en IlEitF s T-POTAPPEL, 31 duim breed en 24
duim hoog , die dikwijls niet veel minder dan een pond weegt.
IIij is plat en aan de alle zijde doorgaands hoger dan aan cie
andere. In 't midden is hij bet breedst , en loopt van daar zeer
rond naar den Heel toe: Deze is kort en dik, en fleekt in een
vlakken kuil. Naar de bloem toe is hij lets platter. De bloem
zelve is weinig gezonken , maar groot, diep, ruim , en van boven gefloten. Men vindt in dezelve nog vele verdroogde ftijlties , zijnde zij voorts van forte, dikke plojen omringd. Er zijn
op den omtrek van dezen appel verhevenheden , die niet altijd
even duidelijk zijn , en flegts zomtijds verhevene ribben mogen
genoemd worden , lopende dezelven egter altijd tot aan den
heel. De fchil is glad , zomtijds ook vettig , lichtgeel van kleur,
am de zonzijde met fijne en groffe rode flrepen en vlammen
afgezet , en tevens geflipt. Het vleesch is zeer wit en tear,
en los als fneeuw. De fmaak is vrij fcherp zuur, zo dat men
hem niet zal verkiezen raauw to eten , daarentegen is hij zeer
goed voor' appelmoes. Hij worth reeds in 't begin van September rijp en duurt tot November. — De BOOM wordt tamelijk
.zwaar,, oud en vrugtbaar. Hij draagt doorgaands alle jaren.- De
zomerloten zijn lang , vrij zwaar, en bruinrood geftipt. Het blad
is donkergroen , vrij groot en langwerpig , en ander aan den
fleel even breed en rond als bij de fcherpe fpits. Het beef;
voorts grote en fcherpe tanden.
RINGEN, ROODSTREEPTE PONDAPPEL.

RAMMER- APPEL. Der Rammerapfel , Winterapfel , Lauchs.
apfel , Hiitlingsapfel , Spitzapfel , Spitzartig. — Een middelmatig
grote POTAPPEL, die een vol jaar kan duren , langwerpig rond van
gedaante, met ribben, 2i duim dik en 2; duim hoog; met een
kiej-

APPELS GO.
tleine gezonkene bloem, en een korten dikken fleet: De fchiI
is aanvangelijk geheel groen , en wordt vervolgens geelagtig wit,
met fpierwitte flippen. Het vleesch is fraai fappig en zuur.
RzITE/111. (POMME DE) Zie z u RE RABAUW.
RATEL -APPEL. (GELS, GROTE) Gelber grofser &Rot.
terapfel. — Een lange, geribde , HERF ST-POT APPEL, 31
duim) hoog en 34 duim breed. Deszelfs fchil is in 't eerst groen
en wordt onder 't liggen geel als kweeen. Het vleesch is vast,
fneeuwwit, niet faprijk en vrij fmakeloos: hij wordt in October
of November rijp.
RATEU- APPEL. (GROENE) Groner Schiotterapfel, Klap.
perapfel.
Een lange, eironde , goede \VINT ERAPPEL,
tluim hoog en 31 duim dik , met een dunnen flee! , groen van
fchil, en bij vrugten , die in de zon gehangen hebben aan de
zonzijde rood gevlamd. Het vleesch is fijn en rhijnsch van fmaak.
Hij is in November of December eetbaar.,
RATEL-APPEL. (RODE) Rather Schlotterapfel, grafter rather Rafselapfel. — Een zeer grote, en voor de KEVIC EN zeer
voortreffelijke Winterappel. Deszelfs vorm is bij uitflek langwerpig , naar de bloem min of meer fpits toelopend , en rolvormig.
Middel in is hij doorgaands Adak. Ene volwasfene vrugt is 4:
duim hoog, en 31-31 duim breed. De bloem blijft langen tijd
groen , is half geopend, en zit in een nauwe diepe groef, die
van vlakke ribben omringd is. De heel is kort, en lteekt in een,
diepen roestkleurden kuil. De fchil is zwavelgeel maar bij vrug-•
ten , die veel zon gehad hebben, geheel met karmofijnrood over-,
dekt , en nog donkerder geftreept. De ftippen zijn fijn , menig..
vuldig , en op het rood geelagtig , op het geel daarentegen
graauw. Het vleesch is wit, fijn , vast' en min of meer taai
fappig en rhijnsch van fmaak. Het klokhuis is zeer groot, open,
onregelmatig, zomtijds hartvormig , en met een flompe fpits naar
onderen. De a o OM wordt zeer groot, en maakt digt loof.
Hij is daarenboven zeer vrugtbaar. De zomerloten zijn lang en
flerk, aan de zonzijde dof donkergroen , aan de overzijde licht
bruinrood , met veel wol overdekt , en met weinige witgrauwe
Itippen bezaaid. Het blad is zeer groot , lang, eivormig , en
met een fraje lange fpits. Het is 41 duim lang , ni duim breed,
flerk en dik van weeffel , van agteren zeer wollig , grof geaderd, grasgroen, en clomp getand. De ogen zijn klein , witwol, en zitten zeer vast op hunne brede en flerk geribde oogtakDRIrif.
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jes. De rruge wordt in December rijp , en duurt den gaol=
winter; wordende egter het vleesch zomtijds ftippig.
RATEL -APPEL. (ROODSTREEPTE) Zie ANANASAPPEL.
RATEL - APPEL. (WITTE)
Een fchone , lange Appel
duim hoog, en 2z duim dik. De fchil is geelagtig wit, en
bij vrugten, die veel zon gehad hebben, zier men zomtijds aan
die zijde rozenroje ftippen. Het vleesch is fijn en breekbaar , en
het fap wijnagtig zuur van fmaak. Hij wordt in 't begin van October rijp en duurt tot Nicuwejaar.
RATEL -APPEL. (WIT - BONTE) Weifs and rotheprengter
Schlotterapfel. Een pragtige , grote, langwerpige en zeer bonte appel , die onder aan 3 duim dik , en 3;1 duim hoog is. "Ili
loopt final naar de bloem toe , welke van plojen omringd is. De
fchil is geelagtig wit en alon g met fraje, karmofijnrode ftreepjes
als 't ware befproeid, vooral zulke vrugten , die veel zon, gehad
hebben. Het vleesch is malsch en vrij goed van fmaak. Hij
wordt in 't laatst van September rijp, en duurt twee, drie
maanden lang.
RENET. (ACCOORD-) Reinette d'accord.—Een middelmatig
'Vote, fraje, en goede appel, plat en naar de bloem fpits toelopend. De fchil is geel,, en aan de zonzijde, fraai rood. Het
vleesch is tear , vast, faprijk , efi zeer aangenaam en geurig van
fmaak. Hij kan tot in Juni duren. — De BOOM maakt vrij fijn
bout, en is vrugtbaar , zo dat hij zelfs , wanneer het jaargetij
ongunstig is , doorgaands vrugten levers.
RENET VAN AIZEMA. Een middelmatig grote, gaud.
gele , goede appel van en EERSTEN RANG. 'Hij is bijkano
toad, heeft de .gedaante van een groten Borsdorfer, 21 duim
breed en 21 duim hoog, aan de zonzijde even als _de Goudpippeling gekleurd, met bruine ftippen en firepen. De bloem zit vrij
vlak, tusfchen enige kleine plooitjes de fled fteekt niet diep in
de vrugt , en is kart en dik. Het vleesch is geelagtig en tear,
naar vast, fappig, aangenaam en geurig, bijkans als de Reinette
de Normandie Hij wordt in Januarij rijp, en kan lang duren.
Des o ors groeit goed, wordt groot en is zeer vrugtbaar.
RENET. (ANUS-) Zie VENKELAPPEL.
RE-
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itENET v A N AUVERGNE, Dit is eels voortrefrelijke ar.
pel van fmaak en duurzramheid. Hij is niet zeer fraai op 't
oog middelmatig van grootte lets weer hoog dan dik om de
bloem heen geplooid en vol bulten, met een langen tengerent
fteel. De fchil is witagtig groen , glimmend , met vele ruigeh
ftippen, als met flarren bezaaid, welke zomtijds ineen vioejen4
Aan de zonzijde worth hij veelal vuil rood. Het vleesch is geese
Igtig , tear, maar vast en fappig, en van een zeer aangenamen#
-verhevenen en kruidigen fmaak. Zijne duurzaamheid zet heat
nieuwe waarde bij en hij behoort tot den E E R s T E N RANG det
Renetten.
RENET (13ANKET-) Die klarzipatirenette. --- Ere aanzien4
lijk grote x ERF STITR UG , lets plat van gedaante duint
breed en ruim 22 duint hoog. De zware bloem zit in een diepe
ien vrij nauwe groef., wt. aruir ebben voortvloejen die zig over
de vrugt heen veripreiden. De dunne fteel is 2 duim lang 4 en
fteekt in een wijderi roestkleurden kuil. De fchil is in 't eery'
lichtgroen , en wordt vervolgens bleekgeel, aan de zonzijde mitt
of sneer blozend eti met ftippen, welke rode randjes hebben;
aan de fchaduwzijde ,zijn de ftippeP groen. De vrugt ruikt zed
lievelijk en geurig. — Het vleesch is wit , los , week ,, grafi.
korrelig , tamelijk faprijk , en kritidig van fntaak. Er loopt eed
aware groene adet om het klokhuis heen.'—• De Boom groeit
levendig, maakt veel hour, en is tamelijk itrugtbaar. De zomeitloten zijn rank wollig , glimmend en roodbruin van kleur , en
nu en dan met fijne Witarige ilippen bezaaid. Het blad is groot4
•angwerpigi, bij den fteel vrij Romp , 4 duim Lang en bijkans 3
duim breed , dun van weeffel, van agteren fijn wollig fijn ge,
iatlerd, lichtgroen en fcherp getand. oog is zwaar gezwollen, bartvormig, witwollil en zit op een zeer brede en stern
vooruititaande
oogtakjds: De vrugt wordt in O&ober eetbaar , ed
,
Bijkans van den EE RS TE t
duurt tot omftreeks Nieuwejaar.
P. N Go

REINETTE BELLE- FLEUR. Zie wijicElt
REINETTE BELLE-FLEUR. — Er- kleiue z ORTE *pa
bijkans rolvormig , egter in 't midden iets dikker , en zommige
vtugten hellen naar het kogelvormige ove% FUJ is 3 duim breed
en of even hodg , of iets lagers bloem tit in den nauwe en
diepe groef, die van vele fijne ribben omringd is , welke Zig
ook over de vrugt verfpreiden. De dunne fled is duim lang
en fteekt in een nauWen diepen kuil. De fchil is alavangelifit
Al 2
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geelagtig groen en wordt vervolgens goudgeel. De zonzijde daarentegen is fraai karmofijnrood afgezet. Aan de fchaduwzijde
vooral vindt men vele bruine flippen. Het vleesch ruikt venkelagtig, is geelagtig van kleur, niet fappig, maar fijn en van een
zeer verhevenen en zoeten kaneelfmaak. — De BO o m groeit
zeer levendig, en de takken than verre van den clam af. Hij
Inaakt vroegtijdig veel vrugthout , en veel loof, en wordt zeer
vrugtbaar. De zomerloten zijn levendig , flerk en lang , rondom
roodagtig bruin van kleur, aan de zonzijde met een fijn zilvervliesje bekleed , naar voren wollig en even als met ftof bedekt,
weinig en zeer fijn gertipt. Het blad is middelmatig groot eirood , 31 duim lang , 2,1, duim breed , bleekgroen en dof van
kleur, van agteren vrij glad, en niet diep getand. De ogen zijn
klein, plat, witwollig, en zitten zeer vast op hunne geribde,
en Berk vooruittlaande oogtakjes. De vrugt wordt in December
rill), en duurt den gehelen winter., — Van den EERSTEN
RANG.

RENET. (BOEREN-) Zie UIENAPPEL.
RENET. (BORSDORFER) Ene fchone , middelmatig
grote , zeer duurzame en voortreffelijke wintervrugt voor tafel en
keuken. Zij is plat en van grootte als een zware Borsdorfer
duim breed en 21 duim hoog. De bloem zit in een wijde en
vlakke groef. De dunne heel is 4 duim lang, en iteekt in een
tregtervormigen diepen kuil. De fchil is citroengeel, en aan de
zonzijde lichtrood , met zeer fijne, witgrauwe flippen , met paar..
fche kringetjes ; ook heeft dezelve veclal written en roestvlakken. Het vleesch is fraai wit , vast , fijn fnppig , kruidig , en
de fmaak is zeer aangenaam en heeft veel overeenkomst met den
Borsdorfer. Dc B o owl groeit niet zeer clerk , en maakt fijn
bout. De zomerloten zijn fijn en lang bruinagtig rood aan den
6nen, licht - rood en giimmend aan den anderen kant , met fijne
wol bekleed , en met fijne witte flippen fchaars bezaaid. Hetblad
is middelmatig groot eirond , lichtgroen , en meestal fcherp ge.
tand. De ogen zijn vrij groot, langwerpig, witwollig, en de
oogtakjes vooruitftaande. De vrugt wordt in November rijp,
"en duurt tot laat in 't voorjaar, wanneer ze egter haar fap en
fmaak begint to verliezen. — Van den E E R S T E N R AN G.
RENET. (BREDASCHE) Ene Renet die even fraai als
fmakelijk is. Zij is plat gedrukt 3 duim breed en 21 duim hoog.
De bloem is nauwelijks gezonken en van fijne ribben omringd,
waarvan zommigen zig over de vrugt verfpreiden , en dezelve
min
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min of meer oneffen maken. De heel is clerk, 2 duim lang , en
fleekt in een roestkleurden kuil. De fchil is dun , Diet vettig,
in 't eerst lichtgeel en vervolgens fraai goudgeel , met verfchill ,mde roestkleurde vlakken , trekken en flippen. Aan de zonzijde
fchijnt dezelve min of meer blozend , en heeft zeer eigenaartige,
zware, karmofijnrod.e flippen, die met de vlakjes van onze Voornen veel overeenkomst hebben. leder van deze vlakken heeft in
't midden een graauw flip. Deze kentekens onderfcheiden hen/
van alle tot nu toe bekende Renetten. Vrugten , die in de lomrner gehangen hebben, misfen deze vlakjes , maar hebben egter
de roesttrekken. Het vleesch is geelagtig wit, zeer fijn , vast ,
breekbaar vol Cap , en van een voortreffelijken kruidigen fmaak
die zeer veel van den goudpippeling heeft. Het klokhuis bevat
dikwijls drie pitten in dile eel en tot vijftien toe in de vijf eel- De B o o m begeert een wel gewenden grond, die niet
vogtig is. Hij wordt llegts middelmatig groot, eve-, ;d: de goudpippeling , maar bUitengemeen vrugtbaar,, en hij kna beter
een ongunstig jaargetij dan de meeste andere Renetten.
maakt weinig loof en fijn bout. Het blad van jonge bomen is
zeer fraai, bleekgroen , dikwijls 4 duim lang, 2 duim breed,
van agteren even als bij de korte (pits rondagtig, fchoon en fcherp
getand. De bladfteel is kort, doorgaands flegts duim lang , en
heeft Lange, fmalle bijblaadjes. De loten zijn , zo lang de boon/
Jong is, rank , vol van knoppen , donkerbruin , met een zilvervlies overtrokken , en veelal fijn geflipt. De knoppen zijn klein
en wollig de oogtakjes fterk vooruitftaande. De vrugt wordt
zomtijds reeds in 't begin van December eetbaar,, maar in Jannarij is zij op zijn best. In natte jaren wordt zij niet voor Januarij bruikbaar,, en zij houdt hare waarde tot in Mean. Na
dien tijd verlept ze en wordt laf van fmaak. —Een der BERSTE
tafelappels.
RENET v AN BRRTIIGNE. Een middelmatig grote appel ,
die zomtijds plat gedrukt is , maar doorgaands nets fmaller naar
de bloem toe loopt , 2 duim breed en 2 ,,1. duim hoog. Tusfchen
beiden is hij ook e2 duim hoog en even breed. De bloem zit
in een nauwe, maar vrij vlakke groef ; de fleel fleekt in een kuil
die nog nauwer en roestig van kleur is; hij is dun en bijkans een
duim fang. De fchil is ruig, aan de zonzijde fraai rood , met
nog donkerder rode flrepen , en aan de overzijde gedeeltelijk
licht rood en gedeeltelijk goudgeel. waar de appel rood is , zijrt
de flippen groot en geel, en waar dezelve geel is , zijn de flippen graauw. Het vleesch is fijn , tamelijk vast, maar breekbaar,
geelagtig wit en zeer geurig. Het fap i$ menigvuldig, en niet
on"
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onaangenam zoetagtig. 't Is een goede appel, die egter tile
langer dan tot December kan duren. DCBOOM heeft roodagtig bruine, woliige zomerloten met witte ilippen kleine brefae , vastzittende botten , en een tamel4 road blad 't sieen als
een goot omgebogen , van agteren wollig, ene-an ,(F erke tandel.
voqrzien is,

RENET. (CALVILAGTIGE) Aeineue Calvillee. Een
grote, naar boven min of meer ipitre, n :eei kostelijk,,
appel. Hij is gewoonlijk
duim breed en 24, duim hoog. De
bloem zit in een mime vlakke ., en van fijne ribben omringde
groef, welke ibbii zig zee l: kennelijk over de vrugt heen verfpreiden , zig onge1ij en
daar door aan de vorni een
tirede gedaante geven. .1)e kleine, korte tied iteekt in een nauwen , en meesral zoesxkleufden kuil. De Cchil is frani goudgeel,
en afgeveegd zijnde glinunend bij vrugten, die veel zon gehad
bebben , vindt men !Ian die cen roodagzigen fireep. Daarenboven is de fail alom met groWe grauwe, u aan de zonlijde
met bruine flippen of viak:les bezaai ,J. Cok heeft de vrugt dikwijls roestkleurde ftrepen ‘ooral in den omtrek van den fled.
Deze appe1 heat e.en fiinen lienlijken reuk. Het yieesch is
geelagtig , week , zee r fijn„ voi cap , fterk en wel ruikend , en
van fmaak bijkan3 als eel) rijpe witte Winterealville of alc een
overrijpe Borsdoifer, maar "log kruiciigei en zonder zuur. Het
klokhuis is zee r
aloe cel is geflotan en flaw: op zig zelye, vormende zij gezamznaiik in ct midden een langwerpige holligheid. — De D o 0 li o .dt legts yfliddelmatig groot maaki
ijn en -ani, ham, ook een menigte vrugthout, hetwelk fpoedig
draagbaar worth. De zomerloten zijn rank, bruineood, graauw
gefli tlt, en ooxeii bij kic zoppen met veel 'vitagtige wo g over
dekt. De knoppen zijn klein hartvormig en roodagtig , en de
iDogtakjes flaan fterk vooruit. Het blad is lichtgroen klein eirond met een korte fp its„- doorgaands flegt 3 duim lang en rijkelijk duim breed, niet fcherp, mar rij clomp getand. Het
zit de )rgaands gekruld 1.egen den bladiteGI , die vrij kort , en
mescal rat langer is dan
duim. Deze fleet heeft kleine bij.
ilaadjcs , en wordt in 1 najaar , even als alio de aderen in het
bind fraai rood. — Le vrugt, wordt n 't laatst van November
rijp , en verlept Iii kan niet wel aver de 3 maanden
cluren, Men doet we! met 2e lang aan den boom te laten , en
vervolgens op een koele plants d bewaren. — Van den ALLEM,
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middelmatig grote , voortreffelijke Renet. Hie vorm is veelal
min of weer fpits oplopend , en in dat geval bedraagt hare breedte ruirn 2a duim; en de hoogte 2 duim. Zomtijds egter is zij
ook mee) plat, jets over de 2 duim hoog, 2 duim breed , en
iiet aan de kleine Casfelfche Renet. De opene bloem zit
in een vlakke, en von fijne plootjes omringde groef, maar de
vrugt is zonder ribben. Dc fleet is dun, doorgaands Iduim lang,
en flcekt in een vrij diepen, nauwen en gladden kuil. De fchil
is aanvangelijk geelagtig groen, wordt vervolgens bleek geel , en
eindelijk hoog geel ; er blijven egter altijd oin den Heel been groen.
agtige vlakken of ftrepen. De zonzijde is , wanneer de appel afgeveegd wordt, glimmend bloedrood , en wanneer men dezelve
naauwkeurig oefchouwt vindt men er nog donkerder flrepen op.
Ook ziet men e r vele fijne witagtige flippen, die egter bij zomrnige vrugten vrij zwaar en onregelmatig zijn. plan de fchniuw.=.
zijde zija de flippen weinig zigtbaar en groenagtig. De vrugt is
nooit met roest overtrokken, maar heeft wel roestvlakken of
wratten. Het vleesch is zeer welruikend , groena?tig wit , kor.
relig Vol fap , grof en krakend , maar zeer aangenacm van finaak.
Het klokhuis is gefloten regelmatig en ruirn, De pitten zijn
zwartbruin, — De Boo i1 groeit levendig, en de takken ftaan
verre van den flam al. De lotcen zijn fijn , rank, bruinagtig rood,
met een fijn zilvervlies , bij toppen enigszins wollig, en voorts
weinig geftipt. De ogen zijn Weill en roodagtig , en de oogtakjes fpits. Het blad is vrij groot langwerpig rond, naar den
flea zomtijds fpitfer toelopend dan naar voren gewoonlijk 3
duim lang , 2 duim breed, en kherp getand. De bladfleel is
dun en veelal over de 2 duim lang. De boom begeert een goeden
grond. De vrugt wordt in December rijp en duurt tot in het
Voorjaar , wanneer ze egter zeer verlept. — Van den BER s TEN
1tA

N G.

Een kleiRENET. (CARPENTIJN-) Reinette Carpentin.
n , voortreffelijke Renet, van vorm en grootte oiikans als de
Borsdorfer, en van een zeer eigenaartigen, verhevenen en alien.
. duim en de
nangenaamilen fmaak. Hare gewone breedte is 2 ,-1
hoogte 2 duim. De boom bliift langen tijd groen , en zit in een
diepe, nauwe groef, welke dikwijls van fijne ribben omringdis
die dan ook over de gehele vrugt heenlopen. De flee! is gewoonlijk dun en een duim lang , en fteekt in een tregtervormigen en vrij diepen kuil. — De fchil heeft veel gelijkheid met die
van den roden Venkelappel , to weten een roestig overtrekfel
wear bet rood door heen fchijn. Ene zuivere grondkleur wordt
y en nergens =mar maar de gehele vrugt is met een roodag.
tig
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tig grauwen , of kaneelkleurden en ruigen roest overtrokken.
De weinige verftrooide ftippen zijn fijn en witgraauw, en ontbreken zomtijds geheel en al. De vrugt ruikt niet, en het vleesch
is fpier wit , lioewel onder de fchil iets roodagtig , vol fap en
lnerg, geurig, en zeer verheven en verkwikkelijk van fmaak.
Tegen Nieuwejaar begint hij to verleppen en de fmaak worth
minder. Bet klokhuis is , in den regel , gefloten , en bevat vele
zwartbruine , volwasfene pitten. — Men kent den BooM ligtelijk aan de menigte van donne, en elkander doorkruisfende
vrugtrijzen, uit wier toppen doorgaands vrugten voortkomen.
Hij groeit fterk , is gezond, neemt een mageren grand voor
lief, laat de takken gaarne hangen , en wordt , wanneer hij
tien, vijftien jaaren oud is , ongemeen vrugtbaar. Deszelfs zomerloten zijn zeer lang , dun , zonder wol, bruinagtig rood,
fijn en weinig geftipt. De ogen zijn zeer klein, en zitten vrij
vast op hunne kleine takjes. Bet blad is fraai lichtgroen, langwerpig , zomtijds aan de vrugtrijzen 5 duim lang en flegts 2Ft.duim breed , meestal zonder regelmatige fpits , en onordenlijk
getand. De bladfleel is doorgaands dun en 1 duim lang. De
boom maakt fraai loof, 't geen egter niet zwaar is. De vrugt
worth reeds in November eetbaar , maar duurt met dat all toe
in s't voorjaar, wanneer egter het vleesch week en laf wordt.—
Van den EERSTEN RANG,
RENET. (GROTE OF DUBBELE CASSELSCHE)— Ene
ianzienlijk grote voortreffelijke Wintervrugt voor TAFEL ea
KEUKEN, en een wezenlijke Goudrenet van een platte , maar
egter ronde, gedaante, 3 duim hoog en 2-T,- duim breed. De
bloem zit in een ruime, diepe groef,, waarin men fijne plojen
pf ribben ontwaart, die vrij vlak over de vrugt heenlopen. De
Reel is een duim lang, en fteekt in een tregtervormigen kuil.
De fchil is groenagtig geel , en rijp zijnde, goudgeel. De zon_
zijde is met dof-rode korte ftrepen afgezet. De cchaduwzijde
is geheel zonder ftrepen. De flippers zijn niet menigvuldig; zij
zijn voorts op den roden grond witagtig gram", en op den
gelen grond bruin of zwartagtig. Het vleesch is geelagtig wit,
vol merg en fap, fuikeragtig, rhijnsch, kruidig en zeer verhey en van fmaak. De BOOM groeit levendig , en worth voegtijdig
en zeer vrugtbaar , De zomerloten zijn lang, maar niet zwaar,
paarsch, aan de zonzijde met een fraai zilvervlies overtrokken,
voorts met fijne witte wol bedekt en menigvuldig en 7:!tgraauw
geftipt. Het bled is aanzienlijk groot, eirond, licht grasgroen
van kleur en fpits getand. De ogen zijn klein , donkerbruin ,
zitten op fpitfe fterk vooruiritaande cog,takjes. De vrugt
worth
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wordt in 't laatst van November of in 't begin van December
rijp en cluurt tot laat in den winter ; wanneer bet vleesch begint ftippig to worden, — Van den ALLERE&RSTE.N RANG:
RENET. (KLEINE CASSELSCHE) — Een middelmatig
grote , voortreffelijke TAFELAPPEL van de fchoonite vorm,
en van omtrek niet ongelijk aan een groten Borsdorfer. Geheel
volwasfen zijnde is dezelve 2`,3, duim breed en 24 duim hoog.
Dc -.vijde, opene bloem zit in een ruime en vrij vlakke groef,
waaruit gene plojen of ribben over den appel heenlopen , zijnde
dezelve altijd zuiver rond. De fleet is dikwijls zeer kort , en
fteekt in 't geheel niet buiten de vrugt uit ; doch is dezelve
ook dikwijls 2 duim lang , en flaat in een niet zeer diepen ,
roestkleurden kuil. De fchil is niet vettig , goudgeel , en afgeveegd zijnde blimmend , wanneer namelijk de vrugt rijp is.
Vooral egter onderfcheidt zig deze appel door de wijze , waarop hij aan de zonzijde gemerkt is. Deze is glimmend en zo
menigvuldig en zwaar karmofijnrood geilipt , dat men hen/
oppervlakkig voor geheel rood houden zoude , terwiji men
dearenboven, bij een naauwkeurige befchouwing, in dit geflipte
rood nog een aantal donkerder rode ftrepen ontdekt , die bij
vrugten , welke clerk in de zon gehangen hebben , niet dan kort
bij de fchaduwzijde regt zigtbaar worden. Men vindt gene
vrugten zonder deze itrepen , maar wanneer dezelven weinig
zon gehad hebben is alles minder en bicker. Zomtijds trekkeu
deze rode itippen en ftrepen ook over de gehele fchaduwzijde
been. Bovendien is de fchil atom met onregelmatige, grauwe
flippen bezaaid , en zomtijds vindt men nog op dezelve roestvlakken , merken , wratten , en andere grauwe vlakken met zwarte
randen. Het vleesch is wit, fijn , vast, vol fap , en van een
zeer aangenamen en verkwikkenden fmaak, zonder zuur. Het
klokhuis is fraai , ruins , gefloten, en bevat vele volwasfene
pitten. — De BO o M worth flegts middelmatig groot, nauwelijks zo groot ass de witte Wintercalville , maar hij wordt oud
en gezond. Hij maakt veel en fijn hout , vooral ook veel vrugthout , wordende hij daardoor zo vrugtbaar,, dat men er zomtijds niet eens zomerloten aan zal vinden. In de jeugd groeit
hij zeer levendig, heeft grote , fchone, licbtgroene bladen, die
4. duim lang , 21 duim breed, naar voren fpits , bij den fleet
rond , en aan de kanten regelmatig en fcherp getand zijn. De
bladfteel is i4 duim lang , en heeft bij jonge bomen grote bijblaadjes. De loten zijn roodagtig of lichtbruin , aan de zonzijde met een zilvervliesje overtrokken , en fijn woilig. De
ogen zijn zeer klein , en zitten zeer vasr op bunne platte en
Mi
bre-
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brede tnIKjes, — De bloefems van dezen boom kunnen bet gure
weer beter velen , dan menige anderen n boom tierc zelf3
onder een ruwe lugtareek. De vrugt wordt in Novemb -eetbaar er blijlt fmakeiijk en fappig tot in 't voorjaar;
dien.
tijd veriept ze
worth laf. Zij moet Tang ann den boom bliiten. — Van dell ALLEREE.R.STEN RANG.
R E NE T. (GR.
ANTE C, HA VI P A C-N E-) , Reinette gripe (13
Champagne. — Is one basterd. fbor t van de grauwe Reaet, marir
kleiner. citi ; rn en ittim hoog graauw of vaal-roodngrI g, en her: Ilan de zonzi i- cie enige kleine korzc; eifrr,011,1
tre-den, even als de grauwe Venkel- appel. Dc Rees is zeer kort,
en ilee t t i een ruimen kniT. He, vleeh is breekbaar, n angernam zo4ig van frnaa lz.
duurt Tang, en is veor
zoete al) p eis van veel waarde.
RENE'''. (PLATTE CHAMPAGNE-) — Een ongemeen
tje voJtcretleiiTke Wintervrugt voor de TAF!,in; wier vorm
zeer eegeinyitig c:..n pint is. Zij is en bij de bloem en bi]
tlen ee zeer fchoon gewelfd. Ftare gewone breedte is 3 duim
en de hoogte bedraagt flegts 2 duim. Dc lange bloem is ge.
iloten , en that opvwdrcs in een :eer vijde groef. De _Creel is
—1_1 duim larg en 11 , l.tin een wijden en zeer ruimen kuil, die
)e fchil is in 't eerst licht-ftrogecl.,
met rok=List avadE.;:v: s
wofdt vevvolgens , w qrnet3r dc npn el geheel rijp is , black citroen.
geel. In °Tants var igenijke fl I ppen vinclt men op denzelven
ecu menigte van geeltige v; :ikese Het vieese! i frani wit,
fijn voi :Cap en merg , en ice: aangenfialft ri-tsch en geurig
van E loopt een grote lichtgroene ader on het klok.,
huis hem. De BOOM worth nier groot, en groeit niet zeer le.,
vi...ncig. De zotneziazen zijn fijn, met een fijn zilvervlies over_
trokken, rondom bruinrood met fijne wol bedela en flegts
zeldnam en fijn gehipt. Het bind is niet groot, eirond, 3 duiin
2 duim breed , en niet diep maar fcherp getand. De ogeti
zijn lichtroodagtig -r d oogtakjes ftaan Berk vooruit. De
vrugt wordt in Novembc, nf: r;ecember rijp en duurt tot in 1.
vuorjaar. — Van den L' u.sTr L AN G.
RENET VAN CLAR.EPWL.— 1311 middelmatig grote appel,
sets hoog van mankiel , met vijf geheel vlakke ribben , glad,
geel, waar het groen door henen fchlint, en overal met flip.,
pen als met ftarretjes bezaaid, de- bloem zit tusfchen vijf
ten befloten. De flee! is vrij. Tang en 'tenger. Het vleesch is.
fijn, malsch , zeer fappig en geurig bet klokhuis wordt doorgaands
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sands door cen groene ader omringd. 't Is een zeer goede
--1.)pel van den EERSTEN RANG.. Hij worth in 't laatst van
December eetbaar. — De Bo om heeft groenagtig-bruine wollige
zomerloten met Witte flippen kleine ogen en hoge oogtakjes
middelmatig groot blad, 't welk van agteren wit wollig is,
wen lange ?pits heeft, en grof getand is.
RENET. (CITRO2N-) — Een aanvallig fchone goudgele
tsnzienlijk grote , voorzretFelijke TAFELVRUG T. De appel heeft
7omtijds een vrij fpitfe gedaante „ en zomtijds is hij ook breed
met eeu flompe fpits, bijkans als een brede Duivenappel. De
duim breed en even hoog , maar
eerstgemelde vrugt,en zijn
de platgedrukten zijn dikwijis 3 duim breed en flegts duim
boog. De bloPin zit in een ruime vlakke groef, die van vele
Sjne plojen omringd is , waarvan zommigen als ftjne ribben over
de vrugt heenlopen t De heel flaat doorgaands met de vrugt
gelijk, is d.ttirn lams , en zit in een tregtc-tvormigen diepea
knit , die met roest overdek; is. De fchil is in 't eerst fraai
licht-geel, 't geen under 't liggen in citroengeel verandert, en
de zonzijde is bleek rozenrood. Dikwijis ziet men flegts in
den omtrek van het fteelkuiitje witagtig gauwe flippen met
roodagtige raiiden. Het vleesch ;s fpierwit , los, fijnkorrelig,
fappig, zeer verkwikkeliFz en aaugenaam van finttak. Het klokhuis is vrij ruim. — De BOOM
niet groot , maar groeit
fchoon, dra.4gt jaarlijks vrugzen. De zomerloten zijn bruin,
rood van lileur, met een zilvervliesje overdekt, fijn wollig, en
met een aantal iljne ftippen bezaaid. Viet blad is aanzienlijk
groot r Zomtijds langsverpit2: fond met ee).. flompe fpits, van
agteren fijn wollig, lichtgroen en flomp ,:etand. De ogen zijir
klein en de oogtakjes
fterk vooruf.t. Dc vrugt worth in
December rijp en d
zonder ,ze verleppen tot in 't voorjaar,, en zomtijds tot 's zomers.
Van den EER STEN RANG.
RENET

VAN

DillildSON. Reinette double de Damafon. —

gen aanzienlijke , grote, ftlione appel vooral zeer bruikbaar
in de

KEU iC E N. Hij is bijkans kogelvermig van gedaante , 2breed en 21 duim hoog. De kleine bloem zit in een
ruime roestkleurde groef. De fleel is kort en fleekt insgelijks
n een ruimen, diepen, roestkelirdett kuil. De fchil is in 'c
cerst lichtgroen, en worth vervolgens geelagtig; de zonzijde
daarentegen is donker bloedrood gthipt wordende tusfchen de
rode ook wet enkele fraje gele flippen gevonden. Het vlees,ch
is geelagtig groen, fijn , vaster dan dat van de groene Renct,
vol Cap , en van een fuikeragtigen muscadel-fmaak , die v(el
duim

)3R

APPELS (R).

overecnkomst heeft met de grauwe Renet , maar lets grofFer
— De BO om wordt middelmatig groot , en maakt lang hour.
De zomerloten zijn , zo lang de boom jong is , lang en Berk ,
condom donkerbruin van kleur , met een dun zilvervliesje overtrokken, en met fijne wol bekleed. Het blad is groot, ark,
langwerpig bij den heel fiomp , en naar voren met een fchone
fpits. Het is 4 duim lang en 3 duim breed, fraai en zeer
mend groen , grof gedderd, niet zeer ruig van agteren , en aan
de kanten fraai en fcherp getand. De knoppen zijn fraai , en
de oogtakjes flaan fterk vooruit. De vrugt worth in December rijp en duurt zeer lang. — Van den E E R S T E N RANG.
RENET. (DUITSCHE) Een voortrefrelijke en zeer pragti g e appel, die veel bvereenkomt met de grote Engelfche Renet,
glad , glimmend , goudgeel , platrond , met een diep gezonkene
fraje bloem , en een insgelijks diep gezonkenen fled, wiens
kuil met roest overtrokken is. than de zonzijde heeft hij naar
onderen een fraje rode vlak. Voor het overige is de vrugt
v:ij bultig en vol vlakke verhevenheden, of ribben. Het vleesch
is fpierwit , fmakelijk , malsch , en ongemeen geurig. Hij worth
in Februarij ,et.baar , en duurt tot laat in den zomer.
RENET. (ENGELSCHE) Zie G o uD-PIPPELING.
RENET. (GROTE ENGELSCIIE) Een zeer grote en
goede appel , welligt de grootfte van alle de Renetten , van een
platronde gedaante, met viif grote vlakke ribben , die zig bij
de bloem het meest verheffen , 4 duim breed en 3 duim hoog.
De bloem is diep gezonken, en de korte, dikke fled fleekt
xn een breden , diepen kuil. De fchil is , wanneer de appel tot
behoorlijke rijpheid gekomen is, goudgeel , en vol van flippen
of ftarretjes , die dezelve geheel ruig maken. De zonzijde is
tusfchen beiden geelagtig rood. Het vleesch is geclagtig
malsch , fappig, geurig en voortreffeEjk van fmaak. Het klokhuis is wel groot, egter niet weer dan aan de grootte der vrugt
ge6venredigd, en niet zo ruim als bij de Calvillen. Hi) wordt
tegen Nieuwejaar rijp , en duurt tot in Maart. — De BOOM
wordt groot , maakt fraai loof en is zeer vrugtbaar: Deszelfs
zomerloten zijn dik , lang, fierk, roodbruin, geftipt, en met
dikke wol overdekt. De ogen zijn kort , zeer breed, en de
uogtakjes insgelijks breed en plat. Het blad is groot, bijkans
duim lang en 3 duim breed, boven op glimmend donkergroen
en van 2gteren witwollig. — Van den .EEP,STEN RANG.
RE-
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RENET. (KLEINE ENGELSCHE) Reinette 11' Angleterre. —
Een zeer fchone lange appel , die, wat deszelfs vleesch en finaak
betreft , veel naar de goudrenet gelijkt, maar voor het overige
groter en frajer van kleur is. Hij duurt tot in Maart, en is
een zeer gefchatte appel van den EERSTEN RANG. - Dc
BOOM maakt fchoon hout , en is zeer vrugtbaar.
RENET. (FRANSCHt). Franzblifehe Edeirenette. Reinette
franche. — Een zeer grote , aanzienlijke fraje , en beroemde
appel , 3 duim breed en ruim duim hoog , meer kogelvormig
dan plat van aanzien. De bloem is doorgaands half open ,
blijft langen tljd groen , en zit in een gladde , ruime en wijde
groef, op wier bovenflen kant zig vier of vijf ribben verheffen ,
welke zeer vlak en breed over de gehele vrugt heenlopen , en
waarvan zomtijds enigen bij den fleelkuil of in 't midden van den
appel clerk uitpuilen , en hem fcheef of kantig maken. De fleel
is kort , zomtijds dik , en fleekt in een diepen , en veelal
wen kuil , die ruig en roestig van kleur is , maar bij leibomen
ook wel groen en glad blijft. De zagte fchil is aanvangelijk
fraai lichtgroen , en wordt, wanneer de appel rijp is, citroengeel en min of meer rimpelig. Zij is zeldzaam of nooit ruig,
of met roest overdekt , en flegts de grauwe flipper' , die men
er op vindt , maken dat zij zig ruig aanvoelt. Met deze grauwe
als flarren gevormde , of ook wel ronde , langwerpige , en driekantige flipper' is de appel overal bezaaid. Vrugten , die zeer
veel zon gehad hebben , zijn zomtijds 21111 die zijde een weinig
blozend. Het vleesch is geelagtig wit teOr , fijn, vast en egter malsch vol fap , en heeft , zo lang ze niet overrijp is , een
zeer aangenamen zoeten muscadelfmaak. — De Boom begeert
een goeden , en welomgewenden grond, die vooral niet vogtig
is. Hij wordt groot , zeer vrugtbaar , en maakt fraai loof. Het
blad is langwerpig fpits , niet zwaar maar fijn geaderd , fraai
glimmend. groen , regelmatig, en doorgaands fijn en fcherp getand. De wollige bladfleel is Been duim lang , heeft lange
finalle bijblaadjes. De loten zijn zwaar, donkerbruin, aan de
fchaduwzijde (vooral de leibomen , olijfgroen, met menigvuldige witagtige ftippen , en overal met fijne , witagtige wol overdekt. De ogen zijn fraai wit, en zitten op hunne regelmatige
takjes; Wanneer haar het weer gunstig is , wordt de vrugt in
December eetbaar; in Januarij en Februarij is zij het fmakelijksL,
en wordt 112 dien tij d minder. — Van den EERSTEN RA N G.
RENET. (GEBREIDE). Die gegrikte , Renette. Reinette
Een vrij aanzienlijIce en goede appel
reelmatig gevoruid
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trormd, eri met een korten fleel. Wanneer de appel rijp is , is
(de fchil geel, voor een groot gedeelte met graauv.i overtrokken
ten het gele vol flreepjes , die veel gelijkheid hebben met de ma:zen van een netje, of met de fteken Van een breiwerk. Hij beet
took menigvuldige wratten. Het vleesch is ongemeen teer.,
;malsch , edoch niet los, aangenaam en geurig van fmaak. Hij
'worth tegen Nieuwejaar rijp , en duurt tot in junij4 Van den
ERSTEN RANG.

RENET. (GELt, GLADDE) Reinette jarthe. Is 'mid.
f:lelmatig groot , bijkans rond i duim dik , met een diep ge-

vonkene bloem , die van binnen vrij ruim is , en met een dunnen,
corten , houtagtigen fleel welke diep in de vrugt fteekt. Deszelft
Izleur is in 't eerst groenagtig geel, en wordt onder 't liggen zeer
fraai citroengeel , en :ran de zonzijde een weinig blozend. In het
veel ziet men veel kleine grauwe flipper' , en in 't rood zijn dezt
Itippen groter en paarsch van kleur; zij Nan ook zomtijds zo
ligt boven elkander , dat men ze voor korte flrepen zoukunnen
I louden. Om den 1e1 heen heeft hij , even als zomtijds de
:13orsdorfer , eT1, grauwe lthicleur ; do fchil is glad en dunk Het
'klokbuis is idein , van onderen breed en boven fpits. Het vleescl
is geelagtig wit: en teer , heeft veel Cap , en is zeer aangenaam,
kruidig en verflerker!d van finaak, zo dat het een der BE s T n
'TAFELAPPELS /nag genoemd worden. Hij wordt tegen Niewwejaar rijp en duurt bijkans een — De BOOM wordt middelmatig van grootte. neszeifs zomerloten zijn vrij lang en
Iterk: Het 'Mad is donkergroen bijkans eirond , en is naar den
fled l toe het breedst hebbende het voorts een brede korte
onregelmatig en clomp getand.
fpits. Aan den kant
REt. T.T. (GELE R.Li .NSCHE) Spate, gelbe Aenette,Pergotdete Rilette. Reinete /au= tardive , Reinette do*.
Een
gewoonlijk vrij groot en plat ,
voortret. -4ijke TA 1' r LAP-2E
3 duitn breed 2 duim l!oog. De bloem zit in een ruime
en doorgaands diepe groef ; om dezelve been ziet men duide,
lijke ribben , die dik ,vijls vrij verheven over de vrugt heenlo,pen , en hare oppervlakte oneffen maken. De heel flaat in een
,diepen , nauwen kuil , en fleekt niet boven de vrugt uit ; hij is
kort en ook wel vleefchig. De fchil is fraai geel aan de
zonzijde hoog goudgeel en zeer enkel een weinig blozend.
Over deze gele grondkleur ligt een bruinagtig gele, of kanee/.
kleurde ruige roest verfpreidt, die zomtijds vlammen verbeeldt,
zomtijds de elle helft , en nu en dan ook den gebelen appel
overdekt , zo dat er weinig geel zigtbaar is , en de vrugt een
ka,
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ifeelk1ltir beer:, even als de grauwe Rabauw. TI bet geel
en i1 de roestkieur viadt men weinige bruine flippen , rliar
ee ifInt.a1 kleine bruine verhevenbeden , even als of zancikorrels order de fchii lagen, 't weak hem zig ruig doet aanvoelen. Het vleesch is witagtig geel , vast , fijn vol merg en
fap , weiruikend , en zeer aangermam en lievelijk van film:1k.
Het klokhuis is open en breed , en bevat een menigte iiehtbruine en volwasfene pitten. — De BO om worth ilegts middeh
matig groot, maakt fijn bout, ranke en afflaande takken, waarstan men veel vrugthout vindt, zo dat dezelve ook incest alle
jaren draagt. De zomerloten dikke grauwe wol over.
trokken, onOgelijk bruimgtig rood van kleur, en witagtig geflipt. De knoppen zijn zw p ar , langwerpig en vastzittend ; de
oogtakjes breed en van onderen dik. He!: bind is bij den fled
vrij clomp, heeft een lange fpits , grote en diepe tanden, en is
dofgroen van kleur. De bladilelen worden in 't najaar karmofijnrood. — De vrugt wordt in December rijp en duurt tot
't voorjaar , wanneer ze egter verlept. Zij moet mateplukt,
in op een koele plaats bewaare worden. — Van den ALLER-,
ZERSTEN RANG.

RENtT (GELS HERFST) Reinette jaune flutonme. —
De vrugt is flegts middelrinig groot, mia of nieer plat vart
gedaante, 2 duim breed en 2:1 duim hoog. De bloem zit in
een ruime, en zomtijt;s vrij diepe groef, om welke
been zig enige bulten verheffen, die zig ook wel eens ribigtig
over de vrugt verfpreiden. Dc heel is 7.-er kort zo dat de
appel vast tegen het vrugttakje zi g 9 deszelfs kuil is naauw en
niet diep, maar blijft langen tijd groen. De fchil is fraai groenagtig geel, en wordt vervolgens bleekgeel ook is dezelve met
een dunnen, bruinagtig gelen roest geheel of gedeeltelijk overtrokken. De weinige ftipren, die men er op ontwaart zijn
fijn, witgraauw,, en niet voelbnr. De appel is aan de zonzijde
nimmer blozend maar flegts iets geler dan aan de overzijde.
Het vleesch is fpierwit, Ios, fijnkorrelig, vol fap , zonder reuk
en zuuragtig - zoet van fmaak. Het klokhuis is gefloten en bevat
vele ongenren grote pitten. — De 130om worth aanzienlijk
groot, en groett zeer flerk. re takken gaan fled omhoog, en
maker' veel vrugthout. De bloefem kan weinig koude velen. De
zomerloten zijn fchaars met wol bedekt , lang en fterk, glimmend bruinrood, en overal met langwerpige , witte , zeer duiDe vrugt worth in 't laatst van Octlelijke Ilippen bezaaid.
tober rijp, en duurt tot in 't voorjaar. 't Is flegts jammer dat
zij
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zii zo gaarne verlept. Zij moet daarom ook niet v6Or half Oao.
ber geplukt worden.
Van den T w E D E N RANG.
RENET. (GELE, ZOETE) GELE, rGRAUWE RENET,
ZOETE GOUD-RENET. Deze is 21 duim breed en 23 duiin
hoog. De bloem is klein en weinig gezonken. De fchil heeft
veel gelijkheid met die van den zoeten Venkel-appel ; zij is ruig,
dik, geel met grauwe vlakken , en aan de zonzijde min of meet
blozend. Het vleesch is fijn, zoet en niet onaangenaam van
fmaak. Hij is in Januarij en Februarij rih), en behoort tot de
goede ZOETE appels.
RENET. (GELE ZOMER-) Een fchone, middelmatig
grote T AFEL A P P E L. Hij loopt van het middel of final naar
de bloom toe , en is bij den heel vrij breed. Kleine vrugten
hebben veel van een platten Borsdorfer. Een voiwasfene vrugt
is 2i duim breed en 21 duim hoog. De bloom zit in een ruime
vlakke groef, die van fine plojen omringd is , waarvan
gen breed over de vrugt heenlopen. De zeer korte heel fleekt
in een nauwen hull, die roestig van kleur is , en van daar of
verfpreiden zig alderhande roestkleurde merken over dezelve
Been. De fchil is geelagtig groen , en wanneer de appel
is , licht citroengeel , en aan de zonzijde donkerder of goudgeel. Het vleesch is fraai wit , zeer fijn , vast, foppig, en aan.
genaam rhijnsch van fmaak. — De noom groeit levendig , is
zeer vrugtbaar,, en maakt fraai loof. De zomerloten zijn lang,
dik , met fijne vastklevende witgrauwe wol overdekt, rondom
bruinrood van kleur , en met weinige of verffrooide ilippen be-.
zet. Het blad is vrij groot , 3 duim lang, 22 duim breed , flerk
van weeffel , van agteren fijn wollig, grof geiiderd, en grasgroen van kleur. De kant is niet diep , maar vrij flomp getand.
De ogen zijn klein , zitten digt bij elkander ; en de oogtakjes
zijn breed en 'than flerk vooruit. De vrugt wordt half Septem.
ben nip en duurt tot in November. — Van den TWEDEN
RANG.

RENET. (GEPRTKTE) Die gegoehene Renette. Reinette
piquee. — Eon gladde , roodagtig bruine en bijkans kqstithiekleurde appel , van vorm en grootte als een der grootfle Borsdorfers , met fijne witte flippen beznaid, die er uitzien als of zij
met een naald daarin geprikt waren, hebbende voorts elk flip
een zwaar groen randje. Het vleesch is vast, teen , en voortreffelijk van fmaak. Hij wordt in Februarij of Maart eetbaar. —
De boom maakt goed gewas , heeft roodagtig bruine zomerloten,
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ten, met witte ifippen bezaaid. , kleine vastiittende ogen met

loge oogtakjes, een glimmered groen, rondagtig blad, met een
korte fpits en groffe tanden.
RENET. (GESTIPTE) bie punctirte Renette. En kleine
tn ieer goede WINTERAPPEL. Hij ontleent zijn naam van de
vele ilippen, waarmede hij bezaaid is. Van het middel af loot
hij gewoonlijk final naar de bloem toe , is e duim breed en
duim hoog. De bloem zit in een ruime , vlakke groef, die
van fijne plojen omringd is. De flerke {feel is duim king,
en iteekt in een fchonen roestkleurden kuil. De fchil is atmvangelijk groen, en wordt onder 't liggen geel. De zonzijde
is bijkans nimmer blozend, maar men vindt op de gehele op.;
pervlakte aan alle zijden en op geli)ke afflanden , zware , fchonc , lichtgrauwe flippen , welke bij onrijpe vrugten groenagtig
zijn. Het vleesch is, zeer wit , fijn , vast , vol p , en aange-;
De B 0 o m groeit zeer
riaarn en verkwikkend van fmaak.
levendig, en is ongemeen vrugtbaar. De zomerloten zijn lang,
zeer clonkerbruin, even als die van den Apis , ma fijne wol
overdekt, veelvuldig en fijii geftipt. Het blad is niet groot,
eens langwerpig en dan weer rond hartvdrmig, 3 duim lang en
2 duim breed , bij den fledl. tamelijk flomp , en naar voren met
een korte fpits. Het is fierk van , weeffel, van agteren fija
grof geaderd, donkergrocn en niet zeer glinamend, aan
den kant niet diep maar onregelmatig en vrij ffomp getand of
gekruld. De ogen zijn klein , bruinrood van kIeur , en zittert
vrij vast. De vrugt wordt in December rijp, is in Januarij her
frnakelijkst, en duurt tot in 't voorjaar. — Van den EERiTEN RANG;

ItENET. (GESTREEPTE) Reinette raree.— the zeer
goede , en wegens hare du.urzaamheid dubbel fchatbare Verugt.
Zij is langwerpig, van onderen rond, en fmaller naar de bloeni
toelopend , waar zij insgelijks vrij rond is. Zij heeft dus de
vorm van een flomp'en kegel, en is middelmatig groot, te weten 24 duim breed en e duim hoog. De blam zit in een
vlakke groef, van een kleinen omtrek : zij is bijkans gehee
gefloten, maar van binnen ruim en diep. Om dezelve heert
duin lang
onttbvaart men enrge plooitjes. De heel is bijkans
en fteekt in een groten en vlakken kuil. De dunne fchil
lichtgeel met fraje , brede cr1 fmalle rode ftrepen welke lang
en kort over de vrugt heentrekken, eli zomtijds inGenvioeten;
ook ziet men wel eens- aan de zonzijde Ole plekkeri met fijne
rode flipjes. Het klokhuls is onder breed en mar de bloeni
toe
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toe vrij fpitg . Het vleesch is wit , vast, fappig kruidig er
2angeneam van finaak. Hij wordt in November rijp en eetbaar,
vn duurt tot in Junij. 't Is een der beste tafelappels. — De
BOOM worth middelmatig zwaar. Deszelfs hoofd- en zij-takken
groejen vrij fleil in de haogte. De zomerloten zijn redelijk
lang. De kroon is vlak; het blad vrij lang, geelagtig groen
en niet fcherp getand.
RENET. (GESTREEPTE, GROENE, PLATTE) Reinette
Platte raree. Een middelmatig grote WINTER-POTAPPEL,
met een flompe fpits, 3 duim breed en aan de hoogfte zijde
flegts duim hoog. De bloem zit in een vrij ruirne diepe
groef, die van fijne plojen ornringd is, en waarvan zommigen
ais viakke ribben over de vrugt heenlopen. De fteel is nti
tens zeer kort en vleefchig dan Bens dunner en duim lang;
Itekende dezelve in een diepen kali. De fchil is in 't eerst lichtgroen en wordt'vervoigens liehtgeel; de zonzijde is donkerrood
geftreept, en tusfchen de firepen geflipt. De ftippen zija
graauw, fija, en niet veelvuldig. Het vleesch is groenagtig
wit , vol rnerg en rap, met een zware grote ader om het klokhuis heen , en fijn van fmaak zonder kruidig te zijn. — De
zoom groeit zeer levendig en clerk ; deszelfs takken ftaan
Cchoon overeind en hebben zwaar loof. De zomerloten zijn
lang en niet zwaar , vol kringen rondom fraai glimmend rood.
bruin van kleur, met weinig vol bedekt , en met zeer fchone,
ronde en- langwerpige ftippen bezaaid. Het bled is groot en
glimmend, en heeft zeer grote tanden. De ogen zijn klein,
en zitten op brede, viakke takjes. De vrugt worth in Decera,
ber rijp en duurt den gehelen winter.
RENET. (GEVLAKTE) Die Forellenrenette. Rdnette tache.
— Een kleine, maar zeer duurzame en goede appel voor
T A F E L en KELTICEN. Hij fchijnt langwerpig te zijn , is egter
duim hoog en breed. De kleine bioem zit boven op ,
is- niet gez-onken. De korte dunne Reel fleekt in een nauwen
diepen kuil. De fchil is geel , aan de zonzijde karmofrjnrood,
en daar het rood eindigt ziet men enige firepen. Voorts heeft
deze vrugt een aantal eigenaartige vote ft;ppen of vlakjes, die
2./onr over hare oppervlakte verfpreid zijn , en vooral op den
roden grand een fraje vertoning maken. Van deze flippen draagt
2ij in Duitschland den naam van- Forelten- of Voornen-renet,
fiet vleesch is geelagtig wit, zeer fijn, vast, niet fappig, fijn
en niet onaan g enaam van fmaak. — De BOOM wordt flegts
saiddeireatii groot, ook, vroegtijdig eu buitengemeen vrugtbaar.
Do

APPELS (R).

195

De zomerloten zijn levendig en fang, aan de zonzijde glimmend roodbruin , ann de overzijde licht roodagtig, met fijne
witte wol bekleed , en veelvuldig en fraai geilipt. Het blad is
`tirond en zomtijds min of nicer elliptisch , van agteren witwollig In heeft doorgaands fpitfe tanden. De knoppen zija
klein, wollig, en de oogtakjes flaan vooruit. De vrugt worth
in 't voorjaar eetbaar,, en is in Mai het fmakelijkst ; zij kat,
een jaar duren, mits op cen koele plaats bewaard wordende.
Van den EERSTEN RANG.
RENET. (GOSLINGASCHE) Zie GRAUWE KORTSTEEL.
RENET. (GOUD-) HOLLANDSCHE GOUDRENET. Der
Een voortreffelijke tafelappel , die egter zeer ligtelijk rimpelt. Hij is gewoonlijk duim breed en 2 duim
bog. Dc bloem zit in een wijde vlakke groef, waarin men
enige fijne plooitjes ontwaart, welke zomtijds over de gehele
vrugt heenlopen. De fled l zit doorgaands in een ruirnen kuil.
De fchil wordt onder 't liggen bleek goudgeel , dikwij13 h
dezelve ook gebeel en al met cen kaneelkleurden roest overtrokken , en de zonzijde min of meer blozend. Het vieesch
ruikt aangenaam , is zeer wit , {in , vast , fappig , en van eel!.
ieer kostelijken en eigenmartig kruidigen fmaak. — De Boom
groeit niet zwaar , maar hij maakt fraai loof en eon vrij vlakke
kroon ook wordt dezelve zeer vrugtbaar. Dc zomerloten
Zijn fijn, en niet zeer lang, ann de zonzijde licht-bruinagtig
rood van kleur , en afgeveegd zijnde zeer glimmend en zonder
vlies aan de fchaduwzijde roodagtig met groen gemengd, niet
zeer wollig en met een aantal fijne witgrauwe flippen bezaaid.
Het blad is middeimatig groat en eirond; de ogen zijn klein
hartvormig bruinagtig rood , en zitten op flerk vooruitflaande
oogtakjes. De vrugt wordt in December rijp, en kan tot in 't
voorjaar duren , wanneer ze op een koele plaats 1,awaara
Wordt. -- Van den E E R S T E N R A N G.
Colthnohr.

RENET. (FRANSCHE GOUD-) Reinette el'Or Reinette
41*. Een middelmatig grote, maar in de dand zeer voortreffelijke WINTER-TAFEL-APPEL. Hij worth niet groter dart
een zware Borsdorfer , en ook zijne vorm heeft met denzelvent
veel overeenkomst , gelijk ook met den Goudpippeling. Hij
duim breed en ruim 2 duim hoog. De bloem zit in eery
wijde groef, welke niet altijd even diep is, en waarin men nut
en dan enige plojen vindt, die ook vrij plat Over de vrilgr.
duim. lang , en fteekt in eea'
Iteenlopen. De Steel is dun ,
NA
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tuimen diepen knil. De fchil is aanvangelijk groenagtig geell
en worth vervolgens goudgeel. De zonzijde is fraai karmajnrood , met nog donkerder firepen , en de gehele vrugt is doorgaands met een fijnen roest overtrokken , fchiinende het rood
flegts op zommige plaatfen daar door been. Het vleesch is zeer
wit , vast , vol fap , aangenaam en buitengerneen verheven van
fmaak. — De BOOM wordt flegts middelmatig groot, groeit
niet zeer flerk draagt vroegtijdig en jaarlijks. De zomerloten
zijn rank , en aan jolige bomen vrij lang, aan de zonzijde
bruinagtig , met een zilvervliesje bekleed, en aan de fchaduwzi.jde olijfgroen , met donne wol overtrokken , en met fijne
lichtgrauwe flippen bezaaid. Het blad is klein en eirond. Het
cog is kiein , hartvormig , en zit vast op deszelfs fchone en
vooruitftaande oogtakjes. De vrugt worth in December rijp en
/Tuna tot in 't voorjaar.
Van den A L LER.EE R S-TEN RAN°.
RENET. (GROTE , GRAUWE) GRAUWE' MENNISTEN-.
R E N E T. Der Lederapfel. Reinette grile Reirette grifl double. —
Dit is de geilieenfte en meest bekende Renet, doorgaands platrond , groot , 32 duim breed en 3 duim hoog. Zij is in 't midden het breedst, en loopt naar de bloem flegts weinig fmaller
toe dan naar den feel. De bloem zit in een ruime en diepe
groef, Welke van kleine plojen en verhevenheden omringd is ,
waarvan er zeldzaam ene over de vrugt heenloopt. De flee!
'hat in een nauwen en diepen kuil , en fleekt nauwelilks bui.
ten de vrugt uit hij is middelmatig clerk en houtagtig. De
fchil is graauw als IeLr en geelagtig groen , doorgaands ruig,
en zomtijds bruinrood aan de zonzijde. Het vleesch is in 't
eerst vast, maar worth tegen 't voorjaar los. Het fap is niet
nienigvuldig, maar genrig , aangenaam , verheven en verkwikkelijk van fmaak.. Het klokhuis is groot, De appel worth tame•
lijk vroeg rijp , era volt ligtelijk Pen den boom af. In November is dezehre eetbaar. Hij is ook in de keuken zeer goed te
gebruiken , en is gefloofd ongemeen fmakelijk. .tvrel bewaard
wordende kan hij tot Augustus duren. Men moet hem niet
plukken, voor dat hij begint af te vallen, anders wordt hij
taai en leéragtig. — De BO o m is een der zwaarflen van alle
de Renetten , zeer vrugtbaar, en de bloefem kan goed tegen
de koude. De zomerloten zijn middelmatig lialg en flerk. De
kroon is zeer kogelvormig en digt. Het bind is groot, ilijf,
donkergroen, langwerpig , met een Lange (pits , en niet zeer
diep getand. — Van den TWE,DEN RANG.
RENET. (KLEINE GRAUWE)

Dit i5 ene zeer kleine
foort
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Coon, bijkans rond , gedeeltelijk plat , om de gezonkene bloem
heen geplooid, de fleel fleekt in een nauwen kuil. De fchit
is zeer ruig erg graauw, aan de zonzijde dikwiils,roo rl (in geel
;
gemengd. Het vleesch is witagtig geel , v-st en
min of meer rhijnsch en verheven. De appel worth in Januarij
eetbaar, en kan een jaar duren , miss een koele pints bewaard wordende. 't Is een zeer goede appel , maar hij moer
niet to vroeg geplukt worden.
RENET. (GRAUWE HERFST) Erie grote, 2 duim
brede en bijkans 3 duim hoge Renet. De opene bloem zit in
een ruime groef, welke dikwijls van mare bulten omringd is,
waarvan zoinmigen breed en zeer verheven over de vrugt heen.
lopen , en hare vorm zo wel in de hoogte als in de breedte
ongelijk en oneffen maken. De fleel fteekt weinig buiten de
vrugt uit, en flant in een kuil , die bij zommige vrugten roestkleurd en bij andere glad en groen is. De fchil is lichtgroea
van kleur,, en aan de zonzijde zeer weinig blozend , voorts
witgraauw , maar fchaars geflipt. Het vleesch ruikt aangenaam
en muscadelagtig ; het is witagtig geel van kleur, los , week ,
fappig en aangenaam van fmaak. Het klokhuis is gefloten, en
bevat weinig pitten. De BOOM wordt groot en draagt vroegtijdig en fterk. Op laagitam worth deze vrugt zeer groat, en
veel fijner van fmaak dan op hoogflammen ; zij worth eetbaar op
een tijdflip , wanneer er nog aan goede tafelappels gebrek is ,
to weten in 't begin of in 't midden van OEtober, en zij duurt
tot dat de Winterrenetten eetbaar zijn. — Van den EER s T E N
R ANG.

RENET. (GROENE) GROENE PRANSCIIE RENET.
Er zijn groene Renetten in foorten. Deze appel is middelmatig
groot , platrond , 2 duim breed en 2 I4, duim hoog , regelmatig
gevormd , groenagtig of geelagtig graauw , en ruig vain fchil.
Het vleesch is geelagtig met groene aderen , vast , fappig
aangenaam van fmaak : ook wordt hetzelve nooit flippig. Iiij
is in Januarij eetbaar en duurt tot 's zomers. — De Boon
worth niet zeer groot , maar hij maakt veel takken. De zomerloten zijn dun en vrij lang ; de bladen donkergroen , lang.
werpig , met een lange fpits, en rond bij den fled , voortg
fcherp en als een zaag getand.
RENET. (GROENE LINT-) Die grane Bandrenette ,
lange rothgefiret: grime Renette. Reinette verte , longue , panaDeze middelmatig grote , voortreffelijke Renet is nit
chie.
Duitsch
N3
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Duitschland afkornstig , wear men ze door 't zajen van pitten
fchijnt verkrege'n te hebben. Daar de appel. van 't midden af
near de bloem kegelagtig oploopt, zo fchijnt dezelve langwerpig te zijn ; nogthans is dezelve gewoonlijk duirn breed,
en niet geheel zo hoog ; hoewel men ook vrugten vindt , die
lets hoger dan breed zijn. Van jonga bomen, en in goedert
g r ond , wordt deze appel ook wel jets zwaarder. De opene
bloom is weinig gezonken en van fijne plooitjes omringd; de
vrugt heeft egter gene ribben. De fled l is zeer kort, fteekt in
een diepen kuil , en wordt yeelal door een vleefchig uitwas
fcheef gedrukt. De fchil is aanvangelijk lichtgroen , en wordt
vervolgens geelagtiggroen. De zonzijde is, van den heel af
to* in 't midden , vrij on6gelijk rood gevlamd of geflreept,
en de ifrepen zijn 'anger , naar mate de vrugten meer in de
zon gehangen hebben. De gehele appel is regelmatig fijn ,
en graauw 'geflipt; aan de fchaduwzijde hebben deze flipper
ook wel groene kringetjes; en men vindt bier en daar op de
fbpperviakte vrij grote, roestvlakken. Het vleesch is geelag.
tig wit, vol P.1r) en merg, zonder reuk , maar zeer aangenaam
en lievelijk van fmaak. — De noom wordt aanzienlijk groot,
de takken flaan verre van den ftam of , hij maakt fijn hoot,
hetwelk bruinagtig rood, en witgraauw maar fchaars geflipt is.
De ogen zijn zeer klein, en hebben flerk vooruitflaande oog.
takjes. De toppen der zomerloten zijn met vuile wol over.
dela. Men kent den boom zeer gemakkelijk aan de fijne loten
en aan zijne bladen. Hij inaajit geen zwaar loof, en het blad
is glimmend en lichtgroen , flijf, langwerpig rond , met een
korte fpits , niet wel langer dan 3 duirn , en 2 duim breed,
fraai en fcherp getand. De bladfleel is flegts een duim lang,
en heeft geen bijblaadjes. Deze kostelijke vrugt begeert egter
een goeden en welbewerkten grond. De bloefem is niet zeer
gevoelig. De appel worth in December rijp , verlept niet,
duurt tot 's zomers. — Van den EERSTEN RANG.
RENET. (HNARLEMSCHE) Ene zeer grote, voortref.
felijke Winterrenet, voor TAFEL en KEVREN even gefchikt.
Hare vorm is fleeds plat en dikwijls vrij onregelmatig. De
bloem zit in een ruime en tamelijk diepe groef, e p wier kanten zig vee15.1 enige buiten verheffen , welke vervolgens vrij
breed en verbeven over de gehele vrugt beenlopen. De korte
fled ileekt in ecn ruimen , diepen en roestkleurden kuil. De
fchil is aan den boom lichtgroen , wordt vervolgens geelagtig
grom , en eindelijk lichtgeel; ook is dezelve alom met zwarc,
Traje, lichtbruine ilippen bezaaid, Vele vrugten hebben daaren.
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Soven of platte of enigszins verhevene roestvlakken. Vrugten
die veel zon gehad hebben zijn aan die zijde , vooral in den
omtrek van den fled, iets blozend. Het vleesch is witygtig
gee!, fijn, week , vol merg en fap, en van een zeer aangenam
men fmaak. Het klokhuis is fraai, in 't midden open , ieder cel
is vrij ruim, maar zij bevatten weinige, en doorgaands dove,
pitten. De kelkbuis is zeer kort. — De Boo m wordt groot ,
zwaar , en gezond. Hij maakt fraai loof en groeit zeer levendig. De takken flaan zodanig van den ilam af, dat de benedenften bijkans waterpas hangen: De boom maakt vroegtijdig en
\Teel vrugthout , en draagt diensvolgens ook fpoedig en jaarlijks.
Deszelfs zware zomerloten zijn aan de zonzijde zeer bruin , en
aan de overzijde olijfgroen , met fijne witte wol bedekt , fchaars
en fijn geflipt. Het blad is groot , doorgaands langwerpig , 4.ra
duim lang , 3 duim breed, glimmend en donkergroen, zwaar
geaderd grof en fcherp getand. De knoppen zijn tamelijk groot',
lang , en 0zwollen. De oogtakjes breed en vooruitflaande.
Deze voortreffelijke vrugt worth in November rijp en duurt tot
in 't voorjaar, zij moet egter laat geplukt worden, anders verlept ze. — Van den EER.STEN RANG.
RENET (HEESTER-) Die Zsvergrenette. Reinette clu Pornviler — De boom blijft even klein, als de Paradijsappel,
maar de vrugt is LI duim breed en even hoog. Zij gelijkt geheel
naar de witte Renet, behalven dat zij van de zonzijde doorgaands niet geflipt nog blozend is. Het vleesch is wit, malsch
en fappig, edoch niet zeer verheven van fmaak. De appel duurt
van December tot Februarij. — De boom heeft fmalle bladen
van 3 duim lang, en 14 duim breed a zijnde dezelven regelmatig
zetand.
RENET. (KARAKTER-) Ene foort van Goudrenet,
Welke op hare oppervlakte een aantai frrepen en figuren heeft ,
die elkander doorkruisfen, en dus in dat opzigt reeds van de
eigenlijke Goudrenet verfchilt. De appel is middelmatig groot,
duim breed en 21 duim hoog. Hij is onder 't middel het
breedst, en loopt final naar de bloem toe. Deze is iets gezonken , klein , gefloten , ruim en diep , en er loopt van dezelve
een kleine buis naar het klokhuis. De groef, waarin de bloent
zit, is aan de kanten min of meer oneffen , egter niet bultig.
Wanneer de appel rill) is, is de fchil citroengeel en de zonzijde
bijkans bruinagtig rood. Daarenboven is dezelve met ene foort
van grauwen ruigen roest overtrokken , en overal met korte ea
lange, brede eu fmalle, grauwe ftrepen en liinen getekewnd
et144
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ivelke naast en door elkander heenlopen. De heel is ;sort vrij
flerk ell houtagtig en fleekt in een ruimen maar niet zeer diepen
kuil. De fchil is dik , en de appel worth ligt rimpelig , wan,
neer hij niet lang genoeg aan den boom blijfthangen. Het vleesclt
is groenagtig goal , malsch en vast , fappig en zeer aangenaam,
en verkwikkelijk van fmaak. — De n o0111 draagt goed , en
worth middelmatig zwaar. De zomerloten zijn tamelijk lang,
lichtbruin van kleur,, wit geflipt, en met fijne witgrauwe wol
iwertrokken. De kroon is kogelvormig. Het blad is langwerpig
i)leekg-roen, en aan de kanten fcherp maar onregelmatig
Land.
lz:PNET. (KONINGLIJKE) Zij heeft veel overeenkomst
met de Franfche Renet of Reinette franche , maar zij is nog
Tneer aan verleppen onderhevig. Het is een fchone, edoch veelal
lets onregelmatige vrugt ; doorgaands plat , en zelfs in de breedte langwerpig. Pe bloem zit in een vlakke en dikwijls oneffene groef, die meestal van vijf ribbon omringd is , waarvan eni.
gen vrij zigtbaar over den appal heenlopen. pc! %one fled,
die niet buiten de vrugt uitfleekt, flaat in een diepen, nauwen
en roestkleurden kuil. De fchil is niet vettig maar ruig , en in 't
eerst geelagtig groen, vervolgens lichtgeel. De zonzijde is nimTiler rood, maar wel goudgeel en min of meer geftreept. De
flippen zijn veelvuldig zwaar en hoekig ; voorts verfchilt deze
ap pel uitwendig van de Franfche Renet , door dien hij met
roest, even als met een net rwertrokken is ; ten minsten alle de
vrugten, die in de zon gehangen hebben, hebben daar min of
sneer van. Het vleesch is geelagtig wit , fijn , los , fappig en
z eer aangenaarn van frnaak, egter niet zo verheven als de ge.
melde Franfche Renet. Het klokhuis is fraai en ruim ; de pitten
groot , volwasfen en veelvuldig. — De Boom groeit levendig
en Ilerk , en maakt fraai loof. De takken ftaan vrij fleil overeind. Het blad is aa.nzienlijk groot , donkergroen , glimmend
bij den heel flomp, van voren met een fraje fpits , en tamelijk
Romp getand. De loten zijn zwaar , bruinrood en aan de overiide olijfgoen, met fraje , fijne langwerpige , witagtige flippen
dun bezaaid , en geheel met fiThe wol overdekt. De ogen zitten
vast, zijn witwollig en hebben Cchone oogtakjes. De vrugt
wurdt in December of Januarij eetbaar,, en dourt verfcheiden
inaanden. — Van den E ER S TEN RANG.
RENET. (LOTHARINGER GROENE) Een grote,
irchone appel, nit Lotharingen afkomstig; dan zijne inwendige
waarde beanchvoordt niet nu het uitwendige fellow]. Deszelfs
vorm
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vorm is gewoonliik plationd, 31 duim breed en 2 duim hoog ;
zomtijds ook duim liozJr breder. Hij is intusfchen bij de
bloem altijd veel fine -her den Lij den flea De opene en grote
bloem zit in een regelmatige , wijde en vrij diepe groef, waarin
men veelal gene plooitjes ontwaart. Op de vrugt ziet men eg,ter cluiclelijk enige ribagtige Nerhevenheden. De reel is dikwijis
vleefehig en fteekt in een breden vlakken kuil, die zomtijds glad
en 7 omtijds roestkleurig is, maar altijd, even als ook de bloem,
nog een geruimen tijd groen blijft , na dat de appel reeds tot
rijpheid gekomen is. De fijne fchil , die min of meer vettig is,
is in 't eerst grasgroen, en wordt vervolgens geel : blijvende egter het groen altijd daar door been fchijnen. De fchil is overal
met fijne grauwe flippers bezet, aan de zonzijde zijn dezelvert
ook wel eons roodagtig , en zij hebben al te maal groene randjes. Men vindt ook wel bier en daar roestvlakken, vooral
den omtrek van de bloem. Het vleesch is groen - geelagtig- wit,
los, week , grofkorrelig, vol fap, en min of meer zuur van
zonder kruid. De Boom groeit Berk en levendig , mania,
gaarne hangende takken en veel vrugthout. De zomerloten zijn
zwaar,, roodagtig, aan de zonzijde met een zilvervlies overtrokken , aan de overzijde maar zeldzaam met wol over,
trokken of geftipt. De ogen zijn fraai, hartvormig, en afgeveegd zijnde glimmend rood. Het blad is dik,
groot , met een korte fpits , grof en fcherp getand. De bladReel is een duim lang. Dc vrugt wordt in November rijp, is
omftreeks Nieuwejaar het bruikbaarst, en kan tot in 't voorjaar
duren, zonder te verleppen; na dien did begint dezelve
te rotten, of zij wordt melig en flippig in 't vleesch. De appel
is goed om te ftoven. --- Van den TWEDEN RANG.,
RENET VA N LUNEVILLE. Reinette durable depx ans. —
Een middelmatig grote, platronde appel , wiens vorm niet
gelijk is aan den Borsdorfer. Hij is 21: duim breed en 2 duim
hoog. De bloem zit in een ruime vlakke, groef, en heeft enige
kleine plojen om zig henen. Het klokhuis is niet middel in
maar digter bij de bloem dan bij den fled. De Reel fteekt in eca
klein kuiltje , is omftreeks z duim lang , en middelmatig flerk.
De fchil is aan de zonzijde hoogrood , en aan de fchaduwzijde
oranle, wanneer namelijk de appel ten vollen rijp is; v66r diea
tijd is dezelve vrij groen en geftreept. Op het rood ziet inert
bier en ct/ar kleine gele flippen , en op het geel zijn de flipper"
bruin. Ook heeft dezelve nu en dan bruine vlakken even als de
Borsdorfer. De fchil is teen en dun ; het vleesch is insgelijks
tear, maar vast en geelagtig van kleur. De fmaak is zoet,
dig
5
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dig en verilerkend. Hij wordt niet eetbaar voor in junij , en
duurt bijkans twee jaren. Maar hij moet laat aan den boom blijyen hangen zal hij zijn regten fmaak verkrijgen. — De BOOM
wordt middelmatig zwaar. De zomerloten zijn redelijk Berk
Tang. De kroon heeft vrij verllrooide takken , en zwaar loof.
Bet bled is eirond, en deszelfs grootile breedte valt in de agterile helft. Het is voorts lichtgroen en aan de kanten oneffea
getand.
RENET. (MpjNISTEN-) Zie

GROTE GRAUWE

RE-

RENET v AN MONTBRON. Een grote appel , 3 duim
breed en 23; duim hoog, ruig, groenagtig geel van fchil, met
bleekgroene flippen en vlakken. Het vleesch is malsch, groenagtig geel, en fappig. De finaak is zeer lievelijk , zo dat hij een
TA F E LAPPE L van den EERSTEN RANG 'nag hetet/. Hij
in Januarij of F'ebruarij eetbaar.
RETNETTE MONSTREUSE. Zie RENET
SOR.

VAN

WIND-

RENET. (MUSCUS-) Die lifuscatrenette. Een tanzienlijke, grote , kostelijke Wintervrugt, platrond, 21 duim breed
en 2 duim hoog. De geflotene bloem zit in een vlakke groef
met fine ribben. De flee! zeer dun , duim lang , en fteekt
in een tregtervormigen kuil , die dikwijls een roestkleur heeft.
De fchil worth citroengeel , rondom van den Heel of tot aan de
bIoem met korte donke y -karmofijnrode firepen afgezet , en daarenboven veelal nog gliinmend karmofijnrood gekleurd , en gee!
geftipt. Het vleesch is geelagtig wit, fijr4 , vast, korrelig, vol
lap, van een :aangenaamen kruidigen muscadel- en venkelfmaak. — De Boom is in veel opzigten gemakkelijk te kennen
en van anderen te onderfcheiden. Hij worth flegts middelmatig
groot, zijnde zulks aan deszelfs ongemeen grote vrugtbaarheid
te wijten. Hij draagt zijne takken vlak , en brengt ze niet zeer
hoog, wanneer hij er niet door het mes toe genoodzaakt worth.
Hij maakt dan ook een fchone vlakke kroon. De takken zijrt
rank en menigvuldig. De zomerloten zijn insge!lj!:s rank en
Tang, dof bruinrood van kleur,, wollig , en veelal witgraauw geflipt. Het bled is niet groot; het heeft de vorm van een lanfet, wordt naar den, Heel toe even final als naar voren en zomtlids nog fmaller. Het is met de fpits 32 duim lang , en nauweli,ks 2 duim breed, van agteren weinig ruig, grasgroen
flonv
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frordp getand. De dunne Waffled. is t duim lang , en heeft twee
Lange bijbladen. Dc ogen zijn zwaar en fang witwollig , en
de fpits is veelal zijdwaarts gebogen. De oogtakjes clerk
vooruit. De vrugt wordt in November eetbaar , en verlept niet
dan laat in den zomer. — Van den ALLER EERSTEN
RANG.
IENET.(ZOETE MUSCUS) ZOETE GRAUWE RENET
ZOETE FRANSCHE RENET. Die grace fiifse Renate. Reinetth
grise musquee, reinette d'hiver fucrde. Ene middelniatig grote,
rondagtige, en veel naar een zwaren Borsdorfer gelijkende,
voortreffelijke tafelvrugt, 2 duim breed en 24 duim lioog. Dc
bloem zit nu eons in een vlakke, en dan weer in een diepe
groef, waarin men fijne plojen ontwaart. De dunne fleet is
duim fang en iteekt in een ruimen en diepen kWh De fchil is
geelagtig groen, en de zonzijde bruinagtig rood. Zommige
vrugten zijn daarenboven met een geelagtig - grauwen roest ovt.Ttrokken, waarin men nog fijne, lichte , witgrauwe flippen ziet.
Het vleesch is geelagtig wit, zeer fijn, vol rap, aangenaam,
f;jn en zeer verheven fuikeragtig van fmaak, met een mengfel
van anijs, het goon men vooral dan proeft, wanneer men den
appel met de fchil eet. — De BO oM groeit levendig en heeft
veel gelijkheid met de Franfche Renet. Hij draagt zijne takken
van den clam af, maakt vroegtijdig vrugthout en draagt jaarlijk$
zeer Berk. De zomerloten zijn zwaar en Lang, rondom zwartagtig bruin van kleur, met veel witgrauwe wol overdekt,
met een aantal fraje flippen bezaaid. Het blad is middelmatig
groot, eirond, met een fchone Lange fpits , en bij den flee! tamelijk Romp. Deszelfs lengte bedraagt 3z duim en de breedte
2 duim. Het is clerk van weeffel , van agteren witwollig , grof
gedderd, donkergroen en glimmend, en aan den kant met groffe
tanden bezet. Nog zijn de bladen dikwerf hier en daar gekoryen. De ogen zijp. klein , hartvormig en zitten op brede oogtakjes. De vrugt wordt in December of Januarij rijp, en duurt
tot in 't voorjaar: na dien tijd verlept dezelve.
Een Z o ET z
appel van den EERSTEN RANG.
REINETTE NELPUIN. Ene Engeifche Renet, van den
IEERSTEN RANG; . zeer groot , rondagtig, geel , op zommiga
plaatfen bruin befproeid en gevlakt , met een korten fteel , welke
in een diep kuiltje fteekr. Het vleesch is vast, geelagtig, zeer
lievelijk en aangenaam van frnank. Hij wordt in Februarij en
Maart eetbaar. — De BO om maakt goed houtgewas, wordt
groot en draagt zeer fterk.

RZ.
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RENET VAN NIEUW-IJORK. 4;nerikanifcher Gewarzapfel.
Newtowns-pippin.
Een middelmatig grote platronde appel,
duim breed en i duim hoog.. Hij is in 't midden het breedst
en loopt van daar vrij rond en plat naar den heel toe, welke
een vlakken kuil fteekt, dun , houtagtig en i duim lang is.
Naar de bloern toe is hij jets hoger gewelfd. Deze zit in een
vlakke groef, is groot , half open , ruirn en diep. Wanneer de
ppeI geheel rijp is, is de fchil lichtgeel aan de zonzijde blo2end, en met enkele korte en lange donkere rode ftrepen afgezet. Hij is daarenboven met vrij regelmatige kleine flippen
bezaaid , die in het rood witgraauw, en in het geel zwnrtbruin
2ii11. Om den fleel been is hij graauw. De fchil is dun. Het
vieesch is geelagtig wit , los en tear, zeer kragtig van fmaak en
Iv2e r veel overeenkomst met den Borsdorfer. Hij worth in December rijp , en duurt tot in Julij. — De BO o Ari is vrij zwaar.
Deszelfs hoofd- en zij - takken Haan fehoon overeind en groeien galfelagtig. De zomerloten zijn niet van de langfien ,
wollig, en afgeveegd zijnde, vial van kleur. De kroon is
toog, kogelvormig. Het blad is langwerpig, aan den kant onIs een appel van den
geliik getand en lichtgroen van kleur,
EERSTEN RANG.

.REINETTE NONPAREIL. Zie

WEERGALOZE

RENET.

REILVETTE DU NORD. — Erie zeldzame Engelfche vrugt.
Zij is grasgroen , vrij groot , en min of meer hoog. Het vleesch
is ongerneen rnalsch des flier te min duurt zij wel anderhalf jaar,
hoewel zij reeds met de vijfde of zesde maand eetbaar is. —
De BOOM maakt fraai bout, is zeer draagbaar en duurzaam en
deszelfs bloefern wearilaat aan het ongunstigst jaargetij. De
zomerloten zijn zwaar , aan de zonzijde roodagtig bruin , aan
de andcre zijde groen, met enige witte Itippen. De ogen zijn
fpits , en de oogtakjes vooruit flaande. Het blad is groot, breed ,
en poi getand.
Een aanzienlijk grote Re-s
RELIVE= DE NORMANDIE.
net bijkans plat, en zonder oneffenheden. Hare breedte bedraagt
3 tot 3:1 duim en de hoogte flegts duim. De bloem zit in
een fraje , ruime diepe groef, waarin doorgaands gene plooit.
jes zijn. De korte fleel fteekt in een wijden vlakken kuil die
met een fijne roestkleur overdekt is. De fchil is zeer dun , fraai
goudgeel , en aan de zonzijde een weinig blozend. In bet rood
zie.t. men tliki,./ijs kleine vlakjes, met donkerrode randjes , en aan
de fchaduwziide kleine ftarretjes. Het vieesch is fpierwit, zeer
CO,
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vast, vol fap , en van een verhevenen zoeten en tevens
rhijnfchen fmaak , die met niets anders dan met een zeer leikkeren
13orsdorfer kan vergeleken worden. — De Boom groeit zeer
fchoon , en maakt zwaar loof. De takken fchieten hoog op , en
flaan verre uit elkander. De zomerloten zijn zwaar, rondom glim..
mend bruinrood, zeer fijn geflipt , en met zware wol overdekr.
Het blad is groot , bijkans rond , 32 duim lang en 3 duim breed ,
bij den fled tamelijk flomp , en naar voren rond en met een
korte fpits. Het is grof geHderd, lichtgroen van kleur, niet zeer
glimmend , van agteren vrii wollig, en aan de kanten flomp getand. De botten zijn klein wollig , en zitten zeer vast op hullne vooruititaande en brede oogtakjes. De vrugt wordt in 't begin of in 't midden van O5tober rijp , en durirt niet langer dare
twee maanden. — Van den EERSTEN RANG.

C11,

RENET VAN ORLEANS. — Een aanzienlijk grote , en zeer
fchone tafelappel zomtijds hoog en zomtijds neergedrukt en
plat van gedaante. Hij is 3 duim breed en 21 duim hoog. De
bloem zit in een ruime groef, tusfchen fijne plojen, die vinls
over de vrugt heenlopen. De fled fleekt in een diepen , tregtervormigen kuil , die met een fijne roestkleur overtrokken is.
Dc fchil is bleekgeel en wordt onder 't liggen goudgeel ; de zonzijde is zomtijds finauw karmofijnrood gellreept , en met menigviiidige zware en witte flippen bezaaid. Het vleesch is wit4gtig geel, zeer fijn , vol fap en merg , en van een verhevenen
fuiker -fmank die tevens iets citroenagtigs heat. Het klokhuis
is zeer ruim. — Dc no0A1 groeit ongemeen levendig , wordr,
zeer groot en vroegtijdig vrugtbaar. De zomerloten zijn, voorat
aan jonge bomen , levendig , lang en fleck, paarsch van kieur,
met een fijn zilvervliesje overdekt , en fchaars maar fraai witgraauw geftipt. Het blad is groot, eirond, met een fraje fpits,
4. duim lang en 3 duim breed, van agteren niet zeer wollig , donkergroen &limmend en flomp getand. De ogen zijn zwaar
doorgq ands langwerpig hartvormig , karmofijnrood , en veelal fijn
witwollig. De vrugt wordt in December rijp en dnurt den gehelen winter. Na dien tijd verlept dezeive. — Van den ALLEREERSTEN RANG.

RENET. (E N E LS CH E PEER-) Englifche Birnrenefif7.„
Pear-Renet. Zij is middelmatig groot, bijkans als eon zware

Borsdorfer,, loopt naar de bloem vrij final toe , en is daarentegen van onderen breed en plat. Doorgaands is dezelve niet racer
dan 3 duim breed en 22-51; duim hoog. De kleine bloem zit in
eq. mime, maar vlakke graef, waaruit dikwiji$ Platte brede,
yen.
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verhevenheden of ribben zig over de vrugt verrpreiden. Da
dunne fteel is rijkelijk duim lang, en fteekt in een diepen
ruimen roestkleurden kuil. Dc fchil is aanvangelijk groen , en
ivordt allengs geelagtig. De zonzijde daarentegen is dof karmdfijnrood gercreept. Aan de fchaduwzijde ziet men ook vele bruinagtige flippen. Het vleesch is wit , of groenagtig geel , fijn , vol
fap en nierg, week en van een verhevenen en zeer aangenamen
fmaak. Deszelfs zomerloten zijn tenger ,
bruinagtig,
met weinig wol overtrokken , en fijn witgraauw geftipt. Het blad
is klein , zeer naar den fteel fpits toelopend , van agteren
zonder wol, en niet diep noch fcherp getand. IIet oog is groor
en zwaar, en de oogtakjes flaan vooruit. De vrugt wordt in 't
begin van 06tober rijp, en duurt wel enige maanden lang, is
egter in 't begin het finakelijkst. - Van den EERS E N
RANG.

RENET. (KLEINE , GRAUWE PEER-) La petite Pomme
poire. Ene kleine, maar wegens haar overvloedig fap , en
haren kostelijken fmaak , zeer gefchatte vrugt. Zij bereikt zeldzaam de grootte van een zwaren Borsdorfer , maar blijft doorgaancis zo klein als cen Goudpippeling. Hare vorm is plat, en
zij is bij de bloem altijd fmaller gewelfd dan bij den flee!. Zij
is gewoonlijk 2 duim breed en i duim hoog. De bloem houdt
hare bladen regt overeind , en zit in een ruime en diepe groef;
dic van fijne plooitjes ornringd is. De dunne fteel fteekt insgelijks in een diepen , ruimen en tregtervormigen kuil. De ruige
fchil is geelagtig groen, en wordt, vervolgens licht geel: zij is
am de zonzijde niet dikwijls blozend wanneer egter de vrugtert
veel zon gehad hebben , ziet men aan die zijde ene zekere roestof kaneel-kleur. Het vleesch is groenagtig wit, zeer fiin, , los ,
vol fap , en van een verhevenen zdeten peer-fmaak. boom'
blijft klein : hij groeit bijkans even als de Venkelappels', en is
zeer vrugtbaar. Da zomerloten zijn fijn en net lang , rondoni
dof paarsch van kleur, Met een fijn zilvervliesje overtrokken,
met fijne dunne wol overdekt en veelvuldig en witgraauw gerapt. Het blad is middelmatig groot, langwerpig rond , naar
voren met een fraje lange fpits , dofgroen, en onregelmatig getand. De ogen zijn langwerpig en zwaar, en de oogthkjes plat.
De vrugt wordt in November rijp, en moet ook niet v6Or het
begin dier maand afgeplukt worden , anders verlept dezeivefpoeVan den EERSTEN RANG.
dig.
RENET. (RODE PEER-) RODE P E
zee; bruikbare Renet, zo,
Ene middelmatig grow , zoete,
gr 0 CA'
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'pot aTh een 13orsdorfer van de grootfte foort, man* daorgaands
ponder en meer plat gedrukt, 2 duim breed en 24 . duim hon,
De opene bloem zit in een wijde en zeer vlakke groef. De
Reel is dun , duim lang , en fleekt in een ruimen , diepen
en roestkleurden kuil , waaruit zig de roest ook wel eens over
de gehele fchaduwzijde verfpreidt. De fchil is in 't eerst bleekgroen , en wordt onder 't liggen heldergeel. De zonzijde dantentegen Is dof en donker karmoffi nrood , en overal met fijne
lichtgrauwe ftippen als merle met roestvlakken bedekt. Het
vleesch is witagtig geel, zeer fijn, vast , en van een nangenamen fmaak. — De Boom groelt in de jeugd zeer iterk , fchiet
zijne takken fraai opwaarts , en is zeer vrugtbaar. De zanierloten zijn glimmend bruinrood , bijkans zonder wol, met een
.zilvervlies overdekt, en fraai geftipt. Het blad is klein eirond, 24 duim lang, 2 duim breed, grasgroen , van agteren fijn
wollig , en aan de kanten zeer fijn getand. De ogen zijn rood,
kort en dik; de oogtakjes than clerk vooruit. De vrugt wordt
in December rijp, en duurt tot in Maart. Na dien tijd ver'
lept dezelve. — Van den EERSTEN RANG.
;RENET. (PLATTE) Zie UIENAPPEL.
Een vrij ann..
RENET. (POKDALIGE) Reinette picotee.
2ienlijke grote en fchone appel , die mar den Heel final toeloopt,
duim hoog en even breed, met een grote bloom in een wijde
groef, en met een dunnen langen fled, die in een nauwen kuil
ftaat , en bijkans duim buiten de vrugt uhaeekt. De fchil is
geel , aan de zonzijde lichtrood , en vol van korte en lange ,
zware en fijne donkerrode flrepen en vlammen. Daartusfchen
ontwaart men nog witagtig gele kringetjes, die in 't midden een
flip hebben. Daar de grondkleur peel is, zijn deze kringetjes
groen. Dc appel is zeer dun van fchil. Het klokhuis is van
onderen breed, met een korte fpits naar den heel , en naar de
bloem loopt het fmaller en vrij fpits toe. Het vleesch is geel
en even als bij de meeste Renetten teêr en vast. De vrugt is
fappig, en zeer aangenaam en verheven van fmaak. Zij is in
December eetbaar, en duurt tot laat in 't voorjaar — De BOOM
draagt goed , en worth vrij zwaar. De zomerloten zijn lang en
(Tun. De gehele kroon heeft van onderen of de worm van een
kogel. Het blad is geelagtig groen , in 't midden het breedsr
en van daar naar den fleet evenens fmaller toelopend als naar
bet voorfle eind , waar ene kleine fpits als 't ware daar tegen
aangezet is. Aan de kanten is bet zeer fcherp getand. —
Van den E,&1',$W&INT RANG,
RE-
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REINEPTE DE ROCHELLE. — Zij is middelmatig van grootte
en jets breed gedrukt ; overal als met een net overtrokken , eri
bier en dear met roestvlakken beffrooid ; de grondkleur egter is
en blijft glimniend groen. De bloern is klein , en Zit in een
nauwe, maar niet zeer diepe groef. De fleel is kort en fterk
en deszelfs kuil is boven wijd, maar loopt onder fpits toe. Het
vleesch is groenagtig wit en rnalsch , het fop overvloedig , en
de fmaak zeer aangenaam. — De bladen maken den u o o2 zeer
kennelijk, zijnde dezelven fcherp als een zaag gezand. Hunne
kleur is levendig groen, van agteren wit en wollig, met een
lange fpits , en bij den fled rondagtig. De zomerloten
zijn roodagtig bruin, wollig en met vele wine flippen bezaaid.
De ogen zijn groot , zitten zeer vast op de kleine oogtakjes,
en hebl-,en twee bijblaadjes.
RENET. (RODE) Die feuerrUthliche Renege. keineite rousfe. —
De -vortn van dezen appel verfchilt van de meeste andere Renetten.
Iiij is groot, hoog, met brede ribben en een grote bloem, welke
even als ook de fleet, zwaar geZonkeri is. De kleur heeft iet3
van was , is witagtig geel en aan de zonzijde roodagtig , met
fraje rode firepen en vlammen. Het vleesch is vast , fappig , en
aangenaam van fmaak. Deze vrugt duurt vrij tang.
RENET. MODE HERFST) Ene middelmatig grote en
zeer goede tafelvrugt , gevormd als een Borsdorfer maar iet4
hoger gewelfd , 3 duim breed en duim hoog. De bloern zit
in een wijde vlakke groef, tusfchen fijne plooitjes. De fled
is dik zomtijds geen 2 duim long , en fteekt in een ruimen
diepen kuil. De fchil is bleek ftrogeel ; bij vrugten egter , die
veel zon gehad hebben , is deze kleur weinig zigtbaar zijnde
dezelven condom als 't ware met een karmofijnrood vernis
overtrokken, en met nog donkerder flrepen afgezet. De flippen
zijn geelagtig en niet veelvuldig. Zommige vrugten hebben
wratten , even als de Borsdorfer. Het vleesch is zeer wit , los
fappig , en ongemeen verkwikkend van fmaak. — De BOOM
wordt niet groot , maar hij maakt veel vrugthout en draagt zeer
vroegtijdig en rijkelijk. De zomerloten zijn fijn en lang , don.
kerbruin van kleur, met een zilvervlies overdekt;niet zeer wolhig, en met een aantal fijne langwerpige flippen bezaaid. Her,
blad is middelmatig groot , dofgroen en meestal clomp getand,
De ogen zijn klein , en de oogtakjes flaan fpits vooruit. — De
vrugt wordt in 't laatst , en zomtijds reeds in 't midden van
September rijp, en km, indica ze op een koele plants bewaard
wordtf
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words, tot 'S winters duren, wanneer ze egter iterk verlept.
Van den EERSTEN RANG.
ItENET. (RODE WINTER-) — ten zeer goede tafelappel , 3 duim breed en 21 duim hoog. Hij is bijkans rond , ert
pan onderen zo wel als van haven vrij flomp, De Mem ig
tamelijk gezonken eri van plojen emringd de flee is lang en
dim , eit fleekt in een nauwen kuil. De kleur van dezen appel
is geel , en aan de zonzijde rood geflreept , en met grauwe
pen hier en daar beftrooid. Het vleesch is geelagtig , vast , teer,
en zeer liefelijk van fmaaki. Hij words in December eetbaar ert
duurt tot Maart of April. De boom wordt middelmatig van
grootte, maar groeit fehoon. Deszelfs takkee zijn veelal
felagtig en than refit in de hoogte. De zomerloten zijn lang en
niet zwaar; de bladen bijkans rond, met een korte fpits , licht
green en als een zaag getancL
RENET. (SICILIAANSCHE)
Dit is een afflammeling
Tan de gele franfche Renet.
Zij is iets kleiner,, 2g duirn
en duim hoog, geel, met groene ftippen en vlakken. Het.
vleesch is zeer fijn , en de fmaak rhijnsch en aangenaam, De IT.
pel kan tot in Junij duren.
RENET. (TRIUMF-) Reinette triomphante. Een aanzienlijic
grote , kostelijke tafelappei , zeer fchoon gevormd, en niet on-.
gelijk aan een gtoten Borsdorfer. Deszelfs li'reedte bedraagt
duim, en de hoogte 24 duim. Bij de bloem is hij iets fmaller dart
bij den heel , maar anders is deszelfs oppervlakte zeer gelijkmatig rond. De bloem blijft larigetn tijd groat, en zit in een Vlakke , van fijne plojen omringde groef. De fchil is fraai goudgeel
en aan de zonzijde bleekrood gevlamd en geilipt maar niet gefireept. Deze appel heeft alom een aantal grauwe vlakjes of ilartetjes , die zorntijds als een net aan elkander hangers en daaranboven wit geltipt zijn. Aan de zonzijde zijn dezelven groter, ert
bruin van kleur. Dc vrugt ruikt min of meer roosagtig. Het
vleesch is, voorai wider de fchil, geelagtig wit , week , Vdt
rap, fijrt korrelig , zonder reuk, en zeer aangenaan en kruidig
van finaak zonder in 't minste fcherp te zijn. — De is o o i
worth flegts middelmatig groot, en maakt fijn hour, hetw'elk
zeer geliegen is om benedenwaarts te hangen. De bladen zijif niet
groot, week, tamelijk vlak , en bij de fteelrib agterwaarts emgebogem Hunne kleur is dofgroen, en zij krijgen veelal bleep-:
groene vlakken. De tanden zijn do-orgaandS rrij fcherp. D6*
dunne bladfleet is ornilreeks z duim lang en wordt in 't n'ajiat:
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min of mar rood. De zomerloten zijn met fijne woI overtrokken, en donker olijfgroen gekleurd. De ogen zijn zijdwaarts om,
gebogen, niet groot , donkerrood van kleur, wanneer ze afgeveegd warden, en zitten zeer vast ; de oogtakies itaan, fterk
vooruit. — De BOOM is zeer vrugtbaar , maar vereischt een
goeden grond ; de vrugt worth in November rijp , en kan tot in
Maart duren. Zij moet lang aan den boom blijven hangen,anders
verlept ze zeer fpaecrig. — Van den ALLEREERSTEN RANG.
RENET. (TULP-) Reinette tult.pee, Reinette couteuvrde. —
Dit is ene der fijnite Renetten, en ene zeer bekoorlijke vrugt
van (manic en gedaante; groot, fraai rood en geel, malsch en
zagt van vleesch fappig en zeer aangenaam van fmaak. — Het
bout van dezen boom verfchilt daarin van de meeste Renetten,
dat het niet flegts zwak is, maar ook neerhangend, en van kleur
even als dat van den Borsdorfer,00k met zilverfchaim, overtrokken.
RENET. (VROUWEN) VR.OUWIIES s APPEL, ENGELPomme Madame, Pomme de Notre
Dame. — Ene grote , fchone en zeer goede Renet, doorgaands
onregelrnatig van gedaante vrij oneffen, en aan den enen kant
boger dan aan den anderen. Zij is meestal plat , 34 duim breed en
3 duim hoog. De grote , open bloem zit in een ruime diepe
groef, op wier kant zig aanzienlijke ribben verheffen, waarvan
zommigen breed en hoog over den appel henen lopen , en desZelfs vorm bederven. De heel zit in een ruimen , diepen roestkleurden knit, en ileekt zeldzaam buiten do vrugt nit. De fchit
is aanvangelijk fraai lichtgroen, en zomtijds ook reeds lichtgeel,
en wordt onder 't liggen citroengeel. Aan de zonzijde ziet men
niet meer dan een roden zweem. Daarenboven is dezelve met
een menigte fraje , lichtgrauwe flippen bezaaid , en heeft zomtijds oak grote, bruinagtig gele roe5tvlakken , of een roestig
overtrekfel , hetgeen bij den fteelkuil een begin neemt. Vele van
deze appels krijgen ook aan de zonzijde ene foort van levervlaka
ken, die, even als pokdalen diep in de vrugt zitten , en waar
ender het vleesch wel Bens ftippig wordt. Men telt zomtijds
twintig of dertig van deze vlakken, en tusfchen dezelven ziet
men ook wel fijne karmofijnrode flippen. Het vleeP c'h is geelagtig wit , grofkorrelig, fappig en aangenaam van fmaak, egter
Zonder kruid. Het klokhuis is klein , naauw en gefloten; de pit.
ten zijn niet talrijk nog vo-lwasfen. — De Boom grneit tamelijk
Iterk, maakt zeer veel en regelmatig vrugthout , en draagt fpoeilk en riikelijk. het Wad is middelmatig grow, dik en itijf,
vuit
3CHE P A R A DIJSAPPEL.
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groen, en heeft grote fpitfe tanden. De zomerloten zijn
kort en flemmig aan de fchaduwtijde olijfgroen , aan de zonzijde bruinagtig rood, met een zilvervlies overtrokken, en met
fijne flippen dun bezaaid , even gelijk de loten van den Borsdorfer. De ogen zijn zeer dik, lang , bijkans kogelvormig , en hebben licht rode vinneil. De vrugt worth in December rijp en
daurr zonder to verleppen , tot in 't voorjaar , wanneer zij haar
flunk verliest. — Van den EERSTEN RANG. MANGER.
fpreekt ook van een VROUIVEN-ZOET.
R.ENET. (WEER) — Ene kleine, en in fchijn langwerpige vrugt, i duim breed en II duim hoog, wegende niet meer
dan 2 lood. Ann de zonzijde is zij fraai rood , even als de
Apis , en voor het overige geel. Het vieesch is los en niet zeer
fappig, zoet en weinig betekenend van finaak. Hij is tegert
Nieuwejaar het bruikbaarst , en duurt tot in Februarij.
RENET. (WEE RGALOZE) Reinette non -pared: Dit
een Engelfche Renet , die naar de bloem vrij final toeloopt; De
bloem zelve is van vele kleine plooitjes omringd. De fchil
glad geel eri fijn geflipt; zomtijds heeft dezelve ook roestvlakken en wratten , en de zonzijde is vrij flerk blozend. Het vleesch
is fappig, en zoet wijnagtig , maar zonder geur,, zo dat zij haren naam joist niet verdient. De appel kan vrij lang duren. —
De Boom is draagbaar, heeft roosagtig bruine zoinerioten, did
met een zilvervlies overtrokken zijn, kleine knoppen en een lang,
final fpits , en grof getand blad.
RItNET.- (WEERGALOZE) Reinetle parea; — Is 3
duim breed en 24 duim hoog, ruig van fchil , groenagtig geel
*an Mewl, met bleek bruine flippen en vlakjes. Het vieesch is
groenagtig geel en malsch, vol fap , liefelijk en fijn van fmaak.
beze appel wordt in Januarij of Februarij eetbaar, en is van
den EER.STEN RANG. - De BOOM groeit goed , en is zees
$rugtbaar.
RENET. (KLEINE GRAUWt WIJN-) Die kleine grace
Weinrenette. Zij bereikt dikwijls flegts de grootte van een
middelmatigen Borsdorfer, zijnde 24 duim breed en I4 duini
hoog. De range bloem is gefloten', en zit in een ruirne , en nice
altijd even diepe groef, waarin men fijne plooitjes , en zomtijelg'
lets ribagtigs ontwaar wordt, zo als dan ook grote vrugten- ^ef
Bens enige' vrij verhevene ribben' op hunne oppervlakte hebben.
feel is fterk,
duim lang , en fteekt riiet buiten de vrup
0 2
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ult. De .fchil. is doorgaands flegts om de bloein henen lichtgroen,
voor het overige is zij geheel met een ruigen, groenagtiggrauwen roest overtrokken. Vrugten , die geheel vrij in de zon
gehangen hebben, zijn aan die zijde wel eens bruinagtig, maar
ale meesten zijn geheel roestig van kleur. Het vleesch is wit ,
onder de fchil groenagtig , zeer fijn, vast , niet fappig en vrij
2angenaarti van fmaak. — De BOOM wordt flegts middelmatig
groot , maar is ongemeen vrugtbaar,, zo dat de vrugten dikwijls
vrij digt op elkander hangen. Deszelfs takken groejen zeer vlak,
en zijn tot hangen genegen. De zomerloten zijn fijn , geelagtig
groen, en weinig geitipt. Het blad is dun , lang en final , aan
de kanten ftomp getand , en lichtgroen van kleur. De vrugt wordt
in Derember,, en zomtijds niet v6Or januarij , rijp , en duurt
tot in 't voorjaar, zo ze niet vroeger begint to verleppen. -Van den TWEDEN RANG.
RENET VAN WINDSOR. Reinette Monstreufe.-- Dit 19
ene zeer zeldzame , en ongemeen grote Engelfche foort. De appel is iets langer dan dik ; de bloem en heel zijn beiden gezonken. Aan den boom is dezelve witagtig groen en geflipt,
vervolgens wordt hij fraai geel hij krijgt ook wel wratten
en grauwe vlakken. Het vleesch is vast, fappig , en zeer kostelijk van fmaak. Hij duurt tot laat in den zomer , hetgeen anders
doorgaands gene eigenfchap van zeer grote en fappige vrugten.
is. — De B o o M wordt groot en zwaar. Deszelfs zomerloten
zijn roodagtig, en zeer weinig gellipt; de ogen zijn zwaar, en
liggen vrij plat op de insgelijks platte oogtakjes.
RENET. (WITTE) WITTE RENET MET STIP P E N.
Weifse FranzOfifche Renette. Een zeer fchone appel , iets plat
gedrukt , en in den omtrek der bloem finaller dan onder aan. Hij
is gewoonlijk 3 duim breed en 24 duim hoog, zomtijds ook wel
nog hoger en breder. De vrugt is zeldzaam geheel rond , hebbende zij doorgaands in 't midden enige verhevenheden. De
groenagtige bloem is meestal gefloten, en van fijne plojen in een
ruime groef omringd, die zig egter niet als wezenlijire ribben
over de vrugt been verfpreiden. De heel is dikwijis 2 duim
lang , en ook wel langer , en fteekt altijd in een bruinen of
roestkleurden , wijden en diepen kuil , die de vorm Tan een flar
heeft. De fchil is zeer dun , en in 't eerst bleek, en witagtig;
vervolgens wordt dezelve ftrogeel, en de zonzijde is min of
nicer blozend. Wanneer de appel afgeveegd wordt, is hij overal zeer glad , en glimmend als glas. De fchil is daarenboven
net tijne en doorgaands ronde grauwe flippen bezaaid, die aan
de
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de zonzijde roodagtig bruin worden, en aan de fchaduwzijde
witagtige randjes hebben. Het vleesch is fraai wit , los , korrelig, zonder reuk , week en fappig , en van een aangenaam wijnagtigen , edoch niet kruidigen fmaak. Het klokhuis is naauw en
gefloten , en bevat doorgaands vele volwasfene pitten.— Dei
Boom worth flegts middelmatig groot , laat zijne takkeu benedenw .r_rts hangen , maakt veel en vroegtijdig vrugthout, heeft
zeer fraje rozenrode bloefems , en draagt meest alle jaren rilkelijk. Het blad is groot , zeer donkergroen , zomtijds vrij lang,
doorgaands egter eirond , 3-ti duim lang en 3 duim breed; het
loopt veelal wat final naar den heel toe , en is nu eens itomp 9.
en dan weer fcherp getand. De zomerloten hebben een vuila
bruinagtig rode kleur , in de fchaduw zijn ze groenagtig , voorts
weinig geflipt , met veel wol overdekt , die er doorgaands zwartagtig en vuil uitziet, vooral aan de toppen der loten. De oogtkjes zijn weinig betekenend, maar de ogen zelven zijn gezwol
len , met de (pits naar de loten omgebogen, en licht roodagtig
van kleur. De vrugt is reeds in November eetbaar, maar in December is zij eerst regt goed. Zij is zeer gefchikt voor gebak. —
Van den TWEDEN RANG.
RENET VAN ZORGVLIET. — Een fraje, grote tafelappel , volgens zijn naam afkomilig van het Buitengoed van JACOB
C A T s: Hij is geribd en plat ; bij den fled nagenoeg eveneens
gewelfd als bij de bloem, en de grote vrugten zijn meestal wat
langwerpig in de breedte verfchroven. De zware bloem zit in
een vrij ruime en diepe groef, die van fijne plooitjes omringd
is , waarvan zig doorgaands boven op vijf verheffen , en vlak ,
doch zigtbaar,, over de vrugt tot aan den fleelkuil henenlopen.
De korte vleefchige heel fteekt nu eens in een nauwen , en dan
weer in een ruimen en vrij diepen kuil , die of roestkleurd of
groen is. De fchil is zeer fijn , en aanvangelijk geelagtig groen,
maar wordt onder 't liggen bleekgeel. Aan de zon7 i jde is zij
zeer enkel licht bruinagtig rood : meestal ziet men er fleLts karmofijnrode vlakjes of bruine itippen , met rode randjes. De gebele fchil is daarenboven regelmatig en fijn geftipt. In den omtrek van den fled zijn de frippen het grootst en itaan wijd nit
elkander ; boven daarentegen zijn dezelven veelvuldiger en fijner.
Wanneer de vrugt ten vollen rijp is , krijgt ze ligtelijk rotvlakken , die egter niet tot in 't vleesch gaan. Het vleesch is wit.
agtig geel , fijn , korrelig, in 't begin vrij vast, en vervolgens
week , volfappig en van een aangenamen fmaak , die enige overeenkomst heeft met den witten Wintercalville , en ilegts minder
kruidig is, Het klokhuis is zeer ruiw, bijkans rond , en bevat
wei03
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weinige pitten waarvan de meesten doof zijn. — De BOOM
wordt aanzienlijk groot en zeer gezond. Hij maakt fraai loof,
't geen egter niet zeer digt is. De takken ftaan van den 11am af;
hij maakt yeel vrugthout , en draagt ook zeer vroegtijdig , en
meest alle jaren. De zomerloten zijn fraai, zwaar,, en zitten vol
van zeer grote ogen. Hun kleur is aan de zonzijde bruinagtig
rood en glimmend aan de fchaduwzijde roodagtig groen ; daarpnboven met veel wol overtrokken, die er egter niet zeer vast
op zit, en fchaars en fijn geflipt. Het blad is zeer groot, langwerpig rond , 5 duim lang , 31 duim breed , zeer donker groen,
piet grof geaderd, van agteren niet zeer ruig, grof maar fpits
getand en bij den heel of itomp , of even fmal als naar voren
toe lopend. De ogen zijn dik, gezwollen , lang, vast zittend,
bruinagtig rood , en de oogtakies zijn vlak. De vrugt worth in
December rijp en duurt tot 's zomers. Zij verlept niet, mits
men Naar niet voor het laatst van OCcober van den boom neme. — Van den EER5TEN RANG.
-IIIIJNSCHE BOON-APPEL. Zie BOON-APPEL.
RIBBERT. (ZOETE) ZOETE KANT-RIBBERT.
middelmatig grote , lange , kantige en geribde ZOETE WINTER..
AP P E L , 23 duim breed en 2,1 duim hoog. De bloem zit in een
yrij vlakke groef, maari de korte Heel fleekt in een diepen kuil.
De fchil is glad , citroengeel en naar groen zwemend , op zommige plaatfen en voo,ral om den Heel been bruinagtig rood afgezet. Het vleesch is ;zoet en zonder geur; hij is in December
en Januarij bruikbaar. — De Boom maakt goed gewas, en
worth door den tijd zeer vrugtbaar.
RIBBERT. (ZURE) ZURE K AN T -RIBBERT, WITTE
RIBBERT, ZZURE RIB LING. --Ben WI N T ER-POT APPEL,

die nagenoeg eveneens als de voorgaande gevormd is , 24 duim
clik en 2i duim hoog , met een gezonkene en tusfchen fijne plojen zittende bloem , en een korten gebogenen fleet. De fchil is
glad en groenagtig wit; het vleesch malsch , zuuragtig en redelijk van fmaak. Hij is in Januarij en Februarij bruikbaar. —
De B o GNI maakt goed houtgewas , wordt groot, en , war jaren
hebbende , vrugtbaar
RICHARD. (GROTE) Grand-Richard. — Erie Holfteinfche
vrugt , die Hirschfeld befchrijft als vrij groot, met ene Nom
die weinig gezonken, en van ribben omringd is , groen van
, met rode ftrepen , wit en malsch van vicesch , met eea
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rneloenreuk, en een aangenamen aardbesfenfmaak. Hij fchijnt
tot de Calvillen to behoren: van het klokhuis wordt geen gewag
gemaakt.
ROL. (RODE) Die rothe Wake. Le Rouleau. Een grote,
(shone, rolvormige Potappel, 3 duim lang en bijkans even breed.
De hloem is gefloten en zit in een ruime diepe groef, welke dikwijls van een aantal fijne ribben omringd is, die ook doorgaands,
hoewel vlak, loch zeer zigtbaar , over de vrugt henen lopen.
De fijne fchil is aan den boom met een blauwen waasfem belopen ; zij is groen, en wanneer de appel volkomen rijp is , dofgeel. Vrugten , die veel zon gehad hebben, zijn van de bloem
of tot bij den fteel donker karmofijnrood afgezet, en nog donkerder geflreepL. De ftippen ftaan verre nit elkander, en zijn
fijn en geelagtig. Het vleesch is insgelijks geelagtig, los , grofliorrelig , vol fap, en van een zoetagtigen wijnfmaak. - De
Boom groeit zeer levendig, maakt fraai en zwaar loof, en wordt
vroegtijdig vrugtbaar. De takken zijn zwaar , en groejen fchoon
opwaarts. De zomerloten zijn lang en clerk , zwartagtig paarsch
van kleur , en glimmend, met fijne wol overtrokken, en met
vele langwerpige witgrauwe flippen bezaaid. Het blad is grooc,
langwerpig rond , zomtijds ook min of weer elliptisch , en heeft
naar voren ene fraje, lange en fcherpe fpits. De langwerpig ronde bladen zijn 4. duim lang, en bijkans 3 duim breed. De elliptifchen zijn 4 duim lang en flegts 2a duim breed, lichtgroen van
kleur, van agteren niet zeer woilig, en niet diep noch fcherp getand. De ogen zijn fchoon, en de oogtakjes ftaan flerk vooruit.
De vrugt wordt in November rijp, en tiller vleesch worth veelal
tippig.
ROODSCHIL. Der Rilthling. Rousfeau d'hiver. Een platronde , aanzienlijke Winterappel , die veel gelijkheid heeft met
den Stettijnfchen, 24 duim breed en 2 duim hoog. De bloem is
klein en weinig gezonken ; de fteel daarentegen is vrij lang en
dun. Deszelfs fchil is bijkans geheel rood. Het vleesch heeft
een aangenamen wijnfmaak , en de vrugt duurt tot in 't voorjaar.
ROODSCHIL. (wALDENSER) Der Waldenfer RI/Ming.
Deze is iets minder breed dan de voorgaande , met een gezonkene bloem, en een langen dikken heel. De fchil is aan de
zonzijde donker rood , en aan de overzijde witagtig , met rode
ftrepen en flippen. Het vleesch is zoetagtig , en de finaak ins.
gelijks niet onaangenaam. Hij duurt tot in Mart,
ROOD.'
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APPELS (1,0.
ROODSCHIL. (GEVLAMDE) Zie Vlammen-appel.
ROODVEER. Die Rothfeder. Le Rouge:. — Ben grate,
fchone POTAPPEL, jets hoog en calvilagtig van gedaante.
Wanrieer hij zijne regte en eigenaartige vorin heeft, loopt hij
yan het midden vrij final naar de hloem toe , en eindigt met ene
foort van flompe fpits. Naar den Heel toe is hij vlak en breed
gewelfd, 230 dat men hem zeer vast kan ne6rzetten; hij is 31
cluim breed en hoog. De blaem zit in een vrij nauwe groef
Welke zomtijels vlak en zomtijds diep, en van een aantal fraje
calvilagtige ribben omringd. is , die zig boven ap den kant der
groef vrij hoog verheffen, maar vervolgens breed en vlak over
de vrugt henen lopen. De fteel is clerk, vleerchig, en meestal
duim la.ng, De fchil is ilrogeel van kleur , en , wanneer de
vrugten yea zon gehad hebben , is dezelve bijkans oranje. Pe
vrugt ruikt zeer aangenaam en verlept niet clan overrijp zijnde. H4 vleesch is (pier wit, ligt , los , tamelijk grofkorrelig,
vol fap , en aangenaam van fniaak. Het klokhuis heeft grate
calvilagtige cellen. — De Boom groeit zeer levendig , is wel
gevormd, maakt zwaar lof en is zeer vrugtbaar. De takken
Itaan niet verre van den Elam af, maar tamelijk fteil opwaarts.
De zomerloten zijn lang en fterk , zeer donker bruinrood van
kleur en glimmend, naar yoren vrij wollig, en met wine flippen bezaaid. Het blad is aanzienlijk groat , eirond , en heeft
een korte fcherpe fpits. Het is 32 duim lang en 21 duim breed ,
van agteren vrij wollig , glimmend, donkergroen, en fpits getand. De bladfleel is t duim lang en heeft kleine frnalle bijblaadies. Het oog is niet groat, en de oogtakjes zijn wel gemaakt. — De vrugt words in October rijp , en kan niet wel tot
in December duren maar worth tegen dien tijd ftippig in 't
vleesch.
ROOSMARIJN-APPEL. (ITALIAANSCHE WITTE) Illela,
Rosmarino. Ene bekoorlijk fchone vrugt , en een kraut
op tafel. De appel ziet er uit, als of hij van was geboetfeera
ware. De fchil is zeer 41, wit en glimmend ; de zonzijde
min of meer blozend. Voorts is deszelfs oppervlakte alom met
Witte ftippen bezaaid, 't Been hem nog frajer maakt. Hij is
!,?.ngwerpig naar boven min of meer fpits toelopend, en nagepoeg als een ganzen-ei van norm en grootte. De bloem is wei14ig gezonken en van fijne plooitjes omringd. De deal is lang
41;11 tenger , en fteekt in een diepen , nauwen hill , die meestal,
jet geekigtig brulne en ruige vlakken bedekt is , even als of
41c MAIM op deze plants de an g ers zo te,C.re fcbil tegen bet
druk-
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drukken en wrijven van den fteel had willen beveiligen. Het
vleesch is fpierwit, ongemeen malsch , aangenaam en frnakelijk,
nogthans zonder kruid. Het klokhuis is zeer wijd, even als
bij de Calvillen , en bevat gewoonlijk in elke van zijne vijf
cellen vier pitten , die , wanneer de appel rijp is , geheel 1os
liggen. ilij is in 't midden of in 't laatst van November eetbaar, en duurt tot Februarij. — De Boom maakt goed gewas.
De zomerloten zijn lang en middelmatig fterk , roodagtig , met
zeer witte verftrooide flippen als befproeid, en wollig. De
ogen zijn groot , lang , niet zeer fpits , en hebben hoge , zware
oogtakjes. Het blad is lang, bij den fteel eirQnd, naar voren
met een Lange fpits, donkergroen , niet fpits getand, en heeft
Cell vrij langen fteel. — Van den EERSTEN RAN G.
ROZEN-APPEL. Zie VROEGRIJPE RODE HEER-APPEL.
ROZEN-APPEL. (FRANSCHE) Pomme role. — Een zeer
voortreffelijke H E R F ST-APPEL, niet altijd eveneens gevormd.
Zomtijds is hij langwerpig , fcheef en bultig , zomtijds nagenoeg vierkant , ene reffelmatige vrugt , 24 claim breed en
i duim boog. Hij heeft een grote gezonkene bloom , die van
bulten omringd is. Wanneer de appel geheel rijp is, is de fchil
citroengeel , hier en daar lichtbruin geftipt , aan de zonzijde
donkerrood, en zomtijds heeft hij ook verhevene bruine vlakken , even als wratten. Het vleesch is malsch , vol van een fijit
fap , en zeer aangenaam van fmaak. Hij is in 06tober of November eetbaar. — De Boom gr.ic goed, en is zeer vrugtbaar. — Van den EERSTEN RANG.
ROZEN-APPEL. (GEMARMER. DE) ZOMER – ROZENAPPEL. Marmori rte Rofette , SommerrOschen. Calville rofale d'ete.—

Een fraje, kleine, voortreffelijke Zomer-tafel-appel. Hij is
langwerpig en naar de bloem toe met een flomre fpits, evert
als de Duivenappel. De zware bloem is weinig gezonken , en
van fraje , fijne ribbetjes omringd. De dunne fteel , die doorgaands 1 duim lang is, fleekt in een vrij nauwen en diepen
kuil , en heeft veelal een vleefchig uitwas. De fchil, is zeer
Ejn , aan den boom met een blauwen waasfem belopen , lichtgeel in 't eerst , en vervolgens citroengeel , en met korte , vrij
donker karmofijnrode flrepen afgezet , die flegts aan de icha.
duwzijde iets bleker zijn. De vrugt ruikt vioolagtig, en bet
vleesch naar Frambozen of Meloenen. Het is geelagtig wit,
los , breekbaar , vol fap , in den omtrek der bloem rozenrood,
n aan de zonzijde gaat dit rood nog wel verder naar binnenb
05
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De finaak heeft enige overeenkomst met de Ananas-ftardbesfen.
Het opene klokhuis is hartvormig , met de fpits naar den fleet
toe. — De B 0 OM wordt flegts middelmatig groot, maar hij
groeit goed en levendig. De loten zijn lang , en niet zeer
zwaar. Hij maakt fpoedig vrugthout, en draagt jaarlijks
lijk. De zomerloten zijn aan de zonzijde bruinagtig , LI de
fchaduw olijfgroen, fchaars en witgraauw geftipt. De ogen zijn
Klein , en onder den bladfleel nauwelijks zigtbaar. Het blad is
niet groot , langwerpig rond , dun, lichtgroen , fijn geaderd
fcherp getand. Deze kostelijke vrugt worth in 't begin van
September rijp, en duurt zes of zeven weken. lea dien tijd
worth ze laf.
ROZP N-APPEL. (GESTREEPTE) Pomme ro.fi. panacitee.—
Een zeer fchone , vroegrijpe , en fmakelijke z OMER-APPEL
meer dan middelmatig groot, welruikend en kostelijk van finaak.
IN is meer hoog dan breed , met ene weinig gezonkene bloem
die van vijf fcherpe ribben omringd is , welke egter meer benedenwaarts allengs verdwijnen. Deszelfs kleur is het fchoonfle
rood , hetgeen aan de fchaduwzijde met geel vermengd is. Over
de rozenkleur henen ziet men — vooral aan de zonzijde — een
nog- zwaarder rood verfpreid , en in de lengte donkerrode firepen ; voorts is dezelve rondom met zware, gele flipjes of vlakken bezaaid , welke aan de zonzijde witagtig en kleiner zijn.
flij is daarenboven aan den boom , even als de Calvillen , met
een fijn flo g overelekt ; en wanneer hetzelve weggeveegd worth,
is hij zeer glimmend. De Reel is vleefchig, veelal 2 duim lang,
en fleekt in een vrij fpitfen kuil. De vrugt ruikt clerk en aangenaam. Het vleesch is fpierwit , met rozenrood doortrokken, en
vooral is bet aan de zonzijde roodagtig , voorts los , ter en
inalsch , zo dat her op de tong fmelt ; bet fap is niet overvloedig , dock toereikend. Het klokhuis heeft insgelijks een
roden rand. Smaak en geur zijn voortreftelijk en hebben veel
van den Aardbesfen appel. Hij is reeds half Augustus rijp ,
kan terilond van den boom gegeten warden. — Van den EElt.
STEN R A N G der Zomerappels.
"ROZEN-APPEL. (GROTE) Grofser Rofenhiiger. Een
tamelijk grote, platronde , zeer goede W INTER-PO TAP PEI, ,
die ook wel nit de hand mag gegeten warden , 3 duim breed
en 2 duim hoog. Van boven is de appel vrij plat, de b1oern
zit in een diepe groef, op wier boorden men enige verbevenhalm vindt, die egter niet verder over de vrugt henen !open.
De iteeJ s
tinim fang, en neat in een wijdeu, ruimen
glad.
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gladden kuil. Het vleesch is los , malsch , en geelagtig wit
van kleur. Het fap is menigvuldig en aangenaam van fmaak.
De fchil is glad , en aan de zonzijde rood geflreept , aan de
fchaduwzijde daarentegen in 't eerst groen , en vervolgens bleekgeel. Hij worth doorgaands in 't laatst van. September rijp ;
veertien dagen daarna is hij eetbaar , en duurt tot in Maart. —
De Boom groeit goed , en wordt vrij zwaar. De zomerloten
zijn middelmatig clerk en lang, donkerbruin van kleur en wit
geflipt. Het blad is tamelijk &root , donkergroen , en aan de
kanten fcherp getand.
ROZEN-APPEL. (KLEINE) Kleiner .Rofenhdger. Dit is
dezelfde appel als de voorgaande , maar hij is flegts half zo
groot.
ROZEN-APPEL, (PLATTE)
Een tamelijk grote
en WINTER-POTAPPEL, bijkans gevormd als de
Winterflrepeling , maar met duidelijker flrepen , 3 duim breed,
duim hoog. De bloem zit in een ruirm groef, waarin men
ribbetjes ontwaart , die zomtijds ook vrij kantig over de vrugt
henen lopen. De heel is zwaar, een duim lang, en fleekt in
pen diepen tregtervormigen kuil , die met bruinen roest overdekt is. De fchil is eigenlijk flrogeel van kleur ; men ziet
zulks egter bij vrugten , die veel zon gehad hebben , nauwe.
lijks tusfchen de rode flrepen doorfchijnen. De flipper/ zijr4
niet talrijk , maar fijn en geelagtig graauw. Daarenboven hebben de meeste vrugten bier en daar kleine, zwartagtige roestvlakken. Het vleesch is geelagtig wit , en aan de zonzijde min
of meer naar het rood overhellend ; het is voorts los , fappig,
grof en tusfchen zoet en zuur in. — De BOOM wordt zeer
groot , gezond en duurzaam. De takken ftaan verre van den
flaw af, en vormen een vlakke kroon. De boom draagt doorgaands alle jaren zeer rijkelijk. De zomerloten zija lang en
Perk, met fijne wol overtrokken , roodagtig bruin van kleur
aan de one zijde , en tevens met een zilvervlies bedekt , en
aan de overzijde roodagtig groen, en met weinige fijne flipper4
bezaaid. Het blad is groot, eirond , van agteren vrij wollig
donkergroen , en flomp getand. Het oog is groot , vastzittend
plat, en de oogtakjes zijn breed en vlak. De vrugt wordt
October rijp en duurt tot 's winters.
ITERFST-

ROZEN-APPEL. (RODE ZOMER-) Een zeer fchone
zniddelmatig grote appel , min of meet rolvormig, duim hoog
fll 3 duim breed , doorgaands ichtrood en Met enige witte
len ,

aco
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len , die onder 't liggen fraai geel worden. Zomtijds vindt mets
in het rood witagtige flipjes , welke vervolgens donkerbruin
worden. De bloem zit in een ruime groef, en raakt aan het
klokhuis. Zij is van zware plojen omringd , waarvan enigen
zeer zigtbaar over de vrugt tot aan het ileelkuiltle lopen , en
dezelve kantig maken. Het klokhuis is naar den fleel toe breed,
en naar de bloem fpits. De fchil Is dun en teer. Het vleesch
is in 't begin taxi, maar wordt vervolgens inalsch. Het fap is
niet menigvuldig ; de fmaak aangenaam en iets zuuragtig. Hij
wordt in 't laatst van Augustus of in 't begin van September
rijp en duurt tot 's winters.
ROUPE4U. Quintinye maakt van dezen Franfchen appel
gewag , zeggende dat dezelve witagtig en blozend is, zonder
hem nailer to befchrijven.
RUBIJN-APPEL. Zie GROTE APIS.
RUBIJN-APPEL. Zie BORSDORFER.
RUSSET, Royal Rusfet , Royal Rusfeting , ook Leather-coatRusfet , ene fchone , grote , Engelfche vrugt , donker-roodagtig,
met geelagtig vleesch. Hij wordt reeds in Oftober rijp en duurt
tot in April. Het is zowel een goede tafelappel als een zeer
voortreffelijke potappel. De B o o M wordt groot en zeer vrugt,
baar.
RUSSET. (PILE'S) — Deze is middelmatig groat heeft een
dunnen is aan de zonzijde licht-roodagtig, aan de andere
zi;de bleekgeel. Het vleesch is vast , aangenaam zuuragtig , en
goed van fmaak. Hij kan lang duren en is zeer goed voor tafel
en keuken.
RUSSET. (SH4RP'S) — Is volgens 't getuigenis van MILLER
ook een goede tafelappel.
RUSSET. (WHELER'S) Zie RODE KANEEL-APIEL.
SAFRAAN-APPEL. GEST EEPTE ZURICHSCHE APPEL.
Een Herfst-appel , die niet zeer lang duurt.
Safranke.
fchil is in 't eerst groen , en worth vervolgens fafraangeel, en
condom met vele hoogrode flrepen afgezet. Het vleesch is tar ,
wijnagtig en kruidig, en ruikt zeer aangenaam.
SAP
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SAFRAAN-APPEL. (RODE) Rother Safranke. Deze
appel is 24 duim breed en even hoog. De bloem is weinig gezonken , en de heel , die 1 duim lang is , fteekt in een vrij
vlakken kuil. De fchil is glimmend rood, met nog donkerder
rode ftrepen , en dikwijls met zwarte ijzervlakken , even nls
Stettijnfche.

S4NGUINOL/. Zie R ODE WINTER-CALVILLE.
SdNS-P4REIL. Zie WEERGALOZE6
Een zeer
SATIJN-APPEL. Der 4tlasapfel. Pornme fatin.
goede appel veelal rand , duim breed en 21 duim hoog,
met kanten om de bloem henen , glimmend, tear en lichtgroen
van fchil, wit van vleesch , wijnagtig en zeer aangenaam van
fmaak. Hij is eetbaar van October tot Nieuwejaar.
Een grote
SCHAAM-APPEL. Der Schilmapfel, Schrneiler.
onderaan 3 duim breed en 21 duim hoog, naar
boven fmaller toelopenAl , met een zeer korten steel. De fchil
is wit en roodagtig, zomtijds ook random blozend. Het vleescli
wit , vrij malsch , wijnagtig en aangenaam van fmaak. Hij is
in December eetbaar.
P ()TAPPET.

SCHAAPSNEUS. Zie

GELE

GULDELING.

SCHAAPSNEUS. Zie HAUTE BONTE'.
SCHAAPSNEUS. Die gelbe gefireifte Schaafsnafe. Een
Wiens vorm al zeer zonderling en enig in haar
faort is. Hij is namelijk rolvormig , en in 't midden zelfs meet
dan 66ns fmaller dan aan de beide einden. Ene geheel volwas.
fene vrugt is 3 1„ duim breed en 41 duim hoog. Dc grate bloem
;zit in een diepe , en dikwijls onregelmatige groef, en is van verbevene ribben omringd , die veelal over de gehele vrugt beenlopen , en dezelve zeer kantig maker). De korte , dunne fleet
fteekt insgelijks in een diepen kuil. De fchil is aan den boom
fraai lichtgroen, hetgeen vervolgens, ender 't liggen , goudgeel
worth. Ann de zonzijde is dezelve met brede , rode firepen
afgezet, en tusfchen de firepen geflipt. Het vleesch is in 't
begin wit en wordt eindelijk geelagtig. Het is fijn, vat merg
en lap , min of meer zuur,, nogthans aangenaam van fmaak. Het
klokhuis is zeer zonderling : men ziet dikwijls niets dot naar
cellen of vakken gelijkt naar flegts een gladde , elliptifche hall
POTAPPEL,
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ligheld , die onder en boven zeer (pits is. Zomtiicts vhidt men
gene pitten in hetzelve , of , zo er enige kleine rondagtige pit.
ten in gevonden worden , hoort men ze rammelen , wanneer de
vrugt rijp is. — De BOOM groeit, jong zijnde , zeer fterk ,
maar vervolgens langzamer , maakt fraai loof, vlakke van den
ftam afftaande takken , en een min of meer vlakke maar fchone
kroon. De bladen hangen , om dat hun heel zeer lang is , benedenwaarts , en zijn als gekruld. Het blad is lichtgroen , doorgaands eirond, met een fraje fpits, q.2 duim lang , 21 duim breed,
onregelmatig en veelal grof en feherp getand ; in 't najaar worth
hetzelve roodagtig. De vrugt wordt in October rijp en duurt
tot Nieuwejaar, wanneer zij haar fmaak verliest.
SCHAAPSNEUS. (ItODE) — ten fchone , grote en zed
goede POTAPPEL, rolvormig en hoog van maakfel, zomtijds
ook iets dikker en lager , 3 duim breed en 3,1 duim hoog. De
grote bloem zit in een ruime groef, waaruit zig ribben er.heffen , weike breed over de vrugt henen lopen. De zeer korte heel fteekt in een nauwen of tregtervormigen kuil. De fchil
is dofgeel , random blozend en aan de zonzijde donker bloedrood. Over de gehele oppervlakte ziet men een graot aantal
fijne , witgrauwe flippen veritrooid; zomtijds ook wel raestvlakken , die zig als wratten verheffen. Het vleesch is groenagtig
wit , met een grote ader om 't klokhuis henen , min of meer
los , fijnkorrelig , niet zeer fappig , en redelijk van fmaak. —
De BOOM wordt groot , maakt een fraje , gewelfde kroon , en
is zeer vrugtbaar. De zomerloten zijn lang en fraai , flegts bij
de toppen wollig , random glimmend bruinrood van kleur, en
met veel langwerpige en witgrauwe ftippen bezaaid. Het blad
is groot , langwerpig rond , van agteren wollig , en fpits getand.
De ogee zijn hartvormig , zeer witwollig, en de oogtakjes voortitftaande. De vrugt worth in November rijp en duurt den
gehelen winter.
SCHAAPSNEUS. (WITTE ZOMER-) — ten: aanzienlijk
grote, langwerpige POTAPPEL. Hij is doorgaands even boven
den fleelkuil het breedst, en loopt van daar als een flompe
kegel naar de bloem toe, 3 duim breed en 31 duim hoog. De
b eflotene bloem is vrij groot , witwollig en lichtgroen ; zij 7.::
g
in een nauwe groef, die van vele fijne , en gedeeltelijk van
2ware , ribben omringd is , waarvan zommigen veel naar vvratten gelijken , en anderen over de vrugt heenlopen. De dunne
heel is & of 1 duim lang, en fteekt in een ruimen vlakken kuil,
die door verfcheideue ribben veelal aan de kanten oneffen gemaakt
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;mkt wordt. De fail is bleekgroen , wordt vetvolgens witagtig geel, en aan de zonzijde zomtijds blozend , maar zonder
flippen. Het vleesch is groenagtig wit , flinkorrelig, vol merg
en fap , en wijnntig zuur van fmaak. Het klokhuis is zeer
groot en open. — De Boom groeit levendig, wordt groot,
duurzaam , ea komt ook wel ander een ruwe lugtitreek voort.
DPF 7elfs takken ftaan van den ftam af, en vormen een brede
kroon. De zomerloten zijn lang , zwaar, olijfgroen van kleur,
en aan de zonzijde bruinagtig rood. Het blad is groot, ellip.
tisch altijd fpitfer naar den ileel dan naar voren toelopend ,
of 5 duim lang ,. 3 tot 32 duim breed , lichtgroen , van onderen zeer fijn wollig, en niet diep maar fcherp getand. De
bladfleel is zeer dun en 2-24: duim lang. De ogen zijn
zwollen en ziLLeit op kleine plane oogtakjes. De vrugt wordt
in 't begin , of in 't midden van Augustus rijp , en duurt vier
weken : na dien tijd verlept dezelve.
SCHEIBLINGS4PFEL. Zie KREISLING VAN BOLL.
SCHELL/IFFEL. Zie HARDSCHIL.
SCHUVEN-APPEL. Zie UIEN-APPEL.
SCHIJITEN-APPEL. (WALDENSER) Der Waldenfer Schea.
lingsapfel. Een bruikbare en langdurende PO TA P PEL, platrond van gedaante , j duim breed en even hoog. De fchil is
fraai witagtig geel, het vleesch wit, malsch, fappig en zoer
van fitiaak. Hij duurt tot in April.
SCIIMELZLINC. Zie LEER-ZOETE.
SCHR/IGEN.1PFEL. Herrgottsapfel. Een grote rood-bonte
zoete rappel , waarvan GMELIN in zijne Onomtztologia gewag
maakt , zonder denzelven nader to befchrijven.
SCHUREN-APPEL. Der Schetternapfel. —Ten middelmatig
grote , wegens zijne duurzaambeid en inwendige waarde, in het
HUISH ()UDEN zeer nuttige w i NTER-APPEL. Deszelfs vorm
is veranderlijk , nu eens plat en dan wear jets hoger. De platte
vrugten zijn 3 duim breed en 24 duim hoog de anderen zijti
even hoog als breed. De bloem zit in een vlakke groef, die
van vele fijne plooitjes ornringd is , waarvan zommigen vrij ribagtig over de vrugt henen lopen. De flee! is kort en ileekt
in een diepen kuil. De fchil is geelagtig , en de zonzijde
bruin-
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bruinag:ig food , met enige donkerder rode flrepen vocifts lieb;
ben de meeste vrugten een aantal kleine en grate zwarte of
bruine roestvlakken , met zwarte randjes. Het vleesch ruikt
aangenaam en bijkans eveneens , als dat van de grauwe 'Boterpeer. Het is fijn , vast , zeer fappig , en heeft een zeer aan.
genamen fuikeragtigen rozen-fmaak, zonder zuur. — De Boon
wordt groot , oud , zeer gezond , is tegen het guurfte weer be.
fland , en zeer vrugtbaar. De takken Chan van den itam of
en vormen ene zeer fraje en digte kroon. De loten zijn lang
en fterk , zwartagtig bruin aan de ene, en roodagtig groen aan
de andere zijde , met veel wol bekleed , en met een aantal
grauwe flippen bezaaid. Het blad is groot , eirond , dikwijls
breder mar voren dan naar den fteel toe ; het heeft een korte
fpit; , is van agteren wollig, lichtgroen en glimmend, en met
zeer fcherpe tanden bezet. De ogen zijn min of meer gezwollen , hartvormig , en vastzittend ; de oogtakjes zijn vlak. De
vrugt worth in Januarij of Februarij bruikbaar,, en duurt den
gehelen zomer, zonder haar fmaak to verliezeri.
SEDAN. (PGMME DE) Den aanzienlijk grate , voortref.
felijke POT APPEL , vooral ook zeer gefchikt tot het makers
van Cider. Deszelfs vorm is doorgaands plat , tusfchen beiden
ook wel kogelvormig , 3-T4 duim breed en 22-2-i duim hoog.
De bloem zit in een diepe groef tusfchen fijne ribben , die
bij zomnYige vrugten zeer zigtbaar over de gehele oppervlakte.
henen lopen. De fteel is zoirtijds kart en dik , zomtijds dun
duim lang , en fteekt in een diepen en nauwen
en
De fchil is in 't eerst bleekgroen , betgeen ander 't liggen
geelagtig wordt ; maar d'e meeste vrugten hebben ene lichtbloedrode kleur daarover heen , die aan de zonZijde flerker
en meer glimmend is. De flippen zijn zeer fijn. Het vleesch
is groenagtig wit , Vol fap , en zeer aangenaain fuikeragtig en
rhijnsch van fmaak. — De Boom worth aanzienlijk groot. De
zomerloten zijn lang en clerk roodbruin van kleur, met wet
wol overdekt , en fchaars geftipt. Het blad is groot, bijkans
rand of eirond , bij den heel wat fchuins gebogen of gekruld
duim lang , 3 duim breed , van agteren niet zeer wollig
donkergroen, en fterk getand. De fteel is dik duim
lang. De ogen zijn donkerbruin , langwerpig, gezwullen , en
zitten zeer vast op hunne brede , fterke , maar niet vooruitftaande , oogtakjes. De vrugt wordt half September rijp , is la
't begin van 06tober eetbaar , en duurt tot Nieuwejaar..
SIBERISCHE IJS-APPEL. Pyrus baccata LIN N. Siberifeller
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reher fratelapfel , Siberifcher Eisapfel. Hi] behoort eigënlijk
noel/ tot de tafelappels noch tot de potappels misfchien zou
de Cider van dezen appel , onder Peer-cider verrnengd , eeh
goed geheel maken. Dan dezelve is vooral gefchikt voor Engelfche partijen en boschjes , daar niet flegts deszelfs bloefems
e ne zeer fraje vertoning opleveren , maar ook de fchone rode
vrugten zelven hem in 2ulk een menigte bedekken , dat de
boom ook op dat tijdflip het oog ongemeen bekoort hangende
aan een takje van an voet lang zomtijds 20 en 3o appeltjet.
Met wijn en fuiker gefloofd is dezelve zeer fmrkelijk. In
grote bOsfchen zou hij zeer goed zijn , om aan het wild eett
aangenaam voedfel to verfchaffen. De vrugt is klein , van de
grootte ever Okernelot , en zeer fraai rood en geel van kleur.
Uit de pitten , Waardocir dezelve voortgeplant wordt , krijgt
men bij afwisfeling vierderlei foorten
I) ene kleine bijkaris geheel rode;
2) ene kleine, die bijkans geel is.
3) ene grotere foort, rood met geel.
4) ene even grote en ever ,:iens gekleurde foort , maar die
meer langwerpig is, —
Vrugten van de derde foort verliezen , vol*asfen zijnde , alle
de overblijffels van de bloem , en hebben in plaatfe daarvati
flegts een diep groefje, De vierde foort daarentegen behoucit
de verdroogde overblijffels van de bloefems , en finaakt raauw
gegeten zijnde , beter den de andere drie foorten.
Deze appel is middelmatig groot.
SMAAK-WEL.
vindt egter aan denzelfden boom ook vele kleine zomtijds
ronde en zomtijds langwerpige , en bultige vrugten. De bloeni
is langwerpig , gezonken , en van plojen omringd. De fchil
groenagtig geel , zonder rood ; daarentegen heeft hij veelal zware
ruige vlakken , vooral in den omtrek van free? en bloem ; en.
zommigen zijn ook min of meer geribd. Het vleeleh is wit ,
teér,, vast, fappig , en aangenaam zuur van fmaak. Het is eery
POT- en TAFEL-APPEL, die reeds in November eetbaar wordt
en tot in April goed blijft.
Eeri grote P OT-4
SMEER-APPEL. Der Schmeerapfel.
aan 3 duim breed en 21 duim hoog. sander
liggen wordt dezelve geel zomtijds aan de zorizijde roodagtig. Het vleesch is niet onaangenaam van finaak. Hij is in.
October rijp , en worth tegen Nieuwejaar melig.

A P P E L , onder

SMEER-APPEL. (FRANKISCHB)
I, DELL,
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NENNEBER GS CTIE een zeer fmakelijke Duitrche appel,
vrij breed van gedaante, 3 duim hoog en 31 duim breed, ftrogeel, en aan de zonzijde mar onderen toe fraai blozend , of
Fever rood geilipt, met een korten en zeer gezonkenen fled.
De fchil is tear, het vieesch geelagtig, geurig, en vol van een
aangenaam fap. Hij wordt reeds in 't laatst van November
eetbaar en blijft tot in Junij goed. — De Boom worth niet
groot, oni da dezelye te fterk draagt, en deszelfs groan Beefs
veel overeenkomst met dim van den ligten Maatappel.

SMIDS-APPEL. Der false &hulk/Avid. Een kieine, irt
Duitschland bij den landman zeer beminde z o ET E appel bijkariF gevormd als een Borsdorfer, 21 tot z1-, duim breed ert
A duim hoog. De bloem zit in een ruime , vlakke , groef, tusfchen fijne plojen, en de fled fleekt in een wijden , vlakkeu
kuil. De fchil is aanvangelijk lichtgroen, en wordt vervoIgen2
geel. Vrugten die veel zon gehad hebben zijn aan die zijde
nun of meer veil roodagtig. De ftippen zijn niet veelvuldig,
en lichtbruin van kleur. Het vleesch is groenagtig wit , fijn,
vast, vol fap , crz van een zuiveren zoeten fmaak. — De Bo on
wordt groot maakt een tamelijk vlakke kroon , en is zo vrugtbaar, dat de due appel als 't ware den anderen verdringt. De
zomerloten zijn roodagtig donkerbruin , zonder enige flippen
en met fijne wol overtrokken. Het blad is niet groot, langwerpig rond , 3 duim lang , i duim breed , van agteren niet
zeer wollig, groen van , en romp getand. De ogen en
de oogtakjes zijn klein. De vrugt wordt in December rijp en
cluurt den gehelen winter.

SNEEUW-APPEL. Pounne de Neige. Verte Reine, Een
zeer wit van kleur, met ligt en tear
vleesch , en zeer liefelijk van fmaak. Hij wordt in Augustus
rijp, en is van geen langen duur.

rote ZOMER-APPEL,

SNOEK -APPEL. Z

opfel.

ALM-AP P E L.

Der Beckapfel, Lack.

Ponime de Saumon. Een zeer fraje, grote en welge-

maakte appel , rond , zorntijds 3; duim dik en 2.1 duim hoog;
zomtijds iets hoger en fmaller, groenagtig geel en aan de zonzijde donkerrood gevlamd. Het vleesch is malsch , zeer fappig,
geurig en wijnagtig van fmaak. Hij is eetbaar van 't laatst van
Vovember tot in 't laatst van Februarij. — De Boom heefr.
bruinagtig rode zomerloten aan de zonzijde; aan de andere zijde
zijn dezelven groen, wollig, en daaronder wit geflipt. De ogen
zijn bree4, vasuittezd, ei ebben k1ciie biPlaadjes. De bladert
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21jti geelagtig groen, eirond, van agteren wit, wijdlopig en
onregelmatig getand.
SPAARWIJKER ZOETE. Zie ZOETE RODE PIPPELING.
SPITSBERGER APPEL. — Deze words in Noord-America
voor een der uitmuntendfle appels gehouden , en hij zou het
ook in Europa wezen , zo hij niet misfchien °titian. Hij heeft
reel vooruit boven Porsdorfer en Goudpippeling. Het is een
grote ; doorgaands bloedrode appel , met een dunne fchil geelagtig, week en fappig van vleesch , en van een zeer kruidigen.
fmaak. De reuk voorfpelt reeds wat men van de vrugt to wagten heeft. Dart de wespen en horfels azen 9 Vvegens zijne zoetigheid , zodanig op dezen appel, dat men hem moejelijk ongefchonden van den boom krijgen en enigen tijd bewaren kan.;
Deszelfs vorm kan met geen Duitfchen appel beter vergeleken
worden , dan met den Stettijnfchen of Annaberger ; hij is egter
weer langwerpig dan road. — De Boom worth groot, en
breidt zig verre uit; maar het hout is flegt, en zeer onderhevig aan kanker. De fchil of bast van de zoinerloten is glad,
en roodagtig..
STARREN-APPEt. Pomme d'Etoile, pornme etoilee. Eeii
Platte appel , rondom met ribbon , met een bloem, die als , eery
Aar gevormd , en zeer weinig gezonken is. De fled, is lang,,
en fteekt In een diepen en nauwen kuil. De appel is roodr
zgtig en geel van kleur, met rode en gele flippen. Het vlees-eli
is geelagtig, ander den fchil bleekrood, en zuuragtig zoet van
fmaak. Hij duurt tot 's zomers.
STETTIJNSCHE APPEL. (GELS) Deze appel heeft de
vorm en grootte van den gewonen roden Stettijnfchen appel
maar is gewoonlijk iets fcheef, en aan de one zijde korter darn
man de andere. Deszelfs grootfle breedte zou in de onderite
belft hij altijd regelmatig gevormd ware ; dan mem
vindt Weinigen, die zulks zijn. Hij worth naar de bloeni toe
nllengS fmaller , en deze zit in een nauwe groef, welke van
enige plojen omringd is , waarvan er ook over de gehele vrugz
henen lopen. De fled flaat in een ruimen maar vlakken kuil;
hij is kort, dik , houtagtig, en ileekt flegts weinig buiten de
vrugt uit. De hoogte van den appel is 34 duim, en de breedte
jets Meer. Wanneer de vrugt goed rijp is , is de, fchil fraal
citroenged, en de zonzijde hoogrood ; ook heeft dezelva vele
witagtige, en zomtijds enkele brume, itippen; Het viee3ch is
vase
Pg
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vast en in 't eerst wit , wordende het vetvolgens geelagtig.
De fmaak is aangenaam en verfterkend. Wel bewaard wordende
kan deze appel tot Augustus duren. — De BOOM is zeer
vrugtbaar , en middelmatig zwaar. De zomerloten zijn dun ea
lang. De kroon is doorgaands kogelvormig. Het blad is bijkans
rond, lichtgroen , en fcherp getand.
STETTIJNSCHE HERFST-APPEL. (GELE) Een grote , beste , HERFST-POTAPPEL. Hij is veel' groter dan
rode Stettijnfche , en zijne vorm is even dikwijls kogelagtig
als plat , 4 duim breed en bijkans 3 duim hoog. De bloeirt
zit in een mime diepe groef, die van fijne plojen omringd is,
welke bij vele vrugten vrij vlak , egter altlid zeer zigtbaar,
over de oppervlakte henen lopen. De fterke fleet zit in een
wijden , diepen, en tregtervormigen kuil. De fchil voelt zig
vettig aan , en is citroengeel , ook wanneer de vrugten veel zon
gehad hebben , fraai blozend. De flippen zijn niet veelvuldig,
maar op gelijke afftanden verdeelcr, en groenagtig op de grondkleur , maar graauw op het rood. Het vleesch is wit , korrelig,
fijn , vol fap , los , Lei van een zeer aangenamen zoeten en teyens rhijnfchen fmaak. — De Boom groeit ongemeen levendig
en fraai. Deszelfs takken vormen ene vlakke maar digte kroon,
en hij is zeer vrugtbaar. De zomerloten zin levendig lang
en fterk. Hunne kleur is random donker roodbruin ; aan de
onzijde zijn zij met een fijn zilvervliesje overtrokken , met
veel witte wol bekleed , en met een aantal fijne , witgrauwe
fiippen bezaaid. Het blad is groat eirond , van agteren wollig , grasgroen en fpits getand. De ogen zijn witwaig , plat,
en zitten zeer vast op brede vooruititaande oogtakjes. De
vrugt wordt in O&ober eetbaar, fpoedig na dat ze geplukt is ,
en behoudt enige maanden lang haar finaak.
STETTIJNSCHE APPEL. (GROENE) Deze is nog
voortreffelijker dan de rode , zowel van fmaak als van duurzaamheid, en hij worth nooit, gelijk de anderen, flippig,
STETTIJNSCHE APPEL. (RODE) Rother Stettiner , rother
Rostocker , Eifenapfel Znnaberger. Pomme de Fer Ferraut. Deze beroernde appel is een oirfprongelijke Duitfche vrugt.
Bet is buiten kijf een der fraaifte en opregtffe platronde appels.
Gehe.el volwasfen zijnde is dezelve 3 duim breed en 2i duim
hoog. De bloem zit in een ruime diepe groef. De uleel is
kort , en fteekt in een frajen, diepen bleekgroenen, en onderaan zorntijds min of Dieu roestigen kuil. De fail is eigentlijk
bleek-
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bleekgroen mar wordt onder liggen lets lichter , en belt
naar het geel over ; de zonzijde daarentegen heeft , afgeveegd,
zijude , een glimmende bloedkleur,, welke ook dikwijls de geliele vrugt bedekt. Aan de zonzijde ziet men daarenboven
vele witgrauwe flippen; aan de fchaduwzijde hebben dezelven
groene randjes ; ook heeft de vrugt wel zwartagtige roestvlakken. Haar reuk is fijn en lievelijk. Het vleesch is groenagtig,
vast, breekbaar als glas , zeer fappig, en van een zeer eigenaartigen rhijnfchen muscadel-finaak. — De n o wordt buiten.
gemeen groot. Hij maakt veel warhout , en .dra,agt doorgaands
om het andere jaar zeer rijkelijk. Hij begeert ,egter een goeden
grond, ook zclfs in de diepte, eta verfchilt hierin van de meeste
andere appelbomen. De ogen zijn dik en breed en hebben
vooratitaande oogtakjes. Het blad is eirond en fijn getand.
De vrugt wordt in December rijp, en duurt tot laat in den
zomer, maar krijgt gaarne bittere bruine fleden in 't vleesch.
Hij is van den TWEDEN en voor bet huishoudelijk gebruik
van den allereerflen rang.
STETTIJNSCHE APPEL. (WITTE) Een fraje, grote,
welgemaakte appel , biji:nr.s kogelrond , 2 duim hoog en breed.
De bloem zit in een ruime groef, even als ook de flee!. die
middelmatig fterk, en kort is. De fchil is witagtig groen , en
wordt ,onder 't liggen bijkans citroengeel. Zomtijds ziet men
ook boven op dezelve grote, zwarte flippen. Het vleesch is
wit , teêr en vast. Het klokhuis is onder, naar den fteel toe,
breed en naar de beide kanten uitgerekt, maar naar de bloem
toe is betzelve langwerpig (pits. De fmaak is aangenaam zuurntig, zowel om uit de hand , als gefloofd to eten. Hij wordt
tegen Nieuwejaar rijp en duurt tot April. — De B oom wordt
zwaar en vrugtbaar. Hoofd- en zij-takken groejen vrij fleil in
de hoogte. De zomerloten zijn clerk en lang en de kroon
vormt een halven kogel. De bladen zijn langwerpig, donker..
groen , en fcherp getand. Hij heeft zijn naar 'l i e: van Stettijn
gekregen , maar van zijne meerdere of mindere overeenkomst
met den roden Stettijnfchen , en hij moet vooral niet met den
eig,entlijken groenen Stettijnfchen appel verwisfeld worden
welke ook wel Bens de witte genpemd worth.
STOOFAPPEL. Der Korbapfel,
Een nanzienlijk grote
wiNTER-POTAPPEL, van ene flomp-fpitfe vorm , bij den feel
duim breed s en 3 duim hoog. De bloem zit in een diepe
groef, die van veel fijne plooitjes omrin-gd is, welke vervolgens als vlakke verhevenheden over de vrugt henen 'open. De
fled
P3
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fledis zeer kort , en fleekt in een ruimen , tregtervormigen,
en roestkleurden kuil. De fchil is fraai citroengeel, en de halve
zonzijde is doorgaands bloedrood geftreept. De Itippen zijrt
veelvuldig , zeer fijn , en in het rood geelagtig, in het geel
daarentegen groenagtlg. Het vleesch is wit , tamellik fijn fappig , aangenaam van fmaak en veel naar den roden Stettijnfchen
oppel gelijkende. — De B 00ra groeit ongemeen flerk , maakt
ten brede kroon , en fraai , digt loof. Hij words vroegtiidig
zeer vrugtbaar. De zomerloten zijn clerk en lang, met veel
wol bekleed, roodbruin aan de ne , en rcodagtig aan de andere zijde , ook weinig of niet geftipt. Het blad is groot,
eirond, en heeft een fraje fpits. De ogen zijn vrij dik , en
-2itten nn brede , vooruitftaande oogtakjes. De vrugt is in
December rijp ,-wordt op dat tijdflip geel ett duurt den geh, elen winter.

^ TREBLINC. Zie BRAAD-APPEL.
STREPELING.

STRIEPELING, IIERF ST-STRIEPELING.

Coldgelber HerfstfireUling. Een zeer fchone, aanzienlijke,
voortreffelijke P O T A P P E L platrond van gedaantc. Deszelfs
breedte bedraagt 3 duim en de hoogte 24 duim. De bloern is
doorgaands open , clerk uitgehold, en zit in een groef, die niet
nitijd even wijd en ruim, maar van enige fijne plojen omringc
is, waarvan zomtijds een enkele vrij verheven over den appel
henen loops. De fteel fteekt in een nauwen en niet diepen,
maar meestal roestkleurden kuil. Hij is geen duim lang en
veelal vleeschagtig. De dunne fchil is aan den boom glimmend
Iichtgeel , betwelk onder 't liggen fraai goudgeel worth. Aan
de zonzijde is de vrugt fraai karmofijnrood geftreept , zijnde
egter de ftrepen dikwijls niet anders dan ene aan6enfchakeling
van rode vlakken. Tusfchen de flrepen k de vrugt ook
rood , en de ftrepen ftrekken zig zomtijds over de gehele oppervlakte nit , terwijl ze nogthans naar de fchaduwzijde hoe
fangs hoe bleker warden. De appel heeft ook doorgaands
bruinagtig gele wratten of vlakken , en zelfs wezenlijke indrukken of groefjes. Het vleesch is wit, los , , korrelig, vol Cap,
en Diet onaangenaam rhijnsch van finaak. Het klokhuis is zeer
klein , de meeste cellen zijn toegedrukt, en flegts diegenen,
Welke een klein pitje bevatten , zijn open. — De Bo om maakt
fchoon, vrolijk gewas. Het vrugthout fijn en juist niet zeer
veelvuldig mar het drangt ongemeen Clerk. Hij maakt geen
zwaar loof. De zomerloten zijn aan de fchaduwzijde geelagtig
rood of geheel bruinagtig, aan de zonzijde met eext zilvervliesje
over-
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irtertrokken , en dikwijls, vooral bij de topper grauwe
wol bedekt. De ogen zijn grof, dik , gezwollen , donkerrood,
en zitten op Berke en zeer vooruitftaande oogtakjes. De vrugt,
ogen zijn glimmend roodagtig. Het Wad is langwerpig r9nd, 4
duiin breed , niet diep , en doorgaands
tot 41 duim lang,
flomp getand. De bladfteel is dun, ti duim lang , en wordt
najaar fraai karmofijnrood. — De vrugt wordt half September
eethaar,, en kan niet wel linger dan tot November duren. Van
4en TWEDEN RANG, en wegens deszelfs vroege rijpheid your
Let huishoudelijk gebruik van veel waarde.
STREPELING. (WINTER-) CARMES-APPEL. Stra miners
ling, Marienthaler. Deze alom bekende, vrugtbare P o rAPPEL

beh r__, rt meer tot de kogelvormige , dan wel tot de platte

appels van middelmatige grootte. Men heeft egter ook on4te bij-

foorten , die veel kleiner zijn. De geflotene bloem zit in eels
vrij nauwe , en niet zeer diepe groef, die van zeer fijne plooitjes
omringd is. De heel is kort , flaat in een diepen min of meer
roestkleurden kuil , en fleekt doorgaands niet buiten de vrugt
Air. De fchil is fijn , in 't eerst lichtgroen van kleur j vervolgens , na enigen tijd gele gen te hebben lichtgeel , en enigszins
vettig. De zonzijde is met donker karmofijnrode ftrepen , die
van de bloem tot aan den heel lopen , overdekt , en tusfchen
deze ftrepen bij vrugten , die clerk in de zon gehangen hebben
nog daarenboven zo zwaar geflipt en gekleurd , dat er van de
grondkleur weinig te zien is , en de firepen eerst aan de kanten
regt zigtbaar worden. Naar de fchaduwzijde toe worden de
ftrepen minder en flauwer. Het vleesai is wit, of naar groentigtig geel overhellend , week , los , vol merg en fap , en niet
onaangenaam van fmaak. Het klokhuis is ruim , open, en bevat niet vele , maar voiwasfene pitten. — De B 0 Om groeit levendig en clerk, en wordt zeer groot en oud. De kroon breidt zig
clerk uit, en heeft veel draagbaar hout. De loten zijn zeer
donkerbruin , fijn geftipt en wollig. De ogen zijn zwaar , lang,
dik , donkerrood , en zitten zeer vast op hunne fterke , breve
oogtakjes. - Het blad is middelmatig groot, en onregelmatig getand. De boom bloeit zeer pragcig , en deszelfs bloefems hebben van 't pure weer weinig hinder. De appel wordt in November bruikbaar, en duurt tot in Maart of April , begirt egter dan
ook al melig te worden. Hij is en in de keuken, en tot bet
waken van Cider van veel nut.
5TREMING. (ZOETE) — Heeft ten opzigte Tau kleur
P4
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en gedaante veel overeenkomst met den Herfst- en Winter -firei
peling, maar is z OET en niet zeer jt-/ van fmaak.
STREPELING. (ZOMER-) — Is lets kleiner, hoger , en
weer geribd dan de Herfst-ftrepeling, ook minder aangenaarrt
van fmaak. Hij wordt eenige weken vroeger rijp, en kan niet
zo lang Buren.
$TRIEM- APPEL. — Een fraje grote ftrepeling, die we,
gens zijne duurzaamheid, en wegens zijne inwendigc., waarde,
voor 't keuken - gebruik zeer gefchat wordt. Deszelfs vorm is
doorgaands van 't midden Itaar de bloem als een ftompe kegel
toelopend; hij is bijkans even hoog als breed ; egter bedraagt
de breedte van een volkomene vrugt 32 duim en hare hoogte
omftreeks 3 duim. De bloem zit in een vlakke groef met fijne
ribben , vlelke breed over de vrugt heenlopen. De fled is fterk,
duim lang, erg fteekt een diepen tregtervormigen kuli. De
fchil is lichtgroen , en worth under 't liggen lichtgeel. De zon.
zijde is vol van rode ftrepen. Lie flippen zijn fijn , en op het
rood even als itarretjes ; maar aati de fchaduwzijde zijn ze groen.
Het vleesch js groenagtig wit, los, vrij fappig , en tamelijk fijn
van fmaak , zonder kruidig to zijn. — De BOOM groeit ongemeen levendig, wordt groat , gezond, en zeer vrugtbn.ar. De
zomerloten zijn glimmend donkerrood , veelvuldig en fijn gefiipt , en niet zeer wollig. Het Wad is groot, lang , naar voren
fpits toelopend , dun , van agteren niet ruig , lichtgroen, en fpits
getand. De ogen zijn klein. De vrugt wordt in Maart bruikbaar, en duurt den gehelen zomer.
STROGELE APPEL. Pomme de paille.
Ene aanzienlijke,
grote vrugt, wier gedaante veel heeft van een' verfchrovenen
kogel duim breed, en 2 duim hoog. De bloem zit in een
diepe groef, op wier kanten men bulten of ribjcs ontwaart, die
egter niet over de vrugt heenlopen. De flee' is t duim lang,
fteekt In een gladden, diepen kuil. De fchil is glad en middelmatig dik, ftrogeel van kleur, met donkergroene ifippen bezaaid; aan de zonzijde is zij zomtijds blozend, doch meestal
flegts bleekgeel. Het vleesch is wit, tear, malsch en ongemeen
vast. Het fap is menigvuldig en aangenaam van fmaak. Hij
wordt in December eetbaar en duurt tot April. — De y o a m
groeit goed, en wordt zwaar. Deszelfs zomerloten zijn zeer
dik, lang , zwartbruin van kleur , en wit geflipt. Het Wad is
zeer groot, aan de kanten zwaar en fcherp getand, en donkey
croon van kleur.
I-
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SUIKER- APPEL. BLEIJER BE LLEF LE UR. Pomme fu.
tree. — De Fruitkundigen flemmen in de befchrijving van dozen
appel niet volkomen over6en. — Het is ene aanzienlijke, grote
en voor lief hebbers van z o E T E appels onwaardeerbare vrugt
plat van gedaante, maar van het midden naar de bloem finaller
toelopend, en doorgaands aan de dne zijde hoger dan aan de
and-re. Hij is bij den fleel 42 duim breed en 21 duim hoog.
(Knoop zegt dat hij 2 duim breed en even hoog is, aan de
vrugten van ben en denzelden boom zijn dikwijls zeer verfchilu.
lend.) De bloem zit in een ruime groef, en de korte fleel in
een roestkleurden kuil. De fchil is bleekgroen, en wordt onder
't liggen vuil geel en min of meer vettig. De zonzijde is zorntijds iets blozend. De flippen zijn fijn , bruin , en niet veelvuldig. Het vleesch is groenagtig wit, vol merg en fap aangenaam zoet , kruidig, en eenigszins muscadelagtig van fmaak. —
De Boom groeit levendig en fchoon in de hoogte. De zomerloten zijn lang en rank, zeer donkerbruin , met fiine witte wol
bekleed en niet veel geilipt. Het blad is aanzienlijk groot
langwerpig road, donkergroen , met een lange fpits , en fcherp
getand. De bladiteql is kort de ogen klein , en de oogtakjes fpits
vooruitItaande. De vrugt worth in 06tober of November bruikipar en duurt tot Nieuwejaar. — Van den 'TVVEDEN RANG.
SUMER-APPEL. (GELE) Der gelbe Herbstzuckerapfel. Sayre jaune. Deze Z OMER- en HERFST-APPEL heeft bijkan3
dezelfde platronde gedaante als de vorige. Hij is 2 duim breed
en 2-rg duim hoog, en gedeeltelijk wir p gtig geel en fijn geulipt,
gedeeltelijk aan de zonzijde fraai blozend , en nu en dan bruinagtig gevlakt. De bloem is weinig gezonken , en zit tusfchen
plojen in. De dikke, korte fleel ftaat in een vlakke groef. Het
vleesch is murw,, fuikerzoet en aangenaam op de tong. Hij
wordt in September of Ocober rijp, en is vier of zes weken
tang in zijn voile kragt.
De Boom draagt zeer goed.
SUIKER -APPEL. (RODE) Sucre rouge, fucre plat. —
is plat van gedaante , duim breed , 2 duim hoog, en een der
fchoonfte rode appels. Het vleesch is vast , fpier wit, en om het
klokhuis henen roodagtig. Hij is fuikerzoet en aangenaam van
iinaak , wordt in O(tober of November rijp, maar is zeer
verrotten onderhevig.
SUKAAD-APPEL. Zie ASTRACANSCHE APPEL.
P5
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TAART - APPEL. Pomme de Fouace.
Een plan, fraje
goede appel, die om to cloven en voor gebak zeer dienstig is.
TAFEL- APPEL. Zie ZOMER - CITROEN - APPEI4,
TAFT-APPZL. (WITTE) Zie WM- APPEL,
TAFT-APPEL. (WITTE WINTER-) Taffetas Blanc d'hiver.—
Een appel, die veel overeenkamst heeft met den Was -appel, en
evenEens groeit , maar met dat alles wezenlijk van denzelven ver.
fchilt. Hij is nog platter van gedaante , en deszelfs inwendige
waarde is minder. Geheel volwasfen zijnde is hij 21 tot 3 duim
breed en 2!-4-. duim hoog. De bloem zit in een vlakke groef,
is van piooitjes omringd. De vleefchige Heel is kort, zomtijds
duim lang , en fteekt in een niet zeer diepen, maar groenen of
roestkleurden kuil. De fchil is licht flrogeel , 't welk aan de zon.
zijde iets donkerder wordt. Het vleesch is fpier wit, fijn , vast,
fappig , en van een zuuragtigen alandfmaak. — De B o o z wordt
niet groot, lang hartvormig , 5 tot 5 duim lang , 31 tot 4 duim
breed, lichtgroen, alimmend, van agteren niet zeer ruig , en aan
de kanten niet diep getand. De ogen zijn fraai, gezwollen,
zitten op platte oogtakjes. D vrugt worth in December rijp,
en duurt den gehelen winter. — Van den TWEDEN RANG.
TAFT-APPEL. (WITTE ZOMER) Een fraje, vroegrijpe appel duim breed, en xi duim hoog, naar de bloent
final toelopend, met een fraje, witte en teere fchil, malscht
vleesch , liefelijk en zeer kostelijk van fmaak. Hij wordt zomtijds
reeds in 't laatst van Julij rijp.
TARN` - APPEL. Zie ZOMER - AAGT.
MURICH4PFEL , Somtnertaurick, Een grote(, kantige , ZOMER- en IIERFST-POTAPPEL, 3 $ duim
breed en 21: duim hoog, met een kleine, weinig gezonkene
bloem en een korten heel. De fchil is ,Itagtig geel en aan de
zonzijde fraai rood ; het vleesch is wit en teer,, wijnagtig en niet
onaangenaam van fmaak. Hij worth in September rijp, en is nog
al duurzaam.
TAURICIL (RODE) Rotker Weidling , Weidlingsapfel.
rote Potappel , 3 duim breed en Qi duim hoog. De fchil is
tKeeli.gtig wit , met enige rode firepen aan de zonzijde, en met
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ritre 11ippen beznaid. Het vleesch is geelagtig, malsch , en amgenaam zuur; rnaar hij kan niet lang d.uren.
TAURICH. (WINTER-) — Is eveaens als de voorlaatfle, of
behalven dat de fledl langer en dunner i.
JIij duurt tot in Mai.
ZOMER-TAURICH,

TIEND-HEER. Zehentikeber. — Een grate , voortreffelijk(-,
Potappel, die ook wel nit de hand flag gegeten wordien. Deszelfs vorm is niet altijd dezelfde, doch de meeste vrugten zijn
plat. De fledl is dikwijls zeer kort, en fleekt in een ruimen roestkleurden kuil. De fchil is in 't eerst lichtgroen , en worth vervolgens geel; aan de zonzijde daarentegen is zij bloedrood genreept. In het rood ziet men grauwe flippen, en aan de fella.
duwzijde hebben dezelven witte randjes. Het vleesch is wit,
tamelijk fijn , los , zeer fappig , murw , kruidig en zeer verve
Icwikkelijk van fmaak. Het klokhuis is zeer ruim. — De B o 01\I
wordt groot en oud, en heeft veel overeenkomst met den Stettijnfchen. Hij draagt zijne t^lken vrij fleil en rnaakt een digte
kroon. De zomerloten zijn lang, bruinagtig rood, weinig en
fijn geflipt. Het blad is aanzienlijk groot , donkergroen , van agteren zeer wollig , aan den kant min of meer gekruld en Celle*.
getand. De ogen zijn zwaar , en zitten zeer vast tegen de brede
oogtakjes aan. De vrugt wordt in 't laatst van November of December rijp en duurt tot laat in voorjaar. — Van den TWEDE4t
RANG.

TRIJNWEEUWSTER. Zie AAGTJE.
TROOST- APPEL. Tri;stlingsapfel. — Een WINTER- P o T2,1 duim breed en 2 duim hoog; met een kleine , voin
plojen omringde bloem , en een vrij langen fled. De fchil is
bleekgeel, aan de zonzijde blozend en geftreept. Het vleesch
is zuuragtig, en de appel wordt niet vO6r April bruikbaar.
A PPEL,

TULPEN -APPEL. Femme tuft:pee.
Een zeer fraje, ea
aanzienlijk grote ZOMER-TAFEL-APPEL kOgehrOrrilig,
duim breed en 31 duim hoog. De bloem zit in een ruime, nauwe , en zomtijds vrij diepe groef, en is van ribben omringd,
welke calvilagtig over de vrugt henenlopen. De fled is fork ,
en fleekt in een diepen tregtervormigen kuil. De fchil is ftrogeel, aan de zonzijde met een aantal rode flrepen afgezet, even
als vele Tulpen , en voorts met grauwe vlakies , die anti de fchatiuwzijde groenagtig zijn. Het vleesch is fpierwit , fijnkorrelig
week,
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week , zeer los, vol merg en fap , en van een aangenamen rozenfmaak. — De BOOM is aan het grote loof gemakkelijk to kennen. Flij groeit levendig en fterk , en maakt vroegtijdig zeer
veel vrugthout , wordende hij dien ten gevolge dan ook fpoedig
vrugtbaar. De zomerloten zijn lang en clerk, aan de zonzijde
zwartagtig bruinrood, en aan de overzijde olijfgroen, met veel
vastklevende wol overdekt, en met een aantal grauwe en doorgaands langwerpige flipjes bezaaid. Het blad is groot , vooral
san de zomerloten; het is langwerpig rond
duim lang , en
duim breed. De onderite bladen zijn dikwijls wanitaltig groot,
zorntijds meer dan 6 duim lang, en flegts 22 tot 3 duim breed,
donkergroen , van agteren zeer wollig , en gedeeltelijk- clomp,
gedeeJtelijk fpits getand. De ogen zijn aanzienlijk groot, en
liggen ftijf teg,en hunne vlakke oogtakjes ,aan. De vrugt wordt
half Augustus , of in 't laatst van die maapd, rijp , mnar blijft
niet wei larger frnakelijk dan een paar weken , wordende het
vleesch na dien tijd flippig. — Van den EERSTEN RANG on,
der de Zomerappels.
TULPKROON. Zie RODE KROONAPPEL.
UIEN- APPEL.

LOOK•APPEL,KANTJES-APPEL, KAA 8-

Der Zwiebelapfel, die plane
Renette , der Zwiebelborsdorfer, die Bauernrenette, der Platarsch,
Zipollenapfel, Scheibenapfel. Ene Renet van een bijzondere
gedaante , die geheel war een brede Uien gelijk-t , en middelmatig
groot is. — Boven is de wag breed en vlak , en de bloern is
weinig gezonken. De fte.el daarentegen , die lang en tenger is,
iteekt in een regelmatigen kuil. De fchil is doorgaands graauw
en ruig , en de bovenile heeft geel met grauwe flippen. Enigen,
die paar het Zuiden hangen, zijn aan de zonzijde fraai rood,
even als de Borsdorfer ; erg anderen hebben ook wratten. Het
vleesch is wit , , malsch, niet zcci fappig en niet onaan.
genaam van fmaak. Hij wordt niet flippig, is tegen Nieuwejaar
bruikbaar , en duurt zeer lang. — De Boom worth middelmatig
7waar. Deszelfs hoofd- en zij takken groejen vrij fehuins, en
Timken- van de kroon een platten kogel. De zomerloten zijn lang
en dun , bruinagtig rood, Met fijne wol bedekt , en bier en daar
wit geflipt. De ogen zijn klein en zitten vast. De boom maakt
weinig loof. Het blad is langwerpig en heeft een Inge fpits. Aan
de kanten is hetzelve fcherp getand, eta het is geelagtig groen
yan kleur.
/ES-APPEL, SCHIIVEN-APPEL.

UIEN-APPEL. (DUBBELE) La double Reinette Mae.
De-
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Deze Appel is nog eens zo groot als de voorgaande, mar deszelfs vleesch is niet zo vast, en de fmaak minder aangenaam. —
De Boom maakt zwaar en dik bout, en groeit vrij fteil in de
hoogte. Deszelfs zomerloten zijn geelagtig graauw, en met
witte ilippen bezaaid, de ogen klein , en , even als de oogtakjes,
plat. Het blad is glimmend , rond , met een korte fpits , en grof
gerp r d.
UIENKLEUR1GE APPEL. Per Zwiebelfdrbige Apfel. —
Hij is middelmatig groot, ornflreeks 2 duim hoog, langwerpig
gevormd , en eindigt bij de bloem met een flompe fpits. Hij
heeft een volkomene uienkleur,, en is vrij kruidig van fmaak
Hij duurt tot in April , en is ongemeen vrugtbaar.
ULMEN4PFEL. Zie
APPEL.

RODE GESTREEPTE

KARDINAAL-

VADER • APPEL. Pater nosier fans pepins. Een frale
middelmatig grote appel , wiens vorm veel naar die van een zwaren Borsdorfer gelijkt. Hij is 24 duim breed en 24 tot 21 duiru
hoog. De ()Rene bloem, die zeer lang groen blijft , zit in een
Vrij diepe en ruime groef, die van verfcheidene liompe ribben
omringd is , waarvan zommigen over de gehele vrugt heenlopem
De fteel is dun , doorgaands 2 duim lang , en fleekt in een diepen , en veelal roestkleurden kuil. De fchil is aan den boom
fraai witagtig geel, hetgeen under rt liggen bleek geel words.
Aan de zonzijcle is de vrugt flaauw e" bleekrood geftreept. Het
vleesch is geelagtig wit , los , fijn , vol fap en merg , buitengewoon malsch en fineltend op de tong, en zeer aangenaam van
fmaak. Het klokhuis is vrij ruim , min of meer open , en bevat
of gene pitten, of zomtijds een enkel pitje, maar doorgaands
niets anders dan bruinagtige flippen. — De Boom is insgelijks
van anderen zeer onderfcheiden. Hij words groot, zeer fraai,
gezond , en houdt zijne takken zeer fchoon opwaarts. De loten
zijn rank , vol van knoppen, glimmend en roodagtig bruin van
kleur, niet veelvuldig, maar fraai witgraauw geflipt. Hij maakt
vroegtijdig vrugthout. De ogen zijn zwaar , lang en dik , en de
fierke oogtakjes hebben drie ribben, waarvan vooral de middelfte
zeer fcherp uitileekt. Door deze oogtakjes en de menigte van
ogen krijgen de loten een zeer bultig voorkomen. De fpit g van
het blad is zo flerk benedenwaarts naar den fteel omgekruld , dat
fpits en heel elkander nagenoeg raken. Voorts is hetzelve Mein
hartvormig , z 2 duim lang , 2 duim breed , fraai lichtgroen van
kleur,, en even 21s co net gaderd, De bladfteel is nauwelijks
4 duim

c,/
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A
4 duim :fang. Het blad heeft nu een s grote, dan wear kleines
maar altijd zeer fcherpe tanden. De vrugt worth in November
rijp, is in December en januarij het best, en worth na then tija
Van den TWEDEN RANG.
!of en rottig.
VEEN APPEL. VEENTJES-APPEL: Der Moorapfel.
ken middelmatig , grote WINTER-POT-APPEL, plat van geduim breed en ifs duim hoog. De fchil ruig,
daante
met een. grauen roest overtrokken , even als de graauwe Renet.
Vrugten , die reel zon gehad hebben , zijn aan die zijde bruinaga
tig rood. Het vleesch is vast en redelijk van fmaak, maar niet
geurig. — De Boom groeit goed, en is zeer vrugtbaar.
VEENTJES -APPEL. (ZOETE) Deze is platrond even
nls •de voorgaande. De fchil is geelagtig groen, en aan de zonzijde
bruinagtig rood of geflreept. Het vleesch is malsch, kin en zoet
van fmaak,
VENKEL-APPEL. GRA UWE VENKELAPPEL CLA5.
tENAPPEL. Fe htiaillet gris Pomme d' Anis , Pomme de Railin.
Spice - apple. — Een kleine maar zeer gefchatte appel wiens
eigenlijke voren en grootte met die van een middelmatigen Borsdorfer overeenkomt. Hij is gewoonlijk 2-21 duim breed en bijkans even hoog. De kleine bloem zit in een ruime groef, die
van fijne plojen oinringd is , en de heel fleekt niet diep in de
vrugt. De fchil is in 't eerst li-chtgroen , en worth Vervolgens
udder geel. Men ban er egter weinig van zien daar de gehelo
vrugt met , een dunnen roest overtrokken is , die aan de fchaduwzijde graauw is, en aan de zonzijde een kaneelkleur heeft. Daani
enboven is de zonzijde ook nog wel goudagtig rood,. waarvan:
men egter bij vele vrugten weinig of niets ontwaar wont. De
flippen zijn fijn, zomtijds vrij veelvuldig maar tevens onduideIijk , en flegts lets lichter van kleur dac roest , van welkert
men ze zomtijds nauwelijks kan onderfcheiden. Het vleesch
ruikt aangenaam , is geelagtig van kleur fijn niet fappig en,
van een zeer verhevenen , fuikeragtigen en eigenaartigen anijs- of
venket- fmaak. — De Boom worth niet groot , maakt fijne
ranke takken , die fr*ai opwaarts groejen , en ene foort van pi.
ramide vormen. Hij maakt vroegtijdig een menigte vr-agtliout
en draagt doorgaands alle jaren rijkelijk. De zomerloten zijn fijn „en in de jeugd vrij lang , zwartagtig bruin van kleur, flegts naar
voren met enige wol bekleed, en met zeer vele ronde fijne, witgrauwe ilippen bezaaid. Het bind i$ middelmatig groot , langwerpig rond, donkergroen c stomp getana. De ogen zijn zeer
!dein
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Vein, en de oogtakjes flaan fpits vooruit. De vrugt Wordt in
December eetbaar, en duurt tot in 't voorjaar, wanneer zij clerk
egint te rimpelen. — Van den E E a s T E N RANG.
VENKEL-APPEL. (DUBBELE) Le grand Tenniliet grin. —
Deze is vrij wat groter, maar van de eigen vorm en kleur, behalven dat de flee! dunner en langer is Hij is zeer fmakelijk
dock minder dan de voorgaande, en duurt van November tot
Mum
VENKEL-APPEL. (GELS) — (Du Hamel noel= hem teyens Drap d'Or,, hetgeen egter ligtelijk tot verwarring aanleiding
feeft.) — Het is een kleine fmakelijke T A F E L APPEL, van de
grootte eens miadefmatigen Borsdorfers. Deszelfs gewone breedte
bedraagt 24 duim , en de hoogte I duim. De kleine geflotene
bloem zit in een fraje ruime groef, die zig egter niet over de
vrugt verfpreiden. De kleine, fterke fleel fleekt in een tregtervormigen kuil. De 1-chii is lichtgeel. Men ziet intusfchen van
deze kleur zeer weinig, daar de gehele vrugt met een fijnen
kaneelkleurden roest overtrokken is , die zig ruig laat aanvoelen , en die , uit hoofde van de doorfchijnende grondkleur, hier
en daar getlagtig rood is. Vrugten , die geheel vrij in de zon
gehann hebben , zijn daarenboven aan die zijde min of weer
blozend, en men kan het rood door den roest zien henen fchijlien. De appel heeft ook zomtijds bruinagtige roestvlakken en
wratten. Het vleesch ruikt fijn en aangenaam, is zeer wit,
fijn , niet zeer fappig , aangenaam anij5- en kaneelagtig van
Dg Boom wordt niet groter dan die van den Gondpippeling , en maakt veel fijn bout; de takken flaan van denftam af, en vormen een vlakke kroon. De zomerloten zijn
cle jeugd lang en dun, zwartagtig bruinrood van kleur , met
seer fijne wol bekleed , en met fraje flippen fchaars bezaaid.
Het MO is zeer gemakkelijk te kennen. Het is l2ngwerpig
rond, en er zijn weinig bladen, die van 't midden af zo re.
gelmatig final naar voren lopen , en zulk een lanfetvormige
fpits verbeelden : bij den fleel is hetzelve tamelijk rond en clomp,
}let is met de fpits 3 duim lang en zeldzaam 2 duim
breed, van agtereu niet zeer wollig , lichtgroen , en niet altijd
even fcherp getand. De ogen zijn lang en tanaelijk dik , met
de fpits veelal zijdwaarts gebogen , en wollig : de oogtakjes
zijn breed en plat. De vrugt wordt in November eetbaar, en
is het fmakelijkst , wanneer ze rimpels krijgt. Zij duurt tot in
rt lattst van December.,Van den .ALLEREERSTrai RANG.
VEN-
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VENICEL-APPEL. (GESTREEPTE) Le Fenouillet rare. -..,
Erie kleine voortreffelijke vrugt, die nauwelijks de grootte van
een middelmatigen Borsdorfer bereikt, en ongerneen fmakelijk
is. Hare gedaante is vrij kogelvormig, 2:1- duim hoog: De
kleine bloem is weinig gezonken en van fijne plooitjes omringd. De fchil is ftrogeel, en wordt , wanneer de appel Volkomen rijp is , bleekgeel. De zonzijde is bleekrood met donkerder firepen, die egter niet zeer dtidelijk zijn. Daar de
fchil geel is, is dezelve fijn en geelagtig graauw geftipt: Dolt
vindt men op deze vrugt veelal grote bruine roestvlakken. Het
vleesch is wit , vast , zeer fijn, vol fap , en van een anijs- of
venkelagtigen fuikerfmank. — De BOOM groeit , zo lang
hij jong is, levendip;; de takken zijn zwak , en over 't geheel
maakt hij veel fijn bout. De zomerloten zijn lang en dun ,
am de zonzijde licht bcuinagtig van kleur, en met een fijn
zilvervliesje overtrokken, aan de fchaduwzijde groenagtig rood,
fijn wollig , veelvuldig en witgraauw geflipt. Het blad is fraai,
langwerpig rond , en zomtijds geheel rond , en in dat geval
zonder de fpits 3 duim lang en bijkans even breed , fijn wol.
lig , lichtgroen, met zware fpitfe tanden , die wederom fijn getand zijn. De ogen zijn dik, fijn witwollig , onderaan rood,
en de oogtakies flaan clerk vooruit. De vrugt wordt in Deccmber of Januarij rijp, en duurt tot in 't voorjaar, wanneer
ze verlept. — Van den EERSTEN RANG.
VENKEL-APPEL. (RODE) Bardin. — ten kleine , min of
meer zoete T AFELAPPEL, ZO groot als een Borsdorfer, bijkans kogelvormig , t duim hoog en dik. De bloem zit in een
mime en vlakke groef, waarin men dikwijls fijne plojen ont.
-want. De heel is nu eens kort en vleefchig, dan weer dun
en lang. Hij fteekt in een ruimen kuil , die zomtijds vrij diep
is. De vrugt is aan den boom met een fijnen blauwen waasfern
belopen. Hare grondkleur is flaauw iichtgroen , hetgeen onder
't liggen geelagtig wordt. De zonzijde is dof, donker, bruinagtig rood, waarvan men egter bij vele vrugten weinig ontdekt,
daar de gebele vrugt , en wel voornamelijk aan de zonzijde,
met een ruigen grauwen roest overtrokken is, Daarenboven is
dezelve rdom met fijne witgrauwe flippen bezaaid. De vrugt
verlept zeer gaarne , en moet , indien het mogelijk is , niet vOOr
November geplukt worden. Het vleesch is groenagtig wit , fijn,
vast, vol fap, en van een zeer aangenamen , fuikeragtigen anijsof venkelfmaak. — De BOOM blijft zeer klein , bereikende nauwelijks de hoogte van een Goudpippeling. Deszelfs fijne takken groejen vrij licil op, en vormen een fmalle en hoge kroon,
Hi)
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Nij is

zo vrugtbaar, dat cfe vrugten zorntijds geheel en al het
Joof bedekken. De zomerloten zijn aan de zonzijde zwartagtigbruin en glimmend, even als die Van , den ,Apis, met een fijnzllvervliesje bekleed; aan de fchadli w/ zijde lichtbruin of roodagtig,
flegts boven aan wollig, en veelvuldig maar zeer fijn geftipt. Het
blad is klein ; elliptisch ,; of eirond tot 3 duini lang, 2 duini
breed ftijf van maakfel, , van agteren zeer fijn wollig, fijn gedderd donkergroen ; glimmend, en fpits getand. Het oog is klein
en paP.rsch , en de oogtakjes flaan fcherp vooruit. DiVrugt Wordt
in December rijp en duurt tot in 't voorjaar, indien ze wel be.
waard worth, en niet reeds vroeger verlept. Van den EERSTEN
RANG.

VENKEL-APPM4. (WITTE)
Een frale , kleine en goede Pippeling, platrond en meer breed dan hoog. De bloem
in een zeer geplooide groef, en de korte dunne fteel fteekt in.
een nauwen niet zeer diepen kuil. De fchil is witagtig geel,
aan de zonzijde lets blozend, en met zware rode Ripper befproeid ; zijnde de fchaduwzijde wit geftipt.' In den omtrek van
het fleelkuiltje is dezeive graauw, en aan de zonzijde hoogrood,
't geen hem een fchiideragtig en zeer vrolijk aanzien geeft, Het
vleesch is fpierwit, fappig, tear, vast , zoet kruidig en anijsof venkelagtig; egter zo fterk niet als de grauwe en gele venkel,
appel. Het klokhuis is wel klein maar heeft niet te min volwasfene pitten; waarbij dit opmerkelijk is , dat deielven flegts aari
de kanten bruin , en voor 't overige wit zijn. Hij wordt in 't
laatst van December eetbaar, en duurt vrij fang.
VEISTKEL -APPEL. (ZOETE) Zoete Anijs- appet. Familia
doux. Deze is ni duim breed en 21 duim hoog; de fchil i$
ruig; en geelagtig groen, zijude er voorts nog ene geelagtigbruine of kaneelkieur , daarover been verfpreid. Het vleesch
vast, zoetagtig en redelijk van fmaak; behorende hij flegts tot
den TWEDEN RANG der ZOETE appeis. — De BOOM maak;
goed gewas, wordt middelmatig zwaar,, en draagt fterk.
VIERKANTIGE APPEL. Zie P ommE OUARREE.
VIJGEN.APPEL. Malus non Arens fruticans tamen Pyriz,
mains apetal a , Pyrus dicica. Pomtne figue fans fleurir Pomme tant-

pepins 9- Pomme a trochets.
Onder deze verfchillende beretmingen vindt men dezen appel bij n A:CHUN,
u i NT INY
DU HAMLL .5: MANGER ii MUNCIIHAUSN p NIÓNC11,; wi I I, pt.P.iow ea anclereni He; is zeer; ten onregte dat pc?, Lem iea
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noemt. Hi] bloeit zo wel ars arldere
maar deszelfs bloefem en zaadbuizen zijn verfchillenci
en zeer zonderling. Hij heeft gene bloefem-bladen, daarentegen hebben de vijf groene en buitenfle fchillen of doppen ,punten
en de gehele kelk is met digte wine wol overdekt. In plaatfe van
de bloan-blaadjes, welke anders den ftamper en de fliilties
omringen , Haan binnen in vijf zeer kleine fpitre , groene
lige blaadjes. De ftijltjes hebben boven op niertjes , waaruit zig
het zaad verfpreidt ; zij ftaan op een hoopje , zijn veertien
getal , hebben veel overè'enkomst met flampers, en boven aan
een langwerpig groefje 't welk met bruine franjes gezoomd is,
en waaraan het flof of zaad hangt. De Hamper zelve is nauwelijks te ontdekken , en leidt mar het klokhuis , hetwelk zeven
vakkcii heeft, en in elk yak twee flipjes van pitten. De veertien flijltjes zijn ander aan zo verre zij door de biaadjes over.
dekt worden ook geheel wollig. Wanneer de bloefem de ver.
eischte grootte tot de bevrugting bereikt heeft ontiluiten zig
de vijf buitenfte groene fchillen; de binnerate vijf kleine, fpitfe, blaadjes blijven regt op om de ftijitjes henen itaan. Eindelijk verdort het groefje dat boven aan de ilijltjes zit, en daarna
ook de iiiiltjes zelven. - De appel worth middelmatig groot,
langwerpig naar boven final toelopend , gewoonlijk i duim
breed en 2 duiin hoog. De bloem, die in 't geheel niet gezonken is , fchijnt dubbel te zijn, doordien de vrugt de gemelde
fchillen zo wel als de wollige blaadjes behoudt. De fled is
kort en dun, ftaat geheel en heeft zomtijds uitwasfen
naast zig. Dc fchil is glad, geel , met fijne bruine ftippen be-.
=aid, en :Ian de zonzijde zomtijds min of meer blozend. Het
vieesch is vast, te6r, zoet en niet onaangenaam van fmaak. De
vakken van 't klokhuis zijn naauw , en doorgaands geheel zonder pitten. De vrugt wordt in 't laatst van November rijp en
duurt omitreeks een maand lang. - De BOOM maakt dikke
korte zomerloten; dezelven zijn groen , wollig , geflipt vol
knoppen, en bij leder knop min of meer gekorven. De ogen
zijn groot, langwerpig , en hebben clerk vooruitaaande oogtakjes. Het blad is langwerpig , final, fijn en ilaauw getand, done
kergroen van kleur.
pet

ZOr NntTt B L OE SEM

2ppels ,

VIOOLTJES - APPEL. reilchenapfet, Pomme viol=
Een middelmatig grote voortreffelijke ZOIVIE R–TAFE L AP PEL,
die tevens zeer aangenaam ruikt. Hij is nu eens plat van gedaante , en dan weér langwerpig , en naar de bloem limner toelopend. Zijne breedte bedraagt duim en de hoogte 2 tot 2-4
duim. De lane, fraje bloem heeft fpitfe bladen, is goeu ge-

APPELS (V).

243

flown, weinig of niet gezonken , en doorgaands van vele fcherpe ribjes omringd, tusfchen welken men ook dikwijls vlecscha
wratjes ontwaart. De ribben lopen ook zeer zigtbaar, en door.
gaands tot over de halve vrugt naar beneden. De heel is zom.
tijds kort , dik , en vleefchig, zomtijds is hij I1 duim lang en
fteeirt in een ruimen en vrij diepen , groenagtigen , gladden kuil.
De fchil is fijn en aan den boom met een frajen blauwen waasrem belopen ; aan de zonzijde geheel karmofijnrood, en aan de
fchaduwzijde groenagtig geel met rode flrepen. Op het rood
ziet men veelvuldige bruinagtige, of geelagtig grauwe flipper],
en op het geel hebben dezelven groene randjes. Het vleesch is
fraai wit , ligt en los , fijnkorrelig , niet zeer fappig, zeer verkwikkend rhijnsch- , roos- en viool-agtig van fmaak. Het klokhuis is gefloten en langwerpig. - De B o o M groeit niet zeer
flerk en maakt fijn hout ; de takken flaan van den flaw af, hangen egter niet benedenwaarts. De zomerloten zijn middelmatig
lang en Berk, zwartagtig bruin van kleur , met fijne wol overdekt, en met een aantal fijne Witte flippen bezaaid. Het blad is
aanzienlijk groot, eirond en zomtijds wat flomp bij den fled,
naar voren met een korte fpits , 4 duim lang en 24- duim breed ,
en zeer fpits getand. De ogen zijn klein, roodagtig en hartvormig. - De vrugt is half Augustus rijp , maar wordt al ras
melig. Daar intusfchen niet alle de vrugten to gelijk rijp worden ,
kan men er vier weken lang genot van hebben. - Van den
EERSTEN RANG der zomerappels.
VIQOLTJES -APPEL. (HERFST) - Deze is platrond,
middelmatig groot, 34 duim breed en 21 duim hoog. Hij is in
't midden het breedst. Van daar loopt hij iets fmaller Haar de
bloem toe, welke , op ten kleine vlakte , in een zeer diepe
groef zit, hare bladen als een flar uitbreidt , van binnen zeer
ruim en diep , en van buiten van enige plooitjc3 omringd is.
Naar den heel loopt de vrugt insgelijks fmaller toe , egter niet
zo veel als naar boven , zo dat de appel hier breder blijft dm
bij de bloem. De fleel is kort en houtagtig en fleekt in een ruimen kuil. De fchil is witagtig geel , daarenboven fterk blozend,
en met een waasfem bedekt, die haar hier en daar een paarfche
kleur geeft. Daarenboven is dezelve met uitpuilende , witagtig
gele , flippen bezaaid. Het vleesch is wit, en naar rood zwemend, malsch , genoegzaam van fap voorzien , en zeer frisch en
aangenaam van fmaak , zo dat hij tot de zeer goede tafelappels
behoort. Hij wordt in 't begin van October rijp en duurt tot
December. - De Boom draagt alle jaren , en wordt midde13aatig zwaar. 1-14ofd- en zij - takken groejen taraelijk Reil op.
waaru,
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waarts, De zomerloten zijn lang, vrij zwaar, donkerbruin , erft
graauw geftipt , en aan de uiterften toppen met grauwe wol
overtrokken. De kroon heeft een kogelvorm. Het blad is
langwerpig s {Imp maar diep getand,
dofgroen van kleur.
VIRGINISCHE APPELBOOM MET WELRUIKENDE
BLOESEMS. — i1T hrs coronaria , lliialus blvestris Virginiana
Een wilde appelboom , die voornamelilk tot
floribus odoratis.,
fieraad aangekweekt wordt. Deszelfs bladen zijn langer en finaller
dan die van andere appelbomen , en hebben twee fpitfe kanten.- De bloefem ruikt flerk. Hij groeit in Noord-America
2Iom in 't wild , en de ftammetjes worden daar voora.1 aange.
kweekt , met oogmerk om goede appelfoorten daarop to eaten.
Hem zelve kan men op andere zaailingen, het best op wilde
itammetjes , door oculeren, lasfchen of enters gemakkelijk voort-,
planten.
VLAAMSCHE ZOETE. Zie 1101. — Z o ETE.
VLAKKEN -A.PPEL. (BRUINE) — Een grote, op het oog
onaanzienlijke maar voor de KEUKEN zeer voortrelfelijke appel , die ook, even goed als de Rode Stettijnfche , raauw kart
gegeten worden.. Hij heeft een platte gedaante , is 31 duha
breed, en a duim hoog. De groene bloem zit in een ruime diepe
groef, waarin men fijne plojen ontwaart , die nu eens- vlak zijn
en zig dan weer ribagtig veilieffen. De fleel is zeer kort en fleekt in
een diepen tregtervormigen kuil , die met een roestkleur overtrokken is. De fchil is donkergroen , en de zonzijde bruinagtig
of roestig met- onduictelijke ftrepen. Vrugten, die veel zon gehad
hebben, hebben' zeer eigenaartige zwarte vlakken, ter grootte
van een kleinc erwt. Voorts zijn dezelven op regelmatige afflanden fijn en geelagtig geflipt , en hebben daarenboven bier en
daar roestvlakken.- Het vleesch is wit , fijn , voI merg en fap,
en heeft een nangenamen wijnfmaak. — De Boom groeit levenaig, wordt groot ,. en is zeer vrugtbaar. , De zomerloten zijn
Ong en dik , hebben fijne wol zijn donker bruinrood , met een
zilvervliesje overdekt , en met een' aantal grauwe flippen beZaald. Het blad is middelmatig groot donkerrood , eirond, en
aan de kanten fcherp getand. De ogen zijn plat , b rninrood, en
zittem zeer vast op brede, en niet flerk vooruitftaande oogtakjes.
De vrugt- worth in November rijp , en het vleesch wordt 's winters ligtelijk flippig,
VLAMMEN-APPEL. De, Flannander

9 geflaminte Riithling.
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Een middelmatig grote , en zeer goede POTAPPEL. Hij is
doorgaands kogelvormig , 3 duim breed en flegts weinig Boger.
De bloem zit in een ruime groef en is van vele fijne ribben
omringd. De dunne flee' is zomtijds zeer kort , zomtijds meer
dan duim lang , en fteekt in een ruimen diepen kuil. De fchil
g s groenagtig geel , en aan de zonzijde bloedrood , en geel gefiipt. HRr vleesch is fraai wit, fijn , tamelijk vast , fappig, bij
de kelkbuis en om den fleelkuil henen min of meer rozenrood,
en wijnagtig of ook wel framboosagtig van fmttak, bijkans als
ten rode Calville. Het klokhdis is ruim, maar bevat weinig :pitten. De boom wordt flegts middelmatig groot. De zomerloten
zijn rank, aan de dne zijde donkerbruin , aan de andere lichtbruin , overal met fine, vuile wol overdekt, en nu en dan met
fijne flippen bezaaid. Het blad is zeer groat, 4z duim lang
en flegts 121 duim breed, van agteren niet zeer wollig, lichtgroen , in 't najaar vroegtiidig rood , en Romp getand. De ogen
aan de zomerloten , zijn klein , en zitten op Berk vooruitflaande oogtakjes. De vrugt wordt in November rijp , en duurt tot
's winters , wanneer zij haar fmaak verliest en vrij laf worth. —
Van den TWEDEN RAN G.

VLESSEN1- APPEL. Zie MELOEN - APPEL.
VLESSEN - APPEL. .Der Bouteillenapfel. Een middelmatig grote, zeer gefchatte KEU KENAPPE L. Hij is dikwijls
wonderbaarlijk gevormd, to weten van de bloem of naar den
Reel als een flompe kegel toelopend, zo dat hij wel iets van
een Vlesje heeft. Terwijl hij dus bij de bloem het breedst is ,
en onder aan het fmalst , fteekt de fleel , even als bij de peren
vlak daarop. Dikwijls egter is deze appel ook geheel rolvorpig, en bij de bloem nagenoeg eveneens als bij den steel gewelfd. De gewone grootte dezer vrugt bedraagt 3 duim in de
hoogte, terwijl zij 21 tot 21 duim breed is. De bloem iang,
en gefloten heeft zeer fpitfe bladen, en zit in een diepe groef,
waaruit zig gewoonlijk vijf fraje ribben verheffen, waar van de
meesten zigtbaar over de vrugt henenlopen , egter op de hoogte
van den fled verdwijnen. wanneer daarentegen de vrugt kegelvormig is , lopen de ribben tot aan het eind. De fled is door.
duim lang , ongemeen dun , en zit als
gaands zeer vleeschig ,
't ware op een prop. De fchil is in 't eerst lichtgroen, en wordt
onder 't liggen lichtgeel. Aan de zonzijde is dezelve van onderen tot boven dof bloedrood , maar zonder flrepen. De flippen zijn regelmatig verdeeld , niet menigvuldig , zwaar en lichtgroen van kleur. Het vleesch is wit, fijn, vol merg en fap ,
wan een kruidigen frnaak. Het klokhuis beftaat veelal flegts nit
enp
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een enkel groot hol , en heeft een zonderlinge en verkeerde
rigting. In plaatfe van digt bij de bloem to zitten , gelijk bij
nndere appels het geval is , zit het kort boven den heel, en
bevat doorgaands weinige en kleine pitten, die, wanneer de appel rijp is , los zitten en rammelen. Het is ene Basterd -foort
van Calvillen. — De BO o M groeit flerk en wordt zeer groot.
De zomerloten zijn lang en dun , rondom bruinrood, en flegts
lets lichter aan de fchaduwzijde , met vuile wol bekleed , en
inet vele langwerpige witgrauwe flippen bezaaid. Het blad is tamelijk groot , elliptisch , en heeft een lange fpits. Het is 3z
duim lang en flegts xl duim breed , week , van agteren veil
wollig , en fpits getand. De donne bladiteel is I duim lang.
Het oog is klein , roodagtig, en zit op weinig vooruitflaande
oogtakes. De vrugt wordt in November of December rijp , en
duurt den geheIen winter. — De zeldzaamheid dezer vrugt daar
gelaten, behoort zij tot den TWEDEN R4NG.
'LESSEN- APPEL. (RODE) Der rothe Flaschenapfel. --en ongemeen fraje, grate Calville , 4 duim hoog en even
breed, onder en boven romp , en in 't midden zorntijds iets
dikker, met enige vrij vlakke ribben of verhevenheden. Bloern
en Heel zijn niet zeer fterk gezonken. De kleur is fraai hoogrood , even als bij den Roden Stettijnfchen, aan de fchaduwzijde ziet men er het goudgeel door , henen, ook is hij aan die
zijde rood, en op het rood geel geflipt. Het vleesch is los , niet
onaangenaam van fmaak, en min of meer geurig, gelijk de Calvillen. Het klokhuis is zeer wijd, en heeft flegts vier zaadvakken , waarin weinige pitten zijn , die dan nog los liggen. De
reuk is clerk en aangenaam. Het is een herfst- en winter-appel
sevens: hij is reeds in September eetbaar en duurt tot in Junij,
7o dat hij voor 't huishouden van veel waarde is. De bloefem
is zeer groot en donkerrood.
VLIEGEN -APPEL. Der Fliegenrchtfier. — Een zeer grote
tIERF ST -POTAPPEL, bijkans kogelvormig , 4 duim breed, 31
(luim hoog, De bloem is Mein, en zit in een diepe groef met
j'ne plojen. De flee' is zeer kort , en fteekt in een wijden diepen kuil. De fchil is fraai citroengeel , en aan de zonzijde karinofiinrood geftreept. Het vleesch is zeer wit, grofkorrelig,
los , tamelijk faprijk , en fcherp zuur van fmaak. ---- De Bo o M
groeit zeer levendig en fterk. Hij wordt groot , gezonid, en komt
ook onder een ruwe lugtitreek voort. Hij maakt een vlakke
kroon. De zomerloten zijn zeer lang en clerk, rondom donker
bruinrood, glimmend, met veel wol baked, en vrij fterk gefliprT
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Olin. Het bled is groot, langwerpig rond, donkergroen en fpits
getand. De ogen zijn groot, plat, witagtig gra‘mw, hartvor;nig, en zitt ,m op brede vlakke oogylkjes. De vrugt wordt in
't begin van September rijp, zomtiids icts vroeger , maar duurt
gene vier weken wordende zij flippig in 't vleesch.
VORSTEN- APPEL. Fiirstlieber TafelapTel L'skrieger.
T AF—Eenzrfajmidltgoe,vrfik ELvan een platte vorm. De opene bloem heoft zeer kleine
blaadjes, welke langen tijd groen blijven, zij zit in een ruime
groef, waarin men niet dan fijne plooitjes ontwaart, die zig
eerst boven op de hoogte tot bultagtige ribbon verheffn , en
vervolgens zeer flaauw over de vrugt henenlopen. De dunne bone
Reel fleekt in een wijden, vrij diepen en roestkleurden kuil, die
van groenagtige ilrepen omringd is. De fijne dunne fchil is bleek,
witagtig geel, ook wel hier en dear groenagtig , en wordt onder
liggen helder geel. Aen de zonzijde is dezelve zeer bleekrood gevlamd, waarvan men egter bij vrugten , die in de fchacluw gehangen hebben , weinig of niets ziet. Om dit rood henen ziet men roodagtige vlakken, met donkere flipjes in 't midden, zijnde de vrugt voor het overige fijn groenagtig en bruinagtig geflipt. Het vleesch is fraai wit, zeer fijn, week , los ,
a.engenaam en wijnagtig van fmaak, bijkans als een overrijpe
BQrsdorfer. Het klokhuis is wijd, zeer open, en rankt tot Antler aan de bloem. De pitten zijn veel in getal , maar vrij onvol.
rnaakt en onregelmatig van gedaante. — De Boom groeit flier
zeer levendig , de loten zijn fled: met wol bezet en bruinrood.
De ogen zljn klein , hartvormig , zeer rood , en zitten vast op
hunne platte oogtakjes. De boom maakt vroegtijdig zeer veel
vrugthout en draagt jaarlijks , maar vereischt een goeden grond
en een warme ftandplaats. Het bled is flegts middelmatig groot,
birkans eirond, 3 duim lang, 21 duim breed , dofgroen, dun,
en diep getand. De bladfteel is dun en weer dan een duim lang.—
De vrugt wordt in Januarij rijp, en is vrij duurzaam. bran
den EERSTEN RANG.
AP P ELI,

VROEG- APPEL. Pomme avant toutes. Een zeer voortreffelijke , aanzienlijk grote appel , van boven en van onderen
vrij rond toelopend, overal geribd , en met een kleine verheveric
en van plojen omringde bloem. De fleet is lang , dun , eu. freekt
Diet diep in de vrugt. De fchil is tear en dun, en wanneer de
appel rijp is , min of mecr vettig , is 't eerst witagtig geel, en
vervolgens fraai ftrogeel indien hij veel zon gelled heeft rood
gevlamd , en wit geftipt. De vrugt ruikt zeer aangenaam. Her
vke5Ch
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vleeesch is tett. , fpierwit, los , zeer kruidig, en heeft een on,
gemeen geurigen rozen-fmaak. Het is den der vroegffe appels,
die in 't laatst van Julij reeds begint rijp te worden. — De
o 0 Par groeit flerk, en maakt een fraje kroon. Deszelfs zomer
loten zijn groenagtig rood , wollig , en hebben zware, lange
bleekrode flippen. De ogen zijn groot , zitten vrij vast op
Tutme fterke oogtakjes en hebben twee bijbladen. De bladen.
zijn tamelijk rond, naar binnen omgebogen, met een korte
tits, fraai en fijn getand. — Van den BERSTEN RANG der
2omerappels.
VROUWTJES-APPEL. Zie

v R 0 UWE

N-RENtT,

WATER-ZOETE. Zie WITTE ZOETE JOPEIt
WEK-APPEL, Der Weicherling, Treicimpfel.
Een
• aelmatig grote, maar zeer fraje, bonte, en veel gekleurde Stre-4D cling, die wel raauw kan gegeten worden , en die zijn naam
waarfchinlijk van het weke vleesch heef gekregen. Deszelfs
yorm is plat, even als die van den Borsdorfer. IN is bij de
Woem bijkans eveneens gewelfd als bij den ftee1; voorts is hit
iond zonder bulten of verhevenheden, De bloem zit in een
cliepe mime groef, waarin men zomtijds plooitjes ontwaart.
De Nei is n4 eens kort den weer langer , en fleekt in een
diepen roestkleurden kuil. D c fehil is zwavelgeel, en heeft eert
penigte karmofijnrode ftrepen aan de fchaduwzi)de is zij daar4
pntegen flegts geftipt. Ook in het rood ziet men vrij wat fljne„
geelagtige 4ippen. Het vleesch is fraai wit , met ' een rozetie
ioden zweem , en in den omtrek van bloem en flee/ is hetzelve
Indedaad rozen-rpod voorts ligt , los , week , vol fap , en van
cen aangenamen wijnfmaak , die ook wel iets van aardbesfeti
/weft. Het klokhuis is calvilagtig, maar gefloten. — De Boom
Ny:rdt flegts middelmatig groot ; zeer vrugtbaat , en bereikt een
iogen ouderdom. - De zomerloten zijn donker zwartbruin , met
vile wol bekleed, en zeer fijn geftipt. Het blad is niet groot,
doorgaands hartvormig, donkergroen , en fpits getand. Het oog
is fpits , en de oogtakjes vooruititaande. De vrugt woldt
November rijp en duurt tot laat in den winter , wanneer
melig wordt. — Van den TWED EN RANG,
WEERGALOZE. Der grime Sans-pareil.. Een middelrnatig
grote platronde appel , groen en aan de zonzijde vuil rood , en
bier en daar met bruinagtige itippen of vlakjes befproeid. De
feel zit in ten vrij diep kuiltje maar de bloem is weinig gezotk,
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r)nketi. Het vleesch is groenagtig, vast, fappig, en goed van
fmaak Het klokhuis wordt van een groene Eder omringd. De
Eppel wordt in 't laatst van December rijp , en duurt tot Mai
louder dat het fap vermindert. Van den Mt DEN RANG. , en
De t o o
ten opzigte der potappels van den K K R ST E N.
Deszelfs bloefem kan den vorst ver..
vvord t ongemeen groot,
duren, en hij draagt alle jaren rijkelijk.
WEERGALOZE. (ENGELSCHE) Non-pared, Sans-pared.
Colonon non-pared, Old non-pareit. Een tngelfche appel,
middelmatig van grootte , rondagtig en zomtijds plat gevormd;
danker bminagEig groen van kleur. Het vleesch is niet zeer
vist,* het far, i-Lenigy uldig en zeer aangenaam van fmaak. Hij
is fappigcr dan de Duiven-appel , met wien hij in fmaak veet
overeenkomt. Ook is hij duurzamer, zijnde hij in 't laatst vart
December tot in Mai eetbaar. Liefhebbars van een wijnagti.
gen fmaak houden hem voor een der beste appels.
WEERGALOZE. (NIEUWE ENGELSCHE) New Non-pareil, Large Non-pareil. Dit is insgelijks een Engelfche appci,
waarvan in dat land veel werks gemaakt werd. 't Is een grote
lichtbruine , en aan de andere zijde in 't eerst zwartagtiz groene
en vervolgens geelagt;ge appel , met een langen , dunnen flee l,
tear van vleesch maar breekbaar , en van een zeer bekoorlijkert
fmaak, Hij is groter en frajer dan de voorgaande foort , out
welke recen hij een tijd lang zeer flerk werd aangekweekt.
Dan daar men bevonden heeft dat hij tegen 't voorjaar fponfig
en fmakeloos en om het klokhuis henen rottig wordt, heeft hij
zijnen roem fpoedig overleefd. Het is intusfchen, wanneer hij
ter regter tijd genuttigd worth een fappige, geurige en zeer
fmakelijke appel , die ilegts niet lang moet bewaard worden.
WENDETFER. — ten Noord-Americaanfohe, in onze gewesten nog vrij onbekende appal , die in America aim gevonden en zeer gefchat wordt. Men houdt voornamelijk daarom
ZQ veel van hem , om dat hij onverbeterlijk is om te floven,
en tot aader huishoudelijk gebruik, blijvende hij zeer fraai wit,
terwij1 hij ook zeer fpoedig gaar is. Hij is bijkans als onze
Porsdorfer gevormd , maar groter : fijn en dun van fchil , wit
en hard van vleesch , en met een langen dunnen fteel. —
BO Om groeit fchoon in de hoogte , en maakt zeer veel zwakke
takken.
WEILBURGER APPEL. — Een

Q
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althans niet zeer grote appel , tot het geflacht der Borsdorren
behorende , van vorm en grootte niet ongelijk aan den Winterborsdorfer , behalven dat hij niet zo plat , maar meer kogelvormig is , en fmaller naar de bloem toeloopt. Hij heeft egter
dit boven den Borsdorfer vooruit, dat hij zeer duurzaam is ,
altijd zijn fmaak behoudt, niet verlept, vroegtijdig en bijna alle
jaren rijkelijk draagt. Hij is gewoonlijk 22 duim breed, en
volkomen 2 duim hoog. De bloem is doorgaands open, zit in
een vrij vlakke, en niet zeer diepe groef, en is van fijne, en
niet altijd zeer duidelijke , plojen omringd. Zommige vrugten
zijn ook geribd. De fteel flaat in een vrij ruimen roestkleurden kuil , en fleekt weinig buiten den appel uit. Bij de bloem
is deze meestal vrij wat fmaller gewelfd, dan bij den fled. De
fchil is tear, geheel glad, en licht glimmend flrogeeI, wordende order 't liggen iets donkerder geel en vettig. Daar de appel van de zon befchenen wordt , is dezelve fraai karmofijnrood , hetgeen zig zelfs verre naar agteren uitilrekt. Aan de
fchaduwzijde heeft dezelve zeer fijne graauwagtige flippen ,
zomtijds ook roestvlakken en wratten. In het rood ziet men
daarentegen fraje donkerrode ftippen , die in bun midden een
fijn graauw ftipje hebben. De vrugt ruikt aangenaam en fijn
vioolagtig. Het vleesch is zeer wit , vol fap , zonder reuk , en
van fmaak als dat van den Borsdorfer, evenwel iets minder
kruidig. Het klokhuis Is groot, open , met ruime vakken , die
naar de bloem toe zeer fcherp en (pits zijn. De pitten zijn
menigvuldig en volwasfen. — De Boom maakt fraai , fijn , opgaand bout , ook zeer fcholie vrugtrijzen : hij draagt clerk en
onophoudelijk. De loten zijn dun , groenagtig graauw van
kleur , met fijne wol bedekt , en fijn witgraauw geilipt. De
ogen zijn klein , en liggen zeer vlak op hunne fmalle en iferk
vooruititaande oogtakjes. Het blad is zeer langwerpig, groot,
5 tot 6 duim lang en flegts
duim breed, fraai en fcherp getand, bleekgroen en niet zeer glimmend. bladfleel is r duim
hug , en bet blad naar voren vrij flomp, en fcherp getand. De
appel wordt in December rijp , behoudt in 't voorjaar nog bet
voile fap , en duurt tot 's zomers , zonder dat hij minder fmakelijk worth of verlept. — Van den E ERs TEN R A NG.
WIJI3UAGER APPEL. Zie EIER-APPEL.
WIJN-APPEL. Appels die tot bet vervaardigen van TITO
of Cider gefchikt zijn , zijn er in menigte. In die fireken van
Duitschland en Engeland , waar men zig op bet aankweken en
vernite4ig,vuldig4 van boomvrugten toejegt vindt men bijkans
is
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elk dorp, bizondere foorten , die men — behalven de overtollige pot- en tafel-appels — tot Cider gebruikt. De meeste
Pitappels d. zulken die men uit goede pitten , zonder dat
zij gent of anderszins veredeld worden, aankweekt, zijn daar..
toe dienstig; zij zijn zelfs gewoonlijk het best daartoe gefchikt,
daar zij aan den wijn vuur en tevens clnurzaamheid: bijz2tten
zo als dan ook de Engelfchen hun beroemden Cider voornamelijk uit dergelijke appels bereiden.
Men verwagt in een Fruitkundig Werk onder de benaming
van Wijnappels bepaaldelijk die foorten opgetekend to vinden
die veel wijn en wijn van goede hoedanigheid cpleveren , `vier
bomen zeer vrugtbaar en duurzam zijn, en ook een rnicIdelmatig goeden grond voor lief limn. In clit WoorelenMek
vindt men dezelven dan ook op hunne letters , met vermelding
dezer eigenfchappen. MANGER geeft in zijne Systematire7ze
Pomologie ene lijst van die appels , welke door vroegere Fruit.
kundigen als WIJNAPPPELS opgegeven worden. Onder maderen den WIRTEMBERGSCHEN WIJNAPPEL, den BOLLERWIJNAPPEL of Seitzling, den KREISSLING van BOLL, den
GROTEN WIJN-APPEL en andere Meer. — De foorten , waarvan de Engelfchen vooral tot Cider gebruik maken , en welke
door MILLER in die taal opgenoemd worden, zijn onder anderen : The Red-freak , de RODE STREPELING, Devonshire Royal, de KONINGLIJKE WILDE APPEL van Devonshire,
Whitefour , de W I T T E Z U R E APPEL, Herefordshire Under.
leaf , de B LAD-APPEL van Herforeishire , john-apple, de ENGELSCHE Jo HN-APFEL die twee jaaren lang duurt , Everlastinghanger, de EEUWIGE of BESTENDIGE APPEL (ene foort van
SCHAAPSNEUS) Genet-mule, de MUILEZEL enz.
WIJN- APPEL (CHAMPAGNE) Deze zeer beminde
appel is een Pitappel, dat is , van gezaaide pitten afkomstig.
IN is even groot en rond als de rode Stettijnfche , geheel rood,
zwartagtig rood geflreept of gevlamd en alom met zware witte
flippen bezaaid. De bloem is weinig gezonken , en de fled Dort
en dik. Het vleesch is korrelig , malsch , en van bet klollbuis
tot aan de fchil met rode aderen doortrokken. Hij is niet hauldig van fmaak, maar geeft een kostelijken Cider, die niet flegts
boob geel van kleur maar ook kragtig worth, en even als die
van de Champagne-wijn-peer opborrelt en bruist. Den o o Ati
words zeer groot, oud en vrugtbaar, en draagt bijkans die Jaren. Deszelfs zomerloten zijn groenagtig bruin , wollig , en vol
van witte flippen ; de ogee zijn groot en liggen vast tegen hunne
zware oogtakjes aau. Dc bladen zijn lang, breed en fpitc.
WIJN.
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WIJN-APPEL. (GROTE RODE) DRAGONDER.APPEL.
Een oude Duitfche P 0 T A P P E L , plat en doorgaands vrij onefAn van gedaante. Wanneer hij zijn voile grootte bereikt bedraagt de breedte duim en de hoogte 3z duim. De grote
bloem zit in een ruime groef, die van ongelijke ribben omringd
is, welke ook over de gehele vrugt henen lopen. De fteel is
zeer kort , dik , vleefchig , fteekt niet buiten de vrugt uit , en
Rant in een ruimen diepen kuil , die zomtijds met roest overtrokken is. De fchil is lichtgroen van kleur , en wordt vervolgens geelagtig , of groenagtig geel. De zonzijde daarentegen
in den omtrek van den fteel veil rood gekleurd, en zomtijds
geftreept. Het vleesch is groenagtig wit, los , grofkorrelig,
fappig , van een vrij fcherpen , zuren fmaak , en zeer gefchikt
tot Cider. — De BOOM wordt zeer groot , zwaar en vrugtbaar.
Hij maakt digt loof, zware takken en een hooggewelfde kroon.
De zomerloten zijn fterk, dik , lang, rondom bruinagtig rood
van kleur , en fchaars en zeer fijn geitipt, ook bijkans zonder
wol. pet bla.d is groot, eirond , 4 duim la.ng, 3 duim breed,
lichtgroen , van agteren niet wollig, en aan de kanten fcherp
getand. De ogen zijn klein en vastzittend. De vrugt worth in
't laatst van November of in 't begin van December bruikbaar,
n na Nieuwejaar wordt ze gaarne ftippig in 't vleesch.
WITN-APPEL. (WITTE) Deze appel is kleiner dan de
voorgaande, heeft voor !het overige met denzelven veel overeenkomst , maar is witagtig gi-,,en van kleur , en iets laffer van
fmaak. — De BOOM maakt goed gewas, en is tamelijk vrugtbaar.
WILDJES-APPEL. Deze WINTER - P OTAP PE L is midmatig groot , 2 4 duim breed en 21 duim hoog, langwerpig en
bijkans eirond van gedaante. De fchil is glad, en wanneer de
appel rijp is, groemigtig geel van kleur. Voor het overige
heeft hij in verfcheiden' opzigten veel overenkomst met den
Princesf-appel, behalven dat hij niets roodagtigs heeft. Het
vleesch is malseh en tamelijk goed, egter niet fijn van fmaak.
Hij wordt in Februarij of Maart rijp. — De BOOM maakt fraai
gewas , wordt groot en vrugtbaar.
WINTERAPPEL. (BRUINE) Een middelinatig grote
appel , goed voor T A F E L en KEUICEN, platrond gevormd,
fraai geribd , 3 duim breed en 21 duim hoog. De bloem zit nu
eens in een ruime , dan weer in een nauwe en vrij diepe groef,
die dikwijis van ;mare ribben caringd is a welke zomtijds -tot
aav
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Jan het iteelkuiltje lopen. De fleel is kort en fleekt in een
diepen kuil. De fchil is aanvangellik bleekgroen , wordt vervolgens richtgeel , en de zonzijde is donker karmofiinrood , met
nog dorikerder flrepen, en menigvuldige grauwe flippen. De
vrugt ruikt vioolagtig. Het vleesch is groenagtig wit , los ,
fijn fappig en bijkans fmeltend, van een aangenamen zoeten ,
wijnagtigen, violen -fmaak. — De BOOM groeit zeer levendig
en clerk, en is daarenboven zeer vrugtbaar. De zomerioten
zijn zeer lang dik en perk, zwartagtig of bruinagtig rood van
kleur, met wit grauwe wol overdekt, en hier en daar witgraauw
geflipt. Het blad is groat, hart- of ei- .vormig donkergroen,
en clomp getand. De ogen zijn groot, zwaar, lang hartvormig,
witgraauw, en zitten op brede en fpits vooruitilaande oogtakjes.
De vrugt . tv,,rdt in 't laatst van November of in December rijp
en duurt tot 's winters. --- Van den
R s TEN E-EING.
WINTER- PRESENT. Zie GROTE BEER-APPEL.

WINTER - OTIEEN. Der Winter lanigsaprel. Grosfe Bretagne.
Eel). buitengewoon grote Engelfehe appel , met een langen ftecl,
thalsch en ligt van vleeeil.WITTE APPEL. Der Wet/sapid , Weifsbart. Een mid.delmatig grote en fraje Potappel. Hij is hoog gebouwd , en
doorgaands kogelvormig , 3 duim hoog en even breed. De bloeni
zit in een nauwe diepe groef,, en is van vele fijne plojen en ribben omringd. De fleel fleekt in een vlakken en veelal roestkleurcien kuil. De fchil is bijkans wit , en wordt onder 't liggen
licht citroengeel. De zonzijde is zomtijds min ofweer blozend , maar bij de meeste vrugten flegts witagtig geel. Het vleesch
is zeer wit tamelijk vast, vrij grof korrelig vol Cap , en van
een aangenamen met fuiker vermengden wijnfmaak. — De a o OM
wordt zeer groot en zwaar , maakt een digte kroon , en hangs
doorgaands opgepropt vol van vrugten. De zomerloten zijn levendig en lang , bruinagtig rood aan de elle , en groenagtig aan
de andere zijde overal met wol overdekt , en zker feliaars geftipt. Het blad is aanzienlijk groot, langwerpig hartvormig , 4
duim lang en 2-1 duim breed , met een korte fpits , donkergroen
van kleur, fraai gead.erd, van agteren niet zeer wollig , en vrij
flomp of rond getand. De ogen en oogtakjes zljn klein. De
vrugt worth in November rijp en duurt zeer
— Van den
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WITTE BLOEMZOETE , PEERZOETE enz. Zie BLOEMZOETE , PEERZOETE enz.
WITLING (FRANSCHE) Der Willschwettich. — Van deze
foort heeft men een groten en een kleinen beiden plat en met
duim breed en 2 duim hoog : de kleine
ribben. De grote is
duim breed en i duim hoog. De bloem is groot en gezon.-ken. De flee vrij lang ; de fchil wit van kleur,, en boven aan
roodagtig en geftipt. Het vleesch is wit, malsch , zuuragtig en
niet onfma.kelijk. Hi; wordt in Mai eetbaar.
WITLING. (GELB) WITTING. Der gelbe Wettich ,
scettich,
Een middelmatig grote oud duarche Pot.appel , breed bij den flee! , en naar de bloem fmaller toelopend.
Deszelfs gewone breedte bedraagt 2 duim, zomtijds 3 duim,
en de hoogte 21 tot 21 duim. De geflotene bloem verdort vroegtijdig , is weinig gezonken, en van vele fijne plojen en ribben
omringd, wearvan enkelen zig over de gehel e vrugt henenverfpreiden. De fleel is gewoonlijk duim lang , en fteekt in dat
geval min of meer buiten de vrugt uit. Hij ftaat in een gladden
en vrij diepen kuil. De fchil is niet vettig , fraai geel en wordt
onder 't liggen citroengeel. Doorgaands is deze vrugt niet biozend , zij heeft egter aan de zonzijde dikwijls bleek roodagtige
vlakjes , die middel in een gee! of graauw itipje hebben. ZO111tijds vindt men er ook roestvlakken op , en andere roestige te.kenen en merken ; ook we! bleekgele vlakjes, welke door de
lijne fchil henen fchijnen , maar gene of weinige grauwe
Pen. Het vleesch ruikt flerk en zuuragtig; het is fijn , witagtig,
geel , vol flip , week , en heeft een vrij kruidigen wijnfinaak.
Het klokhuis is nu eens ruim , en dan weer klein , bevattende
vele pitten. — De boom groeit zeer pragtig , worth oud , is ongemeen vrugtbaar, en neemt ook een ruwe lugtftreek voor lief.
De loten zijn fijn, roodagtig groen, en fchaars geftipt. De ogen
zijn klein , en de oogtakjes fcherp vooruitftaande. Het blad is
langwerpig rond , stomp getand , en heeft een laugen flee!. De
vrugt wordt in December rijp en duurt tot in 't voorjaar , wanLeer ze gaarne verlept en haar fmaak verliest.
WITLING. (GROENE) Der Gernwettich. Dit is een
platte appel , i duim breed en II duim hoog, fijn geribd, met
een kleine zeer gezonkene bloem en een vrij langen fleel. De
fchil is witagtig geel , en zomtijds naar groen zwemend geflipt,
ea 221 de zonzijde blozend. Het vleesch is zuar.
WIT*
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WITLING. (KLEINE) — Een appel van dezelfde gedaan.
te, i duim breed en II duim hoog , insgelijks met een kleine
gezonkene bloem en een langen fleel. De fchil is geelagtig wit
en aan de zonzijdo roodagtig. Het vleesch is wit en zuur,
tdoch niet onaangenaam van fmaak en vrij wel ruikend.
WITLING. (KLEINE WITTE) — Is Ii duim breed en II
duim hoog, heeft een korten fleel, en een fpierwitte kleur. Her
vleesch is wit, en zuur van fmaak.
WITLING. (WITTE) WITTING, WITTE PLATTE APPEL. Der weifse Wettich. — Een goede Herfst -potappel,
plat van gedaante, 3 duim breed en , 2 duim hoog, glad en witagtig van fchil , aan de zonzijde licht rood en rood geftreept ,
inalsch van vleesch en geheel zonder kruid. Hij is in September
en O5tober bruikbaar. — De Boom groeit coed en is zeer
vrugtbaar.
ZALM - APPEL. Zie SNOEK -APPEL.
ZEEUWSCHE GRIET. Zie GRIET.
ZEEUWSCHE GULDELING. Zie VROUWEN - RENET.
ZEEUWSCHE PIPPELING. Zie wiNT E R.PEER-APPEL.
ZEEUWSCHE ZOETE. Zie ZOETE BOBBERT.
ZEG - APPEL. Der Seiapfel, fagapfel. — Een WINTERPOTA PPRL, 24 duim breed en Il duim hoog, naar bovenfpits
toelopend, met een kleine bloem en een korten fteel. De fchil
is witagtig geel en aan de zonzijde blozend cn gefireept. Het
vleesch is wit, fappig en wijnagtig. Hij is in Februarij bruikbaar en vrij duurzaam.
ZENITH - APPEL. Zie MATTHIJS - APPEL.
ZIJDEN APPEL. Der Seidenapfel. Coufinotte rouge d',stil_ -..Len kleine, fraje en zeer fmakelijke tafel - appel, die veel heeft
van een kleinen Borsdorfer. Gewooniijk loopt dezelve van 't
midden of naar de bloem fpits toe , waar door hij een langwerpige gedaante krijgt. De bloem is gefloten en vrij groen , weinig
gezonken en van fijne ribben omringd, die niet zeer zigtban:.
•over de vrugt hem Wino. De groeue fleel is zomtijds dun en
I duirs
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duim lang, zointiids is het ook flegts een vieeschklomp.
fleelkuil is ruim inaor niet diep. De fchil is zeer fijn ,
nagemeg wit van kleur, even als de Borsdorfers wanneer ze van
Lien boom geplukt worden. Dc zonzijde is fraai karrnofijnrood
geflreept en zodanig gekleurd dat de ftrepen zomtijds eerst in
den omtrek van den nee' regt duidelijk van de grondkleur kunnen onderfcheiden worden. De flipper zijn groenagtig , nu eens
fijn , en dan weér zwaar. De vrugt ruikt aarfgenaam vioolagtig,
en is aan den boom met een fijnen waasfem belopen. Het vleesch
is buiteugemeen wit, zeer ligt vol flip , en van een a.angena.
nen wijnagtigen finaak. De grote ader cm het klokhuis henen
is Hat rozenrood , en aan de zonzijde zitmen ook wel door
tc fchil fijne rode adertjes. Het klokhuis is groat en ruim
alle de cellen zijn gefloten , en bevatten een groot aantal volwaseene pitten. De B 0 o i wordt niet groot,maakt fijn hour,
veel onregelmatig vrugthout, en kat de takken hangen. De lo.
ten zijn fijn , bruinagtig rood, rondoni met fijne wol overdekt,
lchaars en zeer fijn geflipt. Het blad is middelmatig groot,
IfIngwerpig rond , dun , en naar voren zowel als naar agteren
doorgaands fpits toelopend. Het is dorgroen van kleur en niet
zeer glimmend. van , agteren wollig en aan de kanteti flomp
getand. De bladfleel is dun , het oog klein , bruin , en zit op
kleine , vrij fpits vooruitftaande oogtakjes, De vrugt wordt,
wanneer het jaargetij enigszins gunstig is , half Augustus , en
_zomtijds nog vroeger, rijp , en duurt Brie weken lang. Na verloop van dien tijd worth ze laf. Kort voor dat ze rijp is ge.
plukt zijnde is zij zeer gefchikt oni te konfijten.
ZIJDEN HEMDJE. Een bijkans ronde , en zeer *ale,
grote appel , van den EERSTEN RANG, gewoonlijk 3 duim
hoog en even dik , met een gladde dunne fchil , waarvan hij
zijn naam ontleent, en flegts zornwijlen aan de zonzide blozend..
Bet vleesch is malsch fappig geuri g , en zeer kostelijk van
fmaak. Hij wordt in September rijp, en is bijkans van den
boom eetbaar. — De Boom maakt fijn gems en is zeer vrugtbaar. De zomerloten zijn roodagtig bruin , en bier en daar wit
geftipt. De ogen ziin middelmatig groot, en de oogtakjes heb.
ben drie ribben. Het blad is breed , fpits en fraai getand.
ZILVERLING. (GELE ZOETE) — Deze appel is 21 duini
breed en 24 duim hoog , met een gezonkene bloem , en een korten dikken fleel. De fchil is glad , geelagtig , aan de zonzijde
dikwijis bioedrood en befproeid6 Het vleesch is malsch, zoct
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n aangenam vin fmaak. Het klokhuis is klein. 't Is een teet
goede Potappel , die in November en December bruikbaar is.
ZILVEItLINC. (WITTE ZOETE) — Deze platrotide appel
is grater dan de voorgaande , 3 duim dik en duim hoog ,
net een diep gezonkene bloem. Hij wordt flegts zomwijlen
blozend, wanneer 't een hete zomer is , en de vrugten vrij in de
zon harigen. Het vleesch is murw , en de fmaak zoetagtig,
maar fijn en liefelijki.
ZOETE BOBBERT. Zie BOBBERT.
ZOETE

VAN

DEKKER. Zie PEER-ZOETE.

ZOETE. (GELE HERFST-) P-otnme fuel* jaune. Dit
is een kleine appel , 2 duim hoog en 21 duim breed, ziinde hil
onder aan het breedst, terwij1 hij van daar fmaller naar de bloeni
toeloopt, en dus min of of meer kegelvormig is. De bloem zit
in een kleine nausve groef en is van kleine plojen omringd; zip,
is vrij ruim en diep , maar wordt door hare bladen geheel overdekt. De Heel fleekt in een ruimen vlakken kuil , is houtagtig,
dun en 2 duim lang. De appel is voor het grootfte gedeelte
geel , zomtijds , indien hi; veel zon gehad heeft, nan die zijde
karmofijnrood, met fraje gele ftipjes. Heeft hij weinig zon gehad, dan is de zonzijde flegts vuil geel. De fchil is dun, het
klokhuis van onderen breed , en naar de bloem toe fpits. Het
vleesch is wit, los , kruidig, en niet ,,nnangenaam Zoet. Hij
wordt in 't laatst van September rijp, en dutirt iets langer dark
'Vier weken. — De Boom is zeer draagbaar, en wordt niet
zwaar. De zomerloten zijn middelmatig lang en clerk, en de
kroon verbeeldt een halven kogel. Het blad is donkergroen,
langwerpig, final en clomp getand.
ZOETE. (RODE HERFST-) Een hoog rode en zees
fraje appel , 2 duim hoog en ruim 3 duim breed. Van het midden of worth hij iets fmaller. De bloem zit in een ruime groef,
is geheel open, groot en diep. In haren omtrek vindt men.
enige verhevenheden , die de vrugt oneffen maken. De heel flan
in een ruimen kuil , en fteekt weinig buiten de vrugt nit. De
fail is vrij dik , donkerrood van kleur, en alom met fijne*
witte ftipjes bezaaid. Het klokhuis heeft de vorm van een
gekeerd hart, wiens flompe fpits bij de bloem eindigt, en de
ader, die hetzelve omringt, is zomtijds ook rood, Het .leech
Is wit, bier en daar met rode adertjes doortrokkeu breekbaar
INK
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zeer rapplg, en ongemeen zoet van fmaak. Hij wordt in 't lafttst
van September rijp , en duurt tot Januarij ; hij verliest egter in
't laatst zijne zoetigheid, en bet vleesch wordt droog. — De
o o ii is middelmatig zwaar. De hoofd- en zij-takken groejea
vrij verward door elkander. De zomerloten zijn redelijk fterk,
}let blad is eirond , stomp bij den fled en naar voren met een
fcherpe fpits. Het is ook zeer fcberp getand, en lichtgroet2
van kleur.
ZOETE (RODE CALVILAGTIGE WINTER-) — Een
zeer gefehatte , duurzame PO TAP PEL. Hij is aanzienlijk groot,
welgemaakt lets hoger date breed , en heeft vijf brede vlakke
ribben , die de groef, om de bloem henen , geplooid maken.
is fraai rood van kleur ; aan de fchaduwzijde fchijnt de
goudgeie grondkleur daardoor been : hij is alom met witte flip'
Pen bezaaid , en even als de Calvillen met flof overdekt. Het
klokhuis is niet zeer ruim. Het vleesch is geelagtig wit , tamelijk vast en goed, en we' niet bijzonder geurig ; egter is de
zppel zeer wel raauw te eten, en voor het overige in de kenken van veel waarde. Gedroogde appels van deze foort blijvem
in bun geheel , wnnneer ze geftoofd en niet veel gevoerd
worden. Deze vrugt kan over de TWEE JAREN duren. — De
B00A1 maakt goed gewas , is buitengemeen vrugtbaar, cii breidt
zig fterk uit, hangende deszelfs voile takken dikwijls tot aas
den grond. 't Is een oirfpronglijke Hollandfche appel.
ZOETE. (WITTE CALVILAGTIE WINTER-) — Men
heeft hem door zajen van pitten verkregen , en hij verfchilr
voor het uitwendige weinig van den witten Calville. Het vleesch
is bij uitftek zoet. — De Boom wordt fraai en groat. Des.
tells zomerloten zijn bruin , wollig, bier en daar rood geilipt,
Dc ogen zijn vrij groot , en liggen vast tegen de kleine oogtakjes aan. De bladen zijn langwerpig, breed, onder en boven
fpits , fraai en fijn getand.
ZON-APPEL. (ZOETE)
Een grote platronde appef ,
duim breed en 21 dulin hoog. De fchil is glad , groenagtig
geer, en aan de zonzijde fraai rood gekleurd. Het vleesch is
Inalsch , zoet , en niet onaangenaam van fmaak. Hij is in December en Januarij bruikbaar. — De B o o ii wordt zwaar, maar
niet zeer vrugtbaar.
ZON-APPEL. (ZURE)
Deze tafel-appel van den
It4 G is ten opzigte van grootte vorm, en kleur,
2an
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den voorgaanden gelijk. De fmaak is Zuuragtig eii niet
onaangenaam.
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ZUttICHER APPEL. Zie PAPECAAt-A.PPEL.
ZURICHER. APPEL. Der grofse weifse Zircher Apfele
naam getuigt van deszelfs vaderland. 't Is een zeer bruikbare Winter-potappel , vrij rond van gedaante c j met enige verhevetie tibben , 3 duim breed en 3 duim hoog. De bloeiri Zit
in een diepe groef, en de heel is kort en dik. De fchil is geel
en met vele bleekrode ftrepen en flippen afgezet. Het vleesch
Is tear, en vol van een wijnagtig fap. Hij is in 't laatst vari
JAnuarij bruikbaar.
ZURICHER APPEL. (KLEINE) — Deze is insgelijks Oatrond en hoekig, 2 duim breed en 21 duim hoog, witagtig geel
en bleker rood geftreept dan de voorgaande. Het vleesch is
vast, minder zoet , egter niet onaangenaam van fmaak, en eery
seer goede en bruikbare Potappel , die tot in April duurt.
ZURICHER APPEL. (GESTREEPTE) Zie SAFRAAN
APPEL.
ZWAAN-APPEL. (RODE) GESTREEPTE ZWAAN-APPEto
ten zeer fraje , grote KEUREN-APPEL zeer gefchikt tot der , doorgaands wat fpits van gedaante , en de ene zijde hoger
dan de andere , 3z duim breed en 2i duim hoog. De bloeni
tit in een nauwe en vrij diepe groef, en is van fijne ribber/
omringd. De heel that in een diepen , wijden kuil , en fteekt,
zeldzaani buiten de vrugt ult. De fchil is lichtgroen en wordt
onder 't liggen fraai citroengeel. De zonzijde is bloedrood
ftreept. Bij vrugten , die in de lommer gehangen hebben ziet'
men egter geen flrepen. Het vleesch is wit , niet fijn 3 zed
fappig , en wijnagtig van fmaak. — De B o o n2 wordt groot erg
gezond en groeit zeer levendig. De zomerloten zijn geheet
met fijne wol overdekt, aan de elle zijde glimmend bruinrood
en aan de andere groenagtig met witgrauwe flippen. Het blad
is zeer donkergroen, glimmend, bijkans geheel rond, zon.der fpits 2i duim lang en breed , van agteren zeer wollig, ell
uan de kanten clomp getand. De oogtakjes ftaan vooruit. Do
vrugt worth in November bruikbaar en duurt den gefielen
winter.
ZWAAN-APPLL. (ZOETE G1LE)•Dee appel heeft deZelt=,
It 2
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de norm en grootte als de voorgaande. De fchil is volkomen geet;
het vleesch is malsch , maar niet zeer fmakelijk. Hij is
October of November bruikbaar.
ZWARTGAT. Zie BRUINDELING.
ZWOLSCHE GRIET. Zie GRIET.
APPELWIJN. Zie CIDER.
AZIJN VAN CIDER. Zie CIDER-AZITN.
AZIJN VAN VERROTTE VRUGTEN EN SCHILLEN.
Zie FRUIT-AZIJN.

MARB E RI S SE. Berberis vulgaris. L IN N. Oxyacanthus G
t N I, Spina acida. Saurach, Sauerdorn , Esfigdorn, Weinnagelein. vMette. Barberry. — Dit Heester-gewas is nit ArabiE afkomstig , zo al's ook deszelfs naam arabisch is. Het groeit
veelvuldig in Engeiand, Zwitferland, Neder-oosterrijk, Franken
Zwaben en ill de gewesten langs den Boven-Rhijn. De firuik
tvordt niet zeer hoog ; deszelfs bast is glad en heeft een aschkleur ; het hoot is geelagtig , hard en zeer gefchikt om door de
kastemakers of kabinetwerkers tot ingelegd werk gebruikt to
worden. De takken zijn van regte , fpitfe doorns voorzien ; de
bladen zijn glad , eirond en fijn getand. Hij bloeit in Mai : de
bloefem is geel , en hangt, even als de lelietjes van Dalen, aan
rrosfen , zijnde dezelve een overheerlijk voedfel voor de bijen.
De vrugten of besjes welke in 't laatst van September rijp worden , en tot lava in November kunnen blijven hangen , zijn klein,
langwerpig , rolvormig , boogrood , vol van een aangenaam maar
zeer fcherp zuur fap , en bevatren twee zaadkorrels. De wortels zijn geel , en worden door de ververs , vooral tot her very en -van leer gebruikt. De firuik is duurzaam , en bevriest niet
zeer ligt. Hij is niet flegts zeer gefchikt tot heggen , (die egter,
wanneer men in de vrugten belang fleIt , niet veel mogen gefnoeid worden , daar de bloefems aan de buitenfle takjes zitten)
inaar de vrugten zelven zijn ook zeer gezond en nuttig tot menigeriei gebruik in de keuken , in de Apotheek , en voor de
banketbakkers. Haar zuivere zure fmaak overtreft alle zureri
uit het Plantenrijk , zelfs dat der Citroenen. Uit dien hoofde
trijn dezelven een middel tegen fiorbut of fcheurbuik ; zij zijn
Nes,.
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tmrkoelend in hete dagen verkwikkelijk , man-verflerkend , en
in een woord, van een uitgebreid nut. Onder appels en kweea
gefloofd, maken zij deze kost ongemeen fmakelijk.
Er zijn verfchillende foorten van Barberisfen:
I)DE GEMENE BARBERISSENSTRUIK MET RODE MUG-,
TEN. Dit is degene welke tot nu toe is befchreven geworden,

en wiens vrugten het best zijni.
2) BARBERIS VAN CANADA. Berberis Canadenfis LINN.
Welke flegts breder bladen heeft, dan de voorgaande, maar voor
het overige van dezelve verfchilt.
3) BARBERIS MET ZWAR.TE VRUGTEN. Berberis orientalis
procerior , frutc?u nigro fuavisfitno. Wanneer deze vrugten ter deeg
rijp zijn , zijn zij minder zuur dan de roden.
4) BARBER'S MET WITTE VRUGTEN. De bast is wit, en
de bladen lichter van kleur,, maar zij is doorgaands niet zeer
vrugtbaar.
5) BARBERIS VAN KRETA. Kretifcher Berberizenfirauch. Is
van het eiland Candia afkomstig , en heeft bladen even als de
Palm. Deszelfs besfen zijn klein , en hebben drie zaadkorrels,
terwiji de overigen flegts twe hebben. Hij words niet groot,
is vrij tear en draagt zeldzaam.
6) BARBERIS ZONDER PITTEN. Berberis fine nucleo. Fen
fpel der natuur,, en ene bijfoort van de gemene rode BarberisWanneer men een uitloper van dezen ftruik verplant, floelt de.
zeive goed uit en draagt fchone vrugten : maar elke bes heeft
twee pitten. Enige jaren daarna, wanneer hij minder flerk groeir,
vindt men in de meeste besfen flegts ene pit. En wanneer hij
eindelijk oud wordt, draagt hij wederom vrugten zonder pitten,
even als in 't eerst, voor dat hij verplant was. Men vindc deze
foort onder anderen in de bosfchen in den omtrek van Lyon en
bij Rouaan in Frankrijk.
7) BARBER'S MET GROTE VRUGTEN. Dit is insgelijks
ene fp eelfo ort.
Zivergber8) VIRGINISCHE BARBERIS. Berberis
berizenfirauch. Is uit Virginian afkomstig en blijft zeer klein.
De aankwekiug en voortplanting van dezen ftruik is zeer geanakkelijk, en kan of door het zaad gefchieden , 't welk men in
't voorjaar,, of nog beter in 't najaar, in kleine greppeltjes legt;
of door afleggers, of door uitlopers , welke in menigte uit zijne
wortelen voortkomen ; of door flekken , die in 't voorjaar op
een vogtige rlaats in den grond gefloken , en van tijd tot tijd
gegoten worden. Men kan ze ook op Doorns enten.

11 A R S T E N
HET BARSTEN VAN DEN BAST DER BOMEN is
one
ziekte van volwasfene bomen, wordende door het openbarsten
van den bast Ilet (pint ontbloot De vorst is gedeeltelijk de oirzaak hiervan, vooral wanneer de bomen in laag land than, waar
bun door de regens , in 't najaar,, al te veel vogten toegevoerd
worden welke vervolgens de buizen , waardoor het fap henen
loopt doen openfpringen ingevalle het vroegtijdig begint te
vriezen. Gedeeltelijk en nog veelvuldiger is de oirzaak van dit
ongemak in een al te goeden en geilen grond gelegen, welke
aan den bast zo vele fappen toevoert dat dezelve , wanneer hij
uit hoofde zijner jaren buitendien niet meer zeer gedwee is,
zig bij het zwellen van den boom niet in dezelfde evenredigheid kan uitzetten, zonder te breken of te barsten. — In beide
gevallen is het beste middel om vuur of kanker te voorkomen,
dat men tot het laten (zie LA'TEN) zijn toevingt neme. Vervolgens moet men , ingevalle de geilheid van den grond voor
de oirzaak gehouden words, boven de wortels zo veel aarde,
als doenlijk is, weglemen , en etagere narde , met nand vetraengd , in de plants brengen. Maar wanneer de fchuld am de
overmatige vogagheid ligt, dan moet men dezelve of door middel van gootjes afleiden , of om den boom henen enigszins den
grond hogen en fchuins affleken , ten einde het water terflond
van den flam afgeleid worde.
Behalven deze zogenaamde ijslaarsten ziet men ook veelal dat
de buitenfte bast , vooral aan oude appelbornen overal los
fpringt of barst en aan finkken omgekruld tegen den ftam blijft
zitten. Dit is nu wel geen eigenlijke ziekte , maar bet doet met
dat al aan de bomen nadeel, eensdeels om dat het water daarin
blijft than, en dus de vorst aan den flam groter fchade kan toebrPgen , en ten anderen om dat de holligheden , daar door veroirzaakt , aan ene menigte van fchadelijk ongedierte, met derzelver
gebroedfel, tot een fchuilplaats verfliaken: waardoor ten der.
den de fpechts gelokt worden , die de flammen doorboren
befchadigen. Deze dorre en droge itukken van den buitenften
bast moet men uit dien hoofde afkrabben en aan kant niaken,
betgeen gefchieden kan zonder dat de bomen hinder daarvari
bebben, en waartoe men zig van bet werktuig, op Plaat
4. nfgebeeld, kan bedienen. — Dan , wanneer de bast van
een JONGEN boom op die wijze openfplijt, zulks is een zeker
kenteken, dat de toevloed van fappen al te veelvuldig is, waar
door de bast al te clerk gefpannen en uitgezet worth, en eindelijk fcheuren moet, De bast words wel fpoedig weder verr4!euwd, mansIoopt gevaar, dac dezeive geheel tot op het
i at;
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(pint openbarste, en de kanker daardoor veroirzaakt horde. Men
moet dus ook in dit geval tot het LA T EN overgaan en daardoor het overtollige fop afieiden.
BAST. De bast of fchors van den boom is het buitenile tale
vel , waar agter een netvormig weeffel vol kleine blaasjes en
hollighedcn gevonden wordt. Dit weeffel, en deze vezels worden hoe langs hoe kleiner en fijner,, naar mate dezelven na2r
binnenwaarts liggen. Hier is voornamelijk de grate werkplaats,
waarin de fappen van den boom toebereid worden , heen en
weer lopen, en dus met het hart der dieren enige overeenkomst
hebben. Aan de binnenfle zijde van dit weeffel worden de vaten, door het verdikken der fappen , allengs ilevter en knorbeenigtiger, en er ontitaat een digtere fchors , die zig 's winters
verhardt en tot bout wordt. Aan dezen jaarlijkfchen kring kan
men dus den ouderdom van een boom min of meer ontclekken ,
wanneer de boom kort bij den wortel waterpas doorgezaagct
wordt, zijnde zulks vooral bij bomen , die week en fponfig
bout hebben , zigtbaar; als bij Dennen , Vuren , Grenen enz.—
De v A T E N of ICANALEN,-.12C men tot nu toe in den bast der
bomen ontdekt heeft, zijn
I) VEZELS of holle kanalen , welke loodregt door wile de
delen heenlopen, in digte bosjes bij elkander flaan, en aan eikander hangen. Het zijn als 't ware de aderen , waardoor het
fap nit den wortel omhoog rijst, en door de kleinfie delen
been dringt.
2) MERGPIJPJES, die veel overeenkomst met de vezels
hebben, maar hierin van dezeiven verfchillen, dat zij nooit aan
hoopjes of bosjes ftaan , dat zij fchuins of waterpas , zonder
ene fchijnbare orde door de vezels henen lopen, zig in de
vellen der overige vaten verfpreiden, en eindelijk in het bui.
tenfte ye! een zeer fijn net vormen.
3) VEeRKRAGTIGE BUISJES, welke zeer dun en teer, en
even als de veer van een horologic gefpannen zijn. Deze buisjes bevatten het eigenlijke vermogen , of de groeikragt van den
boom, en den grond of oirfprong van takken en bladen , en
zelfs van bloefems en vrugten. Bij het ontilaan van nieuwe
loten verlengen zig t'elkens nieuwe bosjes van zulke buisjes,
dringen door de fchors en vormen een oog of een knop.
De bovengemelde kringen in den ftam der bomen zijn doorgaands niet alien even breed , hetwelk eensdeels daardoor ontilaat , dat het ene jaar aan den boom gunstiger is dan het andere , en hem meerder fap toevoert, en ten anderen worden de
king= hoe laugs hoe grocer , en dus van zelven dunner, daar
R 4
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de toevloed van fappen niet in dezelfde evenredigheid kan verineerderen als de boom zwaarder worth.
Men z21 eindelijk ontwaren , dat de gemelde kringen veelal niet
volkomen rond zijn naar dat de halve cirkel naar het zuiden
groter is dan het noordelijke, waarvan de natuurlijke reden deze
is : dat de koudere noordelijke lugt het opklimmen der fappen
'neer belemmert en vertraagt waardoor de groei en aanwas van
den boom aan lien kant minder is dan aan de andere kanten:
wordende zulks ook voornamelijk opgemerkt ten aanzien van
2ulke bomen , welke zeer open en vrij Haan , of bepaaldelijk aati
de Noordelijke winden blootgefteld
HET BEARBEIDEN EN BEREIDEN VAN DEN GROND.
Bij het aanleggen van tuinen en vooral van kweekfcholen en
boomgaarden , is het van 't grootfte aanbelang , dat de grond
daartoe behoorlijk bereid worde , dat is, dat dezelve ter diepte
van Brie , vier voeten gewend , gedolven of gerioold worde.
Uit een verkeerde zuinigheid wordt zulks dikwijls nagelaten of
althans niet in die mate verrigt, welke de cart der zaak vereischt. Het is waar , men kan boomgaarden aanleggen met minder moeite en kosten. Wanneer flegts de oppervlakte van den
grond op de gewone wijze omgcfpit en gemest worth , zullen
de jonge boompjes er even goed om groejen. Dan , na verloop
van enigen tijd, wanneer de bomen groter worden en diepftveorteien fehieten , zal men ciezeiven zien kwijnen ; zij zullen in
hun wasdom kennelijk geflremd worden , en zeldzaam een rijken
oogst van volwasfene en finakelijke vrugten opleveren.
Wanneer het eerst zo verre gekomen is, en men nog gelukkig
de ware oirzaak van het kwaad ontdekt, zal men zig tog de
moeite en kosten moeten getroosten , die er toe vereischt worden , om aan de kwijnende onvrugtbare erg misrnaakte bomen te
gemoet te komen. Dit werk, het delven van den grond ter diepte van verfcheidene voeten, zal intusfchen als nu, met vrij wat
ineerder zwarigheden verzeld gaan , dan het bij den eerften aan.
leg geweest zijn zoude, aangezien men nu geen gelijken grond
sneer voor zig heeft, maar altijd met de meeste omzigtigheid zai
rnoeten te werk gaan, ten einde de reeds aanwezige bomen en
planten niet te befchadigen. Terwij1 eindelijk de lacmen , reeds
tct zekere jaren gekomen , en eenmaal in hunnen groei gefluie
zijnde, niinmer die volkomenheid bereiken zullen , waar voor
zij vatbaar zijn , en weike zijverkregen bebben zouden , indien
zij terflond in hunne jeugd een we! geroerden grond waren
4epjant geworden.
Igen zorge dart vooral, dat ter diepte van 3 en 4 voeten ,PT91f.t.
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DInken van oer, lecm of dergelijken, onder een twin of boom.
gaard, aanwezig blijven , maar dat de.zelven behoorlijk doorgebroken en als 't ware vergruisd , en bomen en planten in de rnogelijkheid gefleld worden , om den grond met hunne wortels te
doorboren.
Voorts behoort de grond van een boornganrd of kweekfchool
jaarlijks bearbeid te worden, ten einde de wortels den nodigen
invloed van lugt en regen genieten , en tevens het onkruid uitgeroeid , en veel fchadelijk ongedierte met deszelfs nesten verftoord en verdelgd worde.
In de Kw EEKSCHOOL is het jaarlijkfche omroeren van den
grond, ene der noodzakelijkfte bezigheden , waarvan de groei
en voorfpoed der jonge bomen voor een groot deel nfhnngt.
Wat I) de w E R.KTUIGEN betreft , die men daartoe bezigt , dezea
zijn verfchillend. Flier te lande bedient men zig tot dat einde
mecstal en bij uitfluiting van de (chop of fpade. In Duitschland
daarentegen gebruikt men veelal , vooral in zwaren grond, het
bouweel, het geen daar den naam van Karst, Haue , Felge of
Felghakke draagt , en waarvan men op Plaat XV. fig. I. ene afbeelding vindt. (Zie HOUSVELLO 2) De TuD wanneer, en
'110K D I K W Ii L S de grond behore omgeroerd te worden. Dit
hangt of zo wel van de natuur, en de meerdere of mindere vastheid van den grond, en van deszelfs geneigdheid tot het voortbrengen van onkruid, als van het weder en meer andere omftandigheden. Over 't algemeen behoort de grond nimmer al te vast
te zijn, en een zware kleigrond zal des ten minflen tweemaal,
en nog beter, driemaal , in elken zomer behoren geroerd te worden , het geen dan nog bep.aaldelijk bij droog weder behoort te
gefchieden , en nooit wanneer het aardrijk nat en fmerig is. Wat
3) de bewerking zelve betreft, zo is het goed dat dezelve nan
gene onkundige arbeiders toebetrouwd worde, en dat de nodige
zorg gedragen worde , dat de wortels der bomen, en de jonge
flammetjes zelven generlei befchadiging ondergaan. Bij de
eerfle omroering, welke terflond na den enttijd behoort plants te
hebben , veronderfleld dat de grond dan niet door den regen te
zzer doorweeltt is , moet men diep houwen of fpitten , zo dat
de aarde 4 voet diep omgekeerd worde. Dit kart door micld.el
van het gemelde houweel, welks tanden een voet lang zijn , met
een enkelen houw gefchieden, hetgeen den arbeid aanmerkelijk
bekort. De kiuit , die daar door losgehouwen wordt , wordt orngekeerd en komt in de plaatfe van den kluit , die onmiddelijk te
voren daaruit gehouwen is , met dien verfiande , dat de bovenfte
goede grond nu in de laagte en bij de wortels der jonge boomries korat teliggea. De kluit wordt terilond met het omgekeerde
R5
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houweel aan flukken geflagen , de ultflekende wortels ran on.
kruid daar uit getrokken, en agterwaarts op den reeds bearbeid•
den grond aan hoopjes geworpen , om vervolgens bijeen gegaard
en naar den mestvaalt gebragt te worden. Onkruid, hetgeen ligtelijk vergaat , wordt in de diepte gewerkt, zijnde zulks ene foort
van bemesting; het moet egter goed met aarde bedekt zijn daar
het anders, vooral indien er fpoedig regen yak , ligtelijk weer
voor den dag komen zoude. Maar kwekken en ander onkruid,
betwelk harde wortels heeft en door de wortels vermenigvuldigt,
moeten zorgvuldig uitgetrokken en aan kant gefchaft worden.
bij het eerfte omroeren van een kweekfchool of Enterij moet
men vooral letten op de NIELTIMS GEPLANTE BOOMPJES en
en op de NIEUIVS GENTE STAXIMETJES. In den omtrek
van de eerften, en zo verre derzelver wortels zig uitflrekken
moet men vooral niet diep in den grond komen, om dat anders
d-e. wortels los raken , waardoor de boompjes vrij zeker te grande gain zoaden ; men moet dus niet dieper dan een duim in
den grond komen en flegts de oppervlakte zeer voorzigtig los
krabben. Ten opzi qtA van de itamrnetjes, die bij den grond
onlangs geent, en tot hun befeherming van twee palen voorzien
ziin , zo trekt de arbeider deze beide palen uit den grond
fteekt dezelven agter zig in de aarde houwt den grond
tot bij den wortel van 't flammetje weg, fnijdt de tak'
jes, die zomtijds onder de geente plaats voor den dag komen , rein weg , brengt dan weder verfche aarde bij den itam
n bedekt hem tot bijkans aan lie entrijs, waarna hij er de beide
palen wederom bij fteekt. Bij het twede en derde omroeren wordt de aarde flegts ter diepte van een halven voet los gemaakt , ten einde de ftralen der zon niet te diep in dezelve doordringen. Ten opzigte van het onkruid handelt men even als te
voren. De geente flammetjes worden ook op dezelfde wijze
behandeld ; maar, wat de boompjes betreft, die in 'tvorige voorof na-jaar verplant zijn dezen fiaan nu reeds vast genoeg , zo
dat ook in hun omtrek, de grond geroerd kan worden, zonder
dat zij er nadeel bij hebben.
BESSEN , zie AALBESSEN, AARDBESSEN; KRUISBESSEN , MOERBESSEN enz.
Het BEVESTIGEN of VASTZETTEN VA N BOMEN.
Wanneer men een paal bij een boom zetten wil , is het altijet
bedenkelijk en men loopt gevaar van een hoofdwortel te kwetfen , indien men het gat daartoe met een fcherp werktuig moet
makers. Uit lien hoofde doet men wel, wanneer men terflond
bij het piazten van den boom, en voor dat de wortels met aaf-do
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e bedekt zijn , den paal tusfchen de Wortels fteekt, nnn diets
kant, waar men zulks het nuttigst acht , en hem dusdoende
met den boom te gelijk in den grond bevestigt. Elken palen zijn
het duurzaamst en daarom vooral aan te prijzen-; en bij gebrek
van dezelven neme men dennen of willigen. Beukenhout verfpogt zeer fpoedig in de aarde , en de palen van hetzelve durea
flegts een paar jaren. Witte beuken of haagbeuken zijn iets beter, maar het bout van Kerfenbomen overtreft dezelven. — Het
bevestigen der bomen aan de palen , moet door middel van een
fterken band gefchieden. Taje willigen, tenen of twijg houdt
twee jaren lang , flro den jaar, de bast van lindebomen drie
jaren. Dan het veiligst is, om den band alle jaren te vernieuwen. Tusfchen den boom en den band niet flegts, maar ook
overal waar de boom aan den paal raakt, bedekt men denzelven
met mos. Zo lang de boom jong en niet dik is, en bet mogelijk zijn zoude, dat de wind de kroon afbrak, moet de paal zo
lang zijn , dat dezelve een paar handen breed in de kroon konit
te than. Dan , daar ondanks alle deze behoedmiddelen, en niettegenflaande men den boom met mos tegen het wrijven van den
paal beveiligt, de boom maar al te ligt van den paal enig letrei
krijgt, zo is die wijze van bevestigen meer aan te prijzen
welke men op Taf. XIV. fig, 5 afgebeeld vindt. Men windt namelijk ftro om de twijg henen, of liever,, men drank twijg en
ftro te gelijk rond, en maakt er als 't ware een touw van, legt bet
middel daarvan tegen den buitenkant van den paal aan, brengt
het kruislings door de ruimte tasfchen paal en boom , en bird
of draait het aan den buitenkant van den boom op de gewori
wijze in elkander, zo dat het ene eind van den twijg in den
band gefloken wordt. De band heeft dus deze vorm co en
brengt dit voordeel aan dat de boom nimmer door den paal befchadigd words, en dat men den band tusfchen beiden verfchui-,,
y en kan , ten einde aan den bast van den boom wederom lugt
te geven.
Verkiest men een meer gemakkelijken , vaster en duurzamer
band, dan twijg , ftro of bast , men neme riemen van leêr, van
I of II duim breedte, legge bet middel van dezelven tegen den
buitenkant van den boom aan , en trekke denzelven zo vast aI3
mogelijk is naar den paal toe. Elan de agterfle zijde van den
paal legt men de einden van den riem over elkander , fkat
ze met een paar kleine fpijkers daarin vast ; en op die wijze kan
men een boom, naar bevind van zaken, met twee of drie bander
gam den paal bevestigen. De flerkile wind is niet in :bat oi-a
zulk een band te fcheuren, en de boom ondergaat gene wrijvin,;
Iwegenaamd. Grueit de ftam in de dilate day trekt Lien de
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kers daar uit en meakt den band iets losfer,, of verplaatst heft:
meer naar boven of naar beneden. Deze riemen duren zo lang
2is de boom een paal behoeft: er blijft geen fneeuw noch ijs aan
dezelven hangen, en er komt geen fchadelijk ongedierte daarirt
buisvesten, gelijk in het mos, — Om nu deze wijze van bevestigen met de meest mogelijke naauwkeurigheid te kunnen in 't
werk fiellen , gebruikt men daarbij een afzonderlijken leérenriern
met een gesp en met genoegzame gaten voorzien. Door middel
van dezen riem gespt men vooraf het benedenfle eind van den
boom tegen den paal vast , plaatfende men een flukje vilt tusfchen
beiden. Vervolgens legt men het flak leer op de voormelde
wijze boven of onder den riem tegen den Elam aan , en bevestigt
het aan den paal , met een enkelen fpijker,, indien de einden over
elkander liggen, en anders elk eind met een fpijkertje , indien
de beide einden te kort zijn om over elkander te kunnen fchuiven. Dit verrigt zijnde , wordt de riem los gegespt , en verder
near boven vastgemaakt , indien men daar een nieuwen band
ineent aan te IGggen. Regte flammen , die gemakkelijk tegen
den paal aan liggen, behoeven ilegts een diergelijken band onder
(le kroon, daar men op deszelfs hegtheid kan that maken , en
liammen, die niet regt zijn , kan men , wanneer ze nog niet al te
zwaar zijn , langs dezen weg op de beste wijze regt maken.
De kosten zijn gering , daar men den riem altijd weer gebruikt,
cn nit een ouden hoed een aantal aukken vilt, ter grootte van
:gulden , kan fnijden. —
Er zijn behalven het bevestigen met een paal , nog meer andere middelen om de bomen regen het geweld der winden te
bevestigen, Welke middelen egter niet overal even gemakkelijk
kunnen werkflellig gemaakt worden. Van dien aart is het mid,
del op Plaat XIV. fig. 6. aangewezen, waar de jonge bomen
tusfchen twee korte palen in den band ti A N GE N; kunnende men
tot dat einde flro of bast in elkander drajen. Oak is het mogelijk om de bomen geheel zonder palen vast te zetten , door mid-del van dunne touwen, die men of teert of nog beter met pik
beltrijkt of overtrekt , zo dat ze geen vogt kunnen naar zig nemen of verfpogten , kunnende deze touwen in wind en weer over
de drie jaren lang duren. Men legt volgens Plaat XIV. fig. 7 ,
bij de onderfle kroontakken een leeren band , die met piktouxv
aan elkander genaaid wordt , tegen den boom aan moetende dezelve zo los zijn , dat men er een vinger Iran tusfchen fleken.
Men neemt vervolgens drie even lenge touwen of ftrengen , Chat
in de ronde om den boom henen op gelijke afitanden drie tentpaaltjes , fehuins en met het boven lie gedeelte van den boom afCc-

BE WA 14.EN.

1g

gekeerd, id den grond, en maakt eindelijk de touwen aan deze
paaltjes en boven aan den band vast.
t3EWAREN VAN FRUITEN. — Men behoort ill de eerile
plaats zorg te dragen , dat de vrugten niet geplukt worden , dart.
wanneer ze volkomen rijp zijn en bij droog weer, en dat de
ftelen niet aan den tak blijven zitten ; aangezicn ene vrugt ZOILd
der ileel ligtelijk op die plaatfe rot , ten ware men bij fijne vrugten, om zulks te voorkomen , een drupje warm was in het
fleelkuiltje liet druipen, Voorts moeten alle vrugten, welke op
den grond vallen , afzonderlijk gehouden en het eerst gebruikt
worden , want hoewel dezeiven niet zo veel moeten geleden hebben , dat men er openingen aan vin.dt , (hoedanigen binnen zeer
korten tijd noodzakelijk verrotting moeten ten gevolge hebben)
zo worden ze tog onogelijk en rotten veel ligter dan de anderen, die met de behoorlijke zorg geplukt zijn. Fruiten, die men
bewaren wil , moeten om die reden ook niet in zakken gedaan
of op wagens vervoerd , maar zij moeten: voorzigtig in mandem
gelegd, en in fchuiten vervoerd of gedragen worden. Vervolgens worden dezelven in kamers , of bij gebreke van dien , op
zolders {zagtjes uitgeflort , en men laat ze op die wijze enige
weken lang liggen , eensdeels om ze behoorlijk te laten uitwaasfemen , en ten anderen om zodanige vrugten te kunnen afzonderen bij welken men meerdere -geneigdheid om te rotten ontwaart. Men moet ze egter niet al te lang op deze wijze laterr
liggen, ©m (-Tat ze adders te veel opdrogen en al te fpoedig
eetbaar worden. Na verloop van twee of drie weken brengt
men ze in den kelder , en legt ze op horden , latwerk, of fchone
planken, die enigszins boven den grond verheven zijn. Nu ziet
men ze van tijd tot tijd na en zoekt ze uit, werpende men all
het geen reeds clerk aan 't rotten is , in een daarbij ilaand open
Vat, (hetwelk egter goed gekuipt moet zijn , ten einde het niet
lekke ,) om hetzelve vervolgens tot azijn te doen dienen , (zie:
FRUIT-AZIJN) en hetgeen aangefloken is , gebruikt men om
eten of te drogen. — In den &len kelder zullen de , vrugten
veel eerder rotten dart in den anderen. Is de kelder vogtig,
bedompt , al te warm of te nat , dan rotten de vrugten nice
flegts eerder , maar zij worden ook minder goed van fmank.
Hoe beter de kelder voor de eaten , en voor wijn en bier is,
des te beter is dezelve ook -tot het bewaren van fruiten gefchikt.
Wat de fijne foorten of TAFELVRUGTEN betreft , dezen
kunnen ook in droge kelders , of in Fruitkamers , of in kisten
De Fruitkamer 'ehoort van- een kleine
bewaa-rd warden.
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kagcliel voorzien te zijn, ten einde, bij een Mogen mad vat
koude, de fruiten tegea den vorst te beveiligen : zijnde het, Mit
den juisten graad van warmte, zo wel als van koude , te kunnen
bepalen , zeer dienstig, om in dat vertrek een Thermometer of
Warmte -meter op te hangen. Men maakt voorts, even gelijk
men zulks ook in de kelders doen kan langs de muren ftellaadjes , met planken of horden , om de verfchillende foorten van
vrugten daarop te leggen , hetgeen voor lief hebbers , welke een
aantal uitgezogte vrugtbomen bezitten, tevens een zeer fraai
gezigt oplevert , en in zeker opzigt een kabinet van tatuurlijke
laistorie der vrugten mag genoemd worden. De vrugten worden
op de bloem gezet, en met den heel in de hoogte. Om ze zagt
te doen beitrooit men de bakken vooraf met mos , hakfel of zemels die egter vooral goed droog zijn moeten. Wor-den de vrugten flegts op de vloer uitgeftort, dan doet men zulk$
op ene laag van zuiver en droog roggenitro. Er moet egter
vooral gezorgd worden, dat gene verrotte of aangeflokene vrugten blijven liggen , daar dezelven fpoedig aan het firo ene vog'
tigheid mede delen , waardoor de fm. aak van de overige vrugten
bedorven wordt. Harde foorten van appels molten op elkander
liggen, b. v. BORSDORFERS, STETTUNSCHE APPELS,
KARTIITJIZERS en anderen ; maar RENETTEN, ENGELSCHE,
KONINGSAPPELS en dergelijken , welke malsch vleesch hebben kunnen zuiks niet wel velen , en althans niet lang , daar
zij elkander drukken , en daar door vlakken krijgen en zeer onogelijk worden. Uit de Fruitkamer moet elke vreemde lugt
:7.1s mede de kweeén geweerd worden wordende anderszins de
fmaak van de vrugten bedorven of verminderd. Om aan enige
foorten van appels , b. v. aan Borsdorfers een aangenamen muscadelfmaak te geven, behoeft men flegts een aantal van dezelven
met wat bloefems van vlier in een duos te leggen. Ook de hop
geeft hun een fmaak , die door velen voor zeer liefelijk gehouden wordt.
Verkiest men ene partij fijne vrugten in kisten of tonnen te!be.
waren , waarin dezelven misfchien wei het langst goed blijven
dan lette men in de eerite plaats daarop , dat de kisten of tonnen
zuiver en zonder enige vreemde lugt zijn. Vervolgens legt mere
de vrugten bij lagen, of liever men zet ze op , met den heel
de hoogte , en flrooit er telkens ene laag van droog en zuiver
hakfel of zemels tusfchen. Nog beter is het ,om daartoe fpijt van
vlas te gebruiken , het geen egter vooraf enige weken fang moec
gelugt worden , op dat er geen reuk aan zij men kan ook
droog en zuiver mos daartoe gebruiken. Anderen leggen flegts
papier tusfchen elke laag vrugten ; en wauneer ze dezelven
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rzanden bewaren, voorzien zij dezelven ook onder in en am
de kanten met papier , en bedekken ze boven op met vierdubbel papier, in plaats van een dekfel. De foorten , welke het
laatst rijp worden, legt men onder in, de vroegeren boven op ,
en de kisten of tonnen worden, na dat ze gevuld zijn , gefloten
en volkomer' tegen het indringen der buitenlugt beveiligd.
de vier weken worden dezelven geopend, doorzogt , en het ann..
geftokene daar uit gehouden. — In Engeland bedient men zich
ook wel van grote ftenen of garden potten , zo als men op de
fehepen heeft , doer elke vrugt in een iluk zagt papier , llrooit
dan zemels in den pot , vervolgens een laag vrugten ; daarover
weer zemels om de holligheden aan te vullen, en dan weer vnigten. Tusfchen beiden ftoot men den pot aan, om de zemels te
doen zakken. En wnneer de pot vol is , bindt men er ern
blaas over been. wanneer het clerk vriest , dient men de kistert
of potten op ene plaats te zetten , waar ze tegen de vorst veilig zijn ; hebbende egter de vrugten , op die wijze ingepakt
der Hood van bevriezen dan wanneer ze vrij in een kamer liggen. De vertrekken, waarin men fruit bewaart, moeten droog,
en meer koel dan warm zijn. Een goed middel , om de winter-vrugten long te bewaren , is, dat men ze , zo dra ze van den
boom komen , aan hopen in een vertrek uitftort, en op die
ze drie, vier dagen fang laat uitwaasfemen en min of meer gisten. Vervolgens veegt men ze an voor an met een dock af,
en laat ze dan nog enige dagen , bij droog wear, in de open
lugt liggen , ten einde zij nog wat droger worden , waarna men
ze naar welgevallen bewaart. Zommigen bedekken deze hoop.
jes , welke 2 of 3 voeten hoog zijn , met kort hooi, enige
men dik, om de uitwaasfeming te bevorderen. Na verloop van
veertien dagen vegen zij de vrugten an voor den , met eery
wollen lap , welke dikwijls moet gedroogd worden , af, en leggenze van nieuws aan hopen , komende nu die vrugten welke te
voren boven op lagen , onder te liggen. Na dat dezelven nog
een dag of agt of tien tlzo gelegen hebben , worden ze op nieuws
afgeveegd als te voren , en vervolgens geborgen. Zo Pang de
vrugten uitwaasfemen , moeten, bij droog weer, altijd de glazen
los flaan , en men ileekt tusfchen beiden de hand in de hopen,
om te ontdekken of dezelven al te vogtig worden , als wanneer
het did is , dat ze omgekeerd worden. De Fruitkamers in de
bovenfte verdiepingen van een huis , zijn, uit hoofde dot ze
doorgaands droog zijn , voor den fmaak en de duurzaainheid der
vrugten beter , dan benedenvertrekken of kelders.
Daar intusfchen die wijze van de vrugten over den winter te
bewaren de In ge an fraaifte is , wanneer men dezelven voigeng
de
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de verfchillende foorten op ftellaadjes en op horden boveti etv
kandcr heeft liggen , zo zal het niet ondienstig zijn op te ge,
y en , hoe deze horden het minst kostbaar kunnen vervaardigd
en het doelmatigst ingerigt worden. - De horden kunnen zo
ingerigt worden dat zij llegts op elkander gelegd worden , of
dat zij in eene vaste ftellaadie behoorlijk kunnen ingefchoven
-worden. (Plant XVII. fig. I. 2. 3. 4.) Deze horden beftaan
flegts in een vierkant raam , Wiens lengte en breedte door de
Tuimte , de hoeveelheid der vrugten , en andere plaatfelijke omitandigheden bepaald wordt. Op Plant XVII. fig. r. zijn deze
Tamen 22 tot 3 duim hoog , 4 14 voet lang en i voet 3 cinini
breed , afgebeeld. Onder in hebben de beide lange kanten ene
goat van 4,- duim diep , waarin de boom gepast wordt , welke
uit fpaanders van hazelaars of van ander hour beitaat zijnde de
willigen niet zo goed tot dat einde. Een houten boom is, belalven de &lune , te zwaar en onhandelbaar i terwijl ook de
lugt door dezelven geen vrijen doortogt heeft 't en ware men
er alomme gaten in boorde. Vervolgens worden boven op ,
dwars over de ramen heen , twee latjes met een zwaluwitaart
70 als de timmerlieden zulks noernen , daarin gepast en vasegefpijkerd , ten einde de horden met fruit daaraan te kunnen opbeuren , en van de elle plaats naar de andere te brengen. Zo doende kan men twaalf of vijftien van deze horden boven elkander
zetten , en wanneer men twee rijen naast elkander oprigt, vereirchen dezelven in een Fruitkamer niet meer dan een mime
van 15 vierkante voeten , hoewel ze een zeer grote
vrugten bevatten kunnen, Louder dat die elkander drukken.
Grote vrugten moeten enkel liggen , terwijl men de kleineren
dubbel kan vleiGn. Op zulke horden kan men de vrugten gemakkelijk uitzoeken , men kan de horden naar welgevallen verwisfelen , de onderiten boven zetten en omgekeerd , en wan.
neer het te hard vriest, kan men ze gemakkelijk naar den kelder brengen, of ze anders overdekken. Over 't geheel is het
niet kwaad, om over de vrugten henen grof en doorfchijnend
linnen of papier te leggen , dragende zulks veel bij om ze Langer te doen duren, mnar vooral ook om ze hare kleuren beter
te doen behouden , terwijl zij eindelijk 's winters hierdoor ook
min of meer tegen de koude befchermd worden.
Wat de ftellaadje zelve betreft , deze kan of vastgemaakt worden en zo dat ze altijd bijft ftaan (Plant XVII. fig. 3) of zo
dat ze tegen 't voorjaar wederom kan weggenomen en het vertrek tot andere einden gebruikt worden. (Plant XVII. fig. 4.)
De vaste flellaadje wordt van vierkante eiken ribben , 21 tot 3
het vertrek of de ke1duim dik gemaakr, die zo hoog zijn
der
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aer, en die onder en boven goed vastgezet , en door 2 tot 3 voet
lange latten aan de zijden op verfchillende afflanden met elkander
verbonden worden. In de lengte worden vervolgens zo vele
latjes, voren en agteren gemaakt, als men vakken begeert te
hebben waarop men de horden kan plaatfen. De agterfte zijde
der ftellaadje behoort 2 of 3 voeten van den muur af te than, op
dat men er des noods ook agter kan komen. Op die wijze kart
men vrij wat horden plaatfen. Is de ftellaadje hoog, dan diem
men er een trapje bij te hebben , 't geen men verzetten kan , en
waarvan men zig bedient niet flegts om de bovenfte horden daar
af te krijgen maar ook om de vrugten , die daarop liggen , te
kunnen nazien. Om dit te kunnen does , behoeft men flegts de
horden den voor den naar voren te trekken en te ovetziem Er
zijn nog wel meer kleine gemakken te bedenken , die men,
als , niet tot het wezen der zaak behorende, aan het oordeel era
den finaak der lief hebbers veilig kan overlaten.
Ene beweegbare ftellaadje kan men op fchragen maken. Men
zet namelijk twee , of indien men ze 'anger wil hebben , drie
fchragen. Van de ene fchraag naar de andere, hat men zware
latten lopen, om daar door zo vele. vakken als men verkiest, te
verkrijgen , welke latten men niet behoeft te fpijkeren maar met
genoegzaam fterke houten pennen vast zetten kan, wordende vervolgens de horden met de vrugten daarop gezet , even als op de
anderen.
De bijgevoegde Plaat zal het een en ander nog duidelijker maken:
Plaat XVII. fig. I. is het Raam , a. de goon_ , waarin de dunne
boom komt te liggen ; b. de latjes die het raam vast houden ,
waarbij men de horden aanvat en verbeurt , en waarop men ze,
boven elkander zetten kan, wanneer men nog geen ftellaadje
heeft. In het vak c. zijn enige fpaanders, die men daarin gepast heeft. Het vak d. is nog leég en het y ak e. ligt v-el fruit.
Fig. 2. wijst aan, hoe de horden boven elkander kunnen gezet worden ten getale van twaalf tot vijftien en meerder,, owl
ruimte te winnen.
Fig. 3, is de vaste ftellaadje waar in de horden a. 1,. c. gefeboven worden.
Fig. 4+ is de beweegbare ftellaadje, die men kan wegnemen
wanneer het vertrek op zekere tijden tot andere oogmerken moet
gebruikt worden. a. en b. zijn een paar horden die daarin ge4
fchoven zijn; c. en d. de losfe fchragen.
BLAD. — De bladen zijn een zeer wezenlijk gedeelte van den
boom en komen voort uit bet fponfize wee:el van den
Zij
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beitaan nit vliezen , en uit een geraamte van aderen en butZetit,
Door de bladen worden de bomen in beweging gebragt, hetgeen
veel tot Dunne gezondheid en iterkte toebrengt. De bladen trek•
ken de fappen uit de wortel3 omhoog en bereiden dezelven ;
voorts is derzelver voorname beftemming, on door hunne tn TWA A S S E M I N G de onertollige vogten of de wateragtige gedeelten der fappen (na dat de voedzame delen door de andere werktuigen van den boom afgezonderd , en in denzelven teruggebleven zijn) of te leiden en weg te fchaffen , en daarentegen wederern vele voedzame delen nit de lugt NAAR ZIG TE TREKKEN
en nail den flam toe te voeren. — De bovenfle zijde der bladen
is doorgaands glad en glimmend , zo dat de regen niet in dezel•
y en kan indringen; de agterzijde daarentegen is veelal ruig, wolf'
hig , of met korte hairen bedekt. Deze hairen zo wel als de
knobbeltjes of wratjes aan de bladen , zijn buizen, waar door dezelven uitwaasfemen. Aan de agterzijde van het blad, fleken de
aderen van bet geraamte ook fterker nit, en zijn meestal bicker
van kleur dan van voren. — Het onderfcheid 't welk men tus.
fchen de bladen van bomen van dezelfde foort dikwijls ontmoet,
wordt veroirzaakt door den verfchillenden ouderdom der bomen,
door den itaat van derzelver gezondheid , door den grond, en
meet andere toevallige omilandigheden. Onder alle de bladen
van een boom , vindt men geen twee, die elkander volmaakt gelijk zijn, maar zij verfchillen altijd in grootte, of in vorm, of
in de Egging en verdeling der ribben en aderen.
Gelijk nu de bladen ten Bien opzigte , als 't ware , de long van
then boom zijn , daar zij de vogten en dampen in- en nit-adeinen (gefchiedende het eerite doorgaands bij nags, en het andere
tnet behulp der zonnen warmte over dag) zo zijn zij ook weder, van een anderen kant befchouwd , de maag van den boom,
en vooral van de OGEN of knoppen, aan welken zij door de
natuur toegevoegd en omiergefchikt zijn. Dunne twede hoofdbeftemming is namelijk de VORMINGEN VGLMAKING DER
o GEN, vooral der vrugtogen of vrugtknoppen. Om die regen
is geen oog zonder blad, en de zamenhang tusfchen den bladiteei
en de oogtakjes verdient de opmerkzaamheid van den Natuurtnnderzoeker. Wij ontwaren dat de zogenaarnde flapende ogen
die men agter aan de zomerloten ziet, niet dan kleine en fpoedig
afvallende blaadjes hebben , terwijl de ogen in 't midden van de
4oten de volmaaktften, en tevens ook de bladen het fraaist zijn;
dat voorts de bloefem-ogen bij pitvrugten , ten einde tot vrugtogen toebercid te worden. , van drie tot zeven blaclen,en de vrup
ogen zomtijds tien bladen aan een tros hebben. Hieruit reeds kan
meg niet zwider grote wnarfthijulijkheict opmaken , dat het blad
bet
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Iiet eigenlijke werktuig is, waardoor de verfchillende foortert
tan ogen gevormd en tot hun oogmerk gefchikt en bekwaam gemaakt worden. De bladileel is dat gene , hetwelk bij de dieren
de navelflreng is; daardoor voert het aan het bladoog of bladbot
genoegiame fappen toe, terwiji voorts deze verzameling Van bla,
den bij de bloefem- en vrugt ogen all het overtoilige rap, het
Been aan dezelven toevloeit, vetteert , om te voorkomen , dat de
vezels der itijitjes aan flukken fcheuren , en dezelven daardoor
tot bladen omgevormd worden. Het fap wordt daarentegen door
de bladen gelouterd en gekookt, en flegts het dikke kragtige en
voedende gedeelte daarvan wordt aan het, Vrugtoog, toegevoerd. Bovendien ftrekken de bladen aan den boom denkelijk
nog tot meerder andere einden , dan men tot nog toe ontdekt
'weft. Derzelver hoortibeflernming en uitwerkingen of verrigtingen te kennen , is in alien gevalle zeer noodzakelijk , wil men een
laagilamden of een leiboom doelmatig behandelen. Want in dat
geval beftaat de kunst daarin om N A A R GdEDVINDEN van
zekere werktuigen der natuur dat gebruik te maken waartoe
dezelven uit den aart beflemd zijn; om b. v. een houtoog (een
cog watruit een tak voortkomen zoude) in een vrugtoog te vernnderen , en daarentegen een vrugtoog (een knop , die aan zig
zeived overgelaten vrugt dragen zoude) te noodzaken, dat het
een hour- of biad -oog worde.
BLADBOT. Zie 00G.
BLADEN AFPLUKKENt Zie AFBLADEN.
BLADLUIS. Een zonderling , maar voor de vrugt.,
bomen zeer fchadelijk infed. In 't voorjaar en 's zomers vindt
men er gene andere dan Wijfjes , en tegen 't najaar ook "Marineties. De eersten krijgen des zomers, zonder te paren een onnoemelijk aantal levendige jongen. Kort voor den winter daaren•
tegen leggen zij eieren , die als kleine zwarte kruidkorreltjes aart
de loten en knoppen vastzitten. Men viridt er van beide kunnen
met en zonder vleugels. Zij hebben aan 't hoofd een kleinei
angel, waarmede zij de loten en bladen doorboren en het fap
daaruit zuigen, 't geen in hun ligchaam in kiaren honig verandert , welken zij door een buisje naar agteren van zig affpuiten,
waarom hun dan ook de mieren overal volgen en ze belikken,;.
Door het uitzuigen der fappen, beginnen de bladen te krullen,
en wanneer een boom veeivuldig met dit ongedierte behebd is ,
vallen deszelfs vrugten af. Indien hij dan in 't laatst van September op nieuws uitbot, ea een vroege voert hem overvalt
tex-
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terwijI de fappen in voile werking zijn kan de boom ligteliik
iterven. Vele Entrijzen , die gevat hebben , worden ook op dio
wijze bedorven.
Er worden velerhande middelen tegen dit ongedierte aangeprezen, waarvan egter de meesten even erg, zo niet erger zijn dan
de kwaal als beflaande uit vette beilanddelen of bijtende loog
welke aan de bomen nadelig zijn. Wanneer men I pond flegten
tabak , en io kannen of 20 Mingelen Water , of i pond zwarte
fnuif in kannen Water kookt , en de bomen daarmede bevogtigt , kan men ze veelal daar-van genezen. KNOOP zegt , bet
middel van de tabaks - fous niet toereikend bevonden te hebben,
lioewel hij er beste Virginifche bladen toe genomen had; maar
juist de goedheid der bladen is denkelijk de reden geweest,waarom het middel niet aan zijne verwagting heeft beandwoord. Hij
voegt er bij , dat hij de dodelijke uitwerking van den tabaks1100K op dit en meer ander ongedierte beproefder heeft bevonden, en zig dikwijls met een goed gevolg daarvan bediend heeft,
om deze en gene gewasfen in kasfen , bakken , oranjehuizen,
enz. daardoor van luizen en dergelijken te zuiveren. Voorts
prijst hij ook nag h-et volgend middel aan
Neemt Roet ult. den Schoorfteen.
Wiengt dit ander vat water.
Doet daarbij 3 gedeelte Brandewijn of jenever.
n fpuit daarmede de takken en bladen , die met de luis bezet
2ijn , door middel van een opzettelijk daartoe vervaardigd klein
Joperen fpuitje.
Of wascht de takkeu rnet een fpons of zags hairborsteltje, in dat
vogt nat gemaakt waardoor minder van het vogt verloren
rat.
Men kan egter ionge boompjes en wasfende Entrijzen ook daar
van reinigen, door ze droog of te borstelen; nernende men daar.
toe een penfeel , ter dikte van een vinger , en met lange varkragtige borstels. Hiermede worden de luizen in een ogenblik
weggeveegd, en de bladen en loten gezuiverd en behouden. Dit
is het beste middel: ilijve borstels zouden egter meer kwaad
dan goed doen.
ELAD-00G. Zie 00G.
BLIKSEM.
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vernielen zomtijds in een enkel ogenblik
de gegrondfle verwagting op een rijken oogst van vrugten, en
wel bepaaIdelijk van appels : zijnde de lage heldere blildems na4.elizer dan een hoogdrijveud Onweer. Twee of Brie dergelijke
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Mildew's zijn in ftaat om binnen weinige minuten gehele veldert
bloejende appelbomen met een rouwgewaad te overdekken ,
,en in de plaatfe dier ontelbare menigte van fraje bloemen, waarop
weinige uren geleden het oog met verrukking itaarde, ziet mert
volgenden daags alles bruin , uitgedoofd en als verbrand. Niet
dat de blikfem in dit geval de gewone uitwerking van 'het vuur
zoude gehad hebben, maar door het veeivuldige zuur, hetgeen
dezelve eenskiaps over de geopende bloefems heeft verfpreid,
juist toen de kiem fond bevrugt te warden , of toen de bevrugting nauwelijks had plaats gehad, brengt hij dezelve in een onordenlijke gisting ; en hunne teére vaten , die met een zoet fap
opgevuld waren, warden door deszelfs zuur eensklaps zaamgetrokken en bedorven. — Is daarentegen de bloefem nog gefloten , of is hij reeds eilige dagen open geweest en heeft gunstig
weer gehad , zo dat de bevrugting heeft kunnen gefchieden , of
is de vrugt reeds gezet , dan zal er het onweer been nadeel aan
toebrengen. Een blikfem-afleider in de nabiiheid van den
boomgaard, is misfchien het gefchikte middel om dit onheil te
voorkomen. Enige fchrijvers , die dit denkbeeld ter loops geopperd hebben , hegten aan hetzelve minder gewigt, omdat dir
middel in 't groot onuitvoerbaar zijn zoude. Dan , de eenvoudige en zeer onkostbare wijze , waarop men thans de Afleiders vervaardigt, maakt de zaak in de daad vrij gemakkelijk.
BLOEM.— Dit woord , hetwelk ook we/ eens voor den verfchen bloefem van Vrugten genomen worth , betekent in een nauweren en fruitkundigen zin de verdroogde overblijffels der bloeferns , op het bovenfle gedeelte van appels en peren , waarbij de
kelk en zomtijds ook de droge flijkjes terug tajven. In werken
van vroegere dagtekening vindt men ook wel in plaats van bloem,
vrij oneigenlijk de namen: 00G, BLOESEMOOG, STAR en
RRUINTJE gebezigd. Bij fleenvrugten , kerfen , pruimea
enz. blijft dikwijis op de vrugt een klein opgedroogd overblijffel van den flamper, doorgaands egter niet meer dan een flip ,
het BLOEMSTIP genaamd , en zomtijds flegts een klein groefje, waar de Pamper geweest is , hetgeen men dan het s TAMPER GROEFJE noemt. Nu en dan gebeurt het ook , dat vart
dit alles niet het minsx te zien
De BLOESEM is het middel , waarvan de natuur zig bedient
om de gewasfen door 't ZAAD voort te planten; zijnde de Vrugten in een zekeren zin flegts om des zaads wille aanwezig. Om tut
ene vrugt te vorinen , daartoe wordt het edelfte en zuiverile fap
vereIscht , 't welk in de nauwe buisjes bij de knobbels en voorat
in
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in den vrugtkoek van de ranwe en wateragtige delen rifgefcheiden , gelouterd en gereinigd worth. Hier van ftrekt ten bewijze
de zoete en zuivere bonig welken. men in de bloefems vindt. —
De wezenlijke of voorname delen der bloefems zijn, de flijltjes
en 11m-riper de bijkornende delen zijn de kelk en de kroon.
De EEL 1 (Calix) is bet buitenfle dekfel, 't geen de bloefems
omvat en aan dezelven tot fleun verflrekt. Hij is doorgaands
groen van kleur , en befteat bij zommige gewasfen uit meerder
lagen. Derzelver boofdbellemming is de meerdere verfijning van
bet fap.
De K K 0 0 N (Petala , Corolla) kroonbladen bloembladen
noemt men die bladen , welke meer binnenwaarts de bloefems bedekken , en zeer verfchillend van gedaante, egter meestal veel
groter Zijii dan de groene kelkbladen. Zij befchermen , gezemenlijk met deze laatften , de tedere gedeelten , waardoor de bevrugting gefchieden moet , tegen koude en kwetfinzen om welke reden zij zig ook tegen den avond gewoonlijk min of meer finiten.
Zij voeden tevens met hun olieagtig fap de vrugt en bet zaadknopje , welke zig in den kelk vormen , en voeren aan dezelven het volkomen gelouterde fap in de nodige hoeveelheid toe.
Deze bloefemkroon valt , na dat de bevrugting voltooid is , gewoonlijk af, maar het dekfel van den bloefem, of de kelk , blijft
doorgaands zitten, om de nieuw geborene vrugt nog enigen tijd
te befchermen. Het fijne fap, hetwelk door de kroonbladen afgefebeiden wordt, heeft de natuur nodig tot het voortbrengen
der teel- delen en der Ne&arijnen.
De NECTAIIIJNEN zijn eer, overgang van de kelkbladen tot
d o teeldelen , en beftaan meestal in kuiltjes of kliertjes , wear
in bet honigagtige fap afgefcheiden, van de mannelijke teeldelen
opgezwolgen, en door dezelven verder en in den hoogifen greed
gelouterd wordt.
De MANNELIJKE TEELDELEN (Staubgeflifse), waarin bet
bloefem-11of of zaad bevogtigd wordt , zijn de flijltjes met derzelver helmpjes.
De s T IJ L T J E S (Stamina ,filamenta , Staubfäden) zijn lenge draden , doorgaands wit van kleur, van onderen dikker den boven,
zomtijds langer en zomtijds korter , an eens op zig zeiven fleande en dan wear aan elkander gewasfen.
De BELMPJES (dntherae , apices. Staubbeutel.) ziin de niertjes , welke boven can de flijltjes zitten. Zij hebben ook wel eens
cne andere, b. v. een pijIvormige gedaante, zijn meestal gee!,
en bevatten het Bloefemftof of zaad , hetwelk nit zeer fijne korTeltjes , die verfchillend gevormd zijn bef:teet; welke korreltjes
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Air) zijnde, barsten , en een fijnen geest uitwaasfemen, die het
Jevendigmakend of bevrugtend beginfel uitmaakt.
Het ST A MPERTJE (Pistillum),zijnde het middenfle gedeelte
van den bloefem beitaat uit den MOND, densTAFenhetvRu G T
BEGIN SEL.

De M o ND (Stigma. Die Narbe) het bovenfte en voorname
deel van het flampertje ('t welk gewoonlijk zo veelvuldig is , als
de vrugt vakken heeft , zijnde zulks egter niet altijd even duidelijk) is met een kleverig vogt overdekt, waar aan het itof of
zaad van de helmpjes blijft hangen.
De STAF (Stilus. Der Gritle!, das Keilchen.) is het middenfle
gedeelte van het Stampertje , waardoor de geest of waasfem nit
de gebarstene zaadkorreltjes in het vrugtbeginfel nederdaalt et
het zaad bevrugt. Deze Staf is nu eens road, dan wear drieof vierkantig, of ook eirond; van binnen is dezelve doorgaands
vezelagtig of fponfig en fappig, van buiten zomtijds glad, ea
zomtijds ruig of wollig.
Het NTRUGTBEGINSEL (Embryo ,Ovarium. Der Fruchtknoten.)
hetwelk van den beginne af het zaad of de ei&s be gat , zit geheel onder in het Stampertje.
De Stijltjes en het Stampertje bepalen dus het mannelijke of
vrouwelijke geflacht of de kunne der bloefems. Heeft de bloent
flegts een itampertie zonder flijitjes dan noemt men dezelve
VROUWELIJ K ; heeft zij de flijltjes en geen itampertje, dan heet
zij ene MA NNELIJICE BLOEM. En wanneer dezelve gelijk
veelal plants heeft , beide delen, flijlen en flampertje in zig verenigt, heet zij tweeflachtig. (hermaphrodita) — Indien ene en-el bloem gene mannelijke met flijltjes in hare nabijheid heeft , of bijaldien men de flijltjes ener tweeflaehtige bloent
wegneemt , of dezelven door enig ongedierte vernield worden
of wanneer de vorst de helmpjes bederft, of een atinhoudend.e
regen het barsten der zaadkorreltjes verhindert — in alle deze gevallen kan het vrouwelijk zaad niet bevrugt worden , en het
vrugtbeginfel bederft en valt af, of het wordt een vy,anflaltig ert
onbruikbaar gewas , even als de zogenoernde Narren (ScAlottent
Tafehen) op de Pruimen- en kwetfen-bomen. Zommige Plan.
ten en bomen nu, brengen alleen mannelijke bloefems voort,
deze noemt men M A N N E L IJ K E P L A N T E N of bomen. Anderea
van dezelfde foort, hebben alleen vrouwelijke bloefems deze
heten VROUWEL IJ K E B OMEN en planten , en kunnen genz
vrugten dragen, dan wanneer zij mannelijke bomen in hunne nabijheid. hebben , waarvan de fijne zaadflofjes overwajen err hunne
bloefems bevrugten.
De meeste bomen en planten hebben tweeflachtige bloefems,
die
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die zig zelven bevrugten , en worden datir0111 TWEESLACHTF-,
GE PLANTEN (Plantae hermaphroditae) genoemd.
Daar zijn planten die en mannelijke en vrouwelijke bloefems
liebben. Zo zijn bij de hazelnoten de kwastjes , welke vol vatl
een gele zaadflofre zitten , mannelijke bloefems , en de rode drieka.nte uitwas (of het ftampertje) op de jonge Noot zelve , de
vrouwelijke bloefem. Zodanige planten noemt men ii ANWIJVIGE P L A N T E N. (Plantae androgynae)
Eindelijk worden er ook gevonden , welke te gelijk en tweeflachtige , en mannelijke, en vrouwelijke bloefems voortbrengen.
Zij worden GEMENGDE PLANTEN. (Plantae Hybridae) genoemd.
Men ziet this hoe verkeerdelijk zommige hoveniers handelert ,
wanneer zij van de rnanwijvige planter! (b. v. komkommers
IVreloenen) de zogenaamde WILDE IlLOESEMS afplukken
tat daar gene vrugten van kornen. Deze wilde bloefems tog ,
ziin gene anderen dan de mannelijke bloefems, zonder welken de
vrouwelijken niet kunnen bevrugt worden.
Deze leer van de bevrugting der ene plant, door ene andere
gelijkfoortige, welke in hare nabijheid ftaat, Iranmen aan eenvoudige menfchen, die er geen geloof aan flaan willen , (hoe'
zeer zij er in de praktijk wezenlijk belang bij hebben) niet betel.
betogen , dan door witte en rode kool , fijne gele wortels en
groffe of bil wortels, welke digt bij elkander flaan , in 't zaad
te laten fchieten. Wanneer men vervolgens het zaad , 't geen
ineri van deze verfchillende planten verkrijgt , wederom zaait,
zal men er doorgnands niet antlers dan verbasterde gewasfen van
krijgen. De kool, die er van komt , zal noch rode kool , noch
witte kool maar een rnengelmoes van beiden , en de lijne tuin.
wortels zullen insgelijks verbasterd en veel van den aart der bilworteis of keulfche wortels aangenomen hebben.
Men ziet hieruit eindelijk , dat men voorzigtig wezen , en , orn
goed zuiver zaad te winnen zorg dragen moet , dat de planten,
tot dat oogmerk beftemd, niet in de nabijheid van andere insgeiijks zaaddragende , en met haar naauw verwante planten komen
te flan ; zijnde de onkunde of onoplettenheid in dat ftuk, wet
de voorname reden , waarom zommige zaadwinkels dikwerf met
zo vele basterdzaden aangevuld ziin.
Ten opzigte van vele Watergewasfen , welke older 't water
groejen , b. V. de WATERROZEN (Nijmphaea), het FONTEINZRUID (Potamogeitan) en anderen , ontwaart men , dat , wanneer
hear bloeitijd komt, de bloefems zig boven het water verheffen
tn Aldaar zo lang blijven , tot dat de bevrugting, welke onden
vaer nin wel plaa ys hebbc:n konde, volbragt zij. Dit gefchied
zijn
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2iinde , duiken dezelven weder order water , waar het zaad vervolgens tot rijpheid komt. Zo dra nu de bevrugting der
vrouwelijke delen door het zaaditof gefchied is (hetgeen altijd
bij gunstig weer plaats heeft) neemt de ontwikkeling der vrugt,
haar leven en groei een begin. Tot dus verre heeft men vooreerst de geheimen der Natuur ontdekt ; biijvende de wijze, hoe
dat ailes in zijn werk gaat, hoe de fappen zo verfchillend toebereid worden, zo onderfcheiden van fmaak en reuk zijn ; op
wat wijze dezelven , van hun indringen in de wOrtels af, dien
zomtijds onmetelijken weg tot in de uiterfte toppen en bloefems
cloorlopen, en die bepanlde eigenfchappen verkrijgen ,
door zij aan elite vrugt hare eigcnaartige kleur , reuk en fmaalc
bijzetten dit alies biijft voor ons nog verborgen ; wij ken.
nen de oirzaken niet, maar zien jaarlijks derzelver verbazenda
uitwerkfelen , en kunnen er ons voordeel merle doen.
DUBBELE BLOEMEN of BLOESEMS, eindeEjk , kunnea
niet anthers aangemerkt worden , clan ass een fpel der natuur.
Zij ontftaan daardoor , wanneer de bloem meer bladen heeft dan
naar gewoonte , en daarentegen een of meerder van hare teeldelen mist ; zullende men doorgaands vinden , dat aan de dubbele
bloemen de flilltjes , flampertjes en vrngtbeginfels ontkreken
waarom dezelven dan ook onvrugtbaar zijn , zo als men aan de
dubbele Violieren Nasturtium kerfen met dubbele bloelems , en
Van deze dubbele bloemen zijn
anderen ontwaar wordt.
de GEVULDEN onderfcheiden Welke ook wel meer bladert
hebben dan de gewonen , maar desniettegendaande van hunne
teeldelen voorzien zijn, en bijgevolg ook zaad of vrugtea
voortbrengen kunnen.

BOOMGAARD. B 00GAARD, BONGERT. - De ligging
van een Boomgaard moet jzodanig zijn, dat zon en lugt een behoorlijken invloed op denzelven kunnen uitoefenen. Dit is eel'
noodzakeliik vereischte , QM goede en fmakelijke vrugtcn te verkrijgen , en om gezonde , duurzame en vrugtbare bomen te kunnen behouden. Ike zon moet het zoete en kruidige fap der vrugten gaar koken ; om die reden worden dezelven wateragtig en
min fmakelijk, wanneer de zomers buitengewoon koud of vogtig
zijn. Zelfs de appel , die vrij en lugtig aan het zuidelijk cind
van den boom hangt , is beter en kruidiger van fmaak , is groter
en frajer van kleur , dan die , welken men :Ian de tegenovergeflefde zijde van denzelfden boom plukt. Een lage en vogtige
grond , die flerk uitwaasfemt , en waar de lugt niet aanhoudend
en vrij door henen flroomt , en zig zelve zodoende zuivert en rei4igly, heeft op bomen, planten en vrugten, een even nadeligen
S5
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invloed, nis op de dierlijke ligchnmen. Daarenboven mania
de zon de takken der bomen fleviger ; zij verwekt meerder
vrugtknoppen ; zij belet het mad van 't mos om tegen de bomen
nan te vliegen, of (hetgeen misfchien juister is) zij belet het-zelve om te kiemen , doordien zij de flammen droog houdt, en
het zaad zonder een zekeren grand van vogtigheid niet zal kiemen ; waardoor dus de gezondheid van den boom bevorderd,
deszelfs vrugtbaarheid vermeerderd, en de waarde der vrugten
verhoogd wordt.
De boomgaard moet dus ten minsten mar het zuiden en zuidoosten geheel open zijn ; zijnde het niet kwaad, wanneer hij naar
het Noorden en Noordoosten door een hoogte, of door opgannde bomen gedekt, en tegen de koude winde , en flormen be,
veiligd wordt.
Deze opgaande bomen moeten egter niet zo digt bij den boomgaard flaan , dat zij den vrijen doortogt der lugt belemmeren ,
om welke reden dezelve ook aan geen digt bosch behoort te
grenfen.
En , indien er niet wel mogelijkheid is, om den boomgaard
can die kanten door opgaand bout te dekken dan plante men ,
nan deszelfs noordelijk of noordoostelijk eind, ene lawn van hoog
op fchietende Noten- en Kastanje-bomen , die men digt bij elUnder zet , en waardoor men hetzelfde oogmerk nagenoeg zal
bereiken.
Aangaande de flandplaats van Espaliers of Leibomen. Zie LEIBOMEN.
Wat aangaat den G R o N D van den Boomgaard , zo is 't een
groot gemak en voordeel wanneer dezelve van nature goed en
vrugtbaar is. Ene goede zwarte , meer zware dan ligte
g arde , een vette kleigrond of ene diepe mergelagtige garde
heeft veel vooruit boven een mest verilindenden zandgrond , die
met veel kosten moet vrugtbaar gemaakt en in dien ftaat onderhouden worden. Men kan ook in cie eerstgemelde gronden
meerderlei foorten van vrugtbornen hebben, en zig van dezelven
groter nut en meerdere duurzaamheid beloven , dan in de lastlien , daar de verfchillende foorten van bomen ook verfchillende
foorten van grond vereifchen ; terwiji in een mergelagtigen grond,
al is dezelve ook met kleine flenen vermengd , alle foorten ge.
makkelijk voortkomen. Wanneer dus de grond gebrekkig is,
moet men zig bij zulke foorten van vrugten bepalen , welke in
dien grand een zekeren trap van volmaaktheid bereiken kunnen. —
De AP PELBOOM bemint een goeden , losfen , vetten kleigrond;
P EE RBo xi EN nemen een minder goeden grond voor lief, maar
j gain dieper dan de eeraen , en vereifchen dus meer dan een
frne-
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goede oppervlakte ; PRUIMENBOMEN tieren bet best in eea
goeden ligten en warmen grond; KERSEBOMEN fl droog land,
in een goeden zandgrond. Veenagtige vogtige en moerasfige
grond levert flegte onfmakelijke vrugten en maakt ziekelijke boo
men. Fen geheel fteenagtige grond ftaat gelijk met fluifzand;
zij deugen ,beiden even weinig voor vrugtbornen Hoedanig
de grond ook zij , men zal altijd wel doen, dat men gene jonge
bomen daarin plante, welke in can beteren grond gekweekt , ert
uit een Enterij afkomflig zijn waar ze door kragt van mest zija
opgefchoten en getroeteld. — In grasland bereiken de bomen,
even weinig als hunne vrugten , die volmaaktheid, waarvoor zij
in een gebouwden grond vatbaar zijn. Wat nu het gebruik maken van Mestftoffen ten aanzien van den grond enes boomgaards
betreft , hieromtrent heeft men de handen ruimer dan bij de
kweekfchool of Enterij. Hier behoeft men niet sneer te vrezcn
dat men de bomen al te goed gewennen zal ; integendeel verelfchen nu hun meer gevorderde ouderdom en hunne beginnende
vrugtbaarheid meerder en fteviger voedfel.
Met dat all moet de mest bij vrugtbomen nooit dan met veel
omzigtigheid, en met een wijze zninigheid gcbruikt warden.
Het behoort te wezen koemest, die bijkans geheel vergaan is,
en dezelve moet niet in 6nen in al te grote hoeveelheid worden
gebezigd; terwijI hier egter ook de meerdere of mindere grand
van natuurlijke vettigheid of magerheid de hoeveelheid van met
regelen en bepalen moet. KERSEBOMEN egter hebben eel/
natuurlijken afkeer van alle dierlijke mestftoffen , daar zij de
olieagtige delen, welke dezelve in giote mate bevat, volfirekt
niet kunnen velen, maar daardoor aan het gornmen geraken
kankerig worden.
Wil men een ftuk gronds of een ouden boomgaard van nieuns
met jonge bomen beplanten , dan behoort de grond diep gewend,
of gerioold en rijkelijk gemest te worden (moetende tie mest zo
veel mogelijk met modder of bagger, welken men eerst goad.
beeft laten doorvriezen — en met flrantdrek of vuilnis vermengd worden). Dit gefchied zijnde , verbouwe men vooraf
dien grond enige jaren lang kool, wortels en andere groenten
op dat dezelve gedurig omgeroerd , en daardoor van boven ea
in de diepte wederom van die voedende delen voorzien worde,
waarvan hem de vorige bomen allengs beroofd hadden. Want
hoewel wij veelal bij dergelijke plantingen aan een zekeren lap
lands gebonden zijn, wij kunnen niet te min de gebreken van
den grond door arbeid , mestfloffen , en vermenging met andere
gronden , za al niet geheel wegnemen , nogthans aanmerkelijk
verminderen.
ZANDGROND is op zig zelven zeer onvrugtbaar.
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baar. De kleine fteentjes , waaruit dezelve beitaat, kunnen door
ten regen niet ontbonden worden ; het water loopt er fpoedig
floor henen, en de grond is weder droog; bij aanhoudende hitt e droogt dezelve geheel uit , en de wortels der planten krijgen
gebrek aan voedfel. Wil men dezen dorren grond verbeteren,
!nen neme daartoe plaggen of zoden fpreide die , zo veel mogelijk omgekeerd., in den boomgaard uit., late ze aldus over
winter liggen , dat ze door regen en fneeuw vermurwd worden , en fpitte ze in 't volgeude voorjaar ander, en men zai er
de Voordelige gevolgen van ondervinden. Over 't geheel is
bet goed, ten eindeide jong geplante bomen tegen droogte to
beiveitigen, dat men om dezelve henen , en zo verre hunne wortelen zig uitil-rekken , omgekeerde zoden of plaggen legge , welke men vervolgens onderfpit, wanneer ze vergaan zijn. Met
klei kan men ook den grond niet weinig verbeteren. En de
bagger , zo als reeds gezegd is, vooraf door lugs en vorst
van zijne zure delen moet gereinigd worden , kan, wanneer hii
op zandgrond gebragt en ondergefpit words, aan denzelven een
onemene vrugtbaarheid bijzetten , en hem als 't ware geheel
van natuur' doen veranderen. Rapen en andere wortelgewasfen,
in een boo,mgaard verbouwd , en wanneer zij in vollen groei
zijn , ondergefpit,, verrijken insgelijk het aardrijk zeer aanmerkelijk. - Len kalk- of gipsagtige grond , die qan voedzame
olieagtige delen gebrek heeft, wordt door modder , leem ea
finest zeer verbeterd. De ,kalk zelve verbetert een zwaren kouden en vogtigen grond, daar hij denzelven los maakt, verwarmt
en uitdroogt. Door zijne loogagtige en fcherpe hoedanigheid,
veroirzaakt hij ene gisting in de dierlijke en , groejende delen,
welke de grond bevat , befpoedigt daardoor derzelver ontbinding
in de g arde , en bevordert langs dien weg den groei van bonen - en planten. Hij trekt ook vooral vogtigheid en izure
&Jen uit de lugt naar zig, en heefc uit dien hoofde een zeer
anmerkeliiken en voordeligen invloed op den fmaak van boom.
vrngten en wiindruiven. De GIP s, -die met den kalk verwant
is egter meer vitriool- zuuritof bevat, en niet meet.' met andere
zuren opbruist, verbetert vooral kleigronden , even gelijk zulks
.00k de Ichelpen doen ; die met den kalk van gelijke natuur
zijn. Aan K L_EIGR 0 N D E N ontbreekt wel Been vettigheid,
naar zij worden door de -regens taai en kluitig, en bij droog
weer vast, iteenagtig en vol fcheuren. Maar door vermenging
met losfe gronden, en vooral door den Mergel, die buiten dien
voor bomen de doelmatigile en heilzaamite mestfloffe is, wordt
ook de kleigrond ligter en losfer gemaakt , daar de mergel , die
godeeltelijk uit kalk beitaat, de tajigheid zo wel als de nattigheid
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held vermindert, vooral wanneer dezelve door een goede er/
herhaalde bewerking met het kleilge aardrijk op het naauwsv
wordt verenigd.
Wanneer de grond voor het grootfle gedeelte uit zand ,
voor een minder gedeelte uit mergel beflaat , dan noemt men
hem ZANDME_RGE Lj bevat dezelve meer gips , dan heet hij
G LP SM E R GE L, en wanneer kalk het vm-rnaamfte gedeelte is,
K A L K M E R G E L. De eigenlijke M E R G E L zelfs is half kalk err
half klei of leem. Men vindt hem in kleirge , lemige landen,
waar hij zig nu em dan witagtig graauw, donkergraauw, of
geelagtig op de oppervlakte vertoont: het aardrijk- is op die
plaatfen veelal melsch en vettig , en gleidt even als zeep door
de vingers. Ookmoerasfige fizeken , die met mos overdekt
zijn, ontmoet men hem wel eens, wanneer dezelven in here
zomers uitdrogen. Men kent den mergel niet flegts aan zijne
vettigheid en. overeenkomst met de zeep , maar ook aan deszelfs opbruifen, wanneer men er azijn, op giet; en hoe meet
hij opbruist, des te meer kalk bevat hij.
Veengronden vindt men flegts daar waar bet water geen° gepoegzamen aftogt heeft ; en zulke lage en vogtige gronden zijn,
ten dnen male ongefchikt voor vrugtboom - plantingen. Deze
grond is wel los en vet , daar dezelve uit verrotte planten- befiaat , dan -hij is met dat all vogtig, fcherp , zuur en onvrugtbaar, en kan niet anders , dan door aftappingen van 't water,
door middel van floten en gragten , en voorts door kalk en klei,
maar voovnamelijk door kalkmergel, die de zurigheid wegneemt,
en door een, vlijtige bewerking, verbeterd worden.
Is men niet in de gelegenheid om den gehelen lap gronds
waar de bomen moeten te fiaan komen , te delven , en be..
hoorlijk te verbeteren, of wil men flegts hier en daar jonge bomen inpoten, ter plaatfe waar te voren oude vrugtbomen geftaan
hebben als anderszins , dan kan men volflaan met het graven
van ronde kuilen welke kuilen egter vooral niet te klein 'loch
to ondiep moeten gemaakt worden. Zij behoren ten allerming en van 5 voeten over 't kruis en 3 voeten diep te zijn ; en
daar elk weet , dat de omtrek der wortels van een volwasfeneii
boom nog veep groter is, dan de opgegevene mate , zo zal
men, indien de overige grond vp nature debt of flijf is , na
verloop van enige jaren genoodzaakt zijn , om den kring van
den eersten kuil henen , enen nieuwen en groteren kring nit te
graven , volgens Plaat XV. fig. M. daar, bij gebreke van dien
de groei der bomen noodzakelijk moet gefluit worden , zo dra
de wortelen zig niet verder. kunnen uitbreiden , of zig met de
beitanddelen van een ilegteren grond vergenoegen moeten. Zo
er
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er dus gene bijzondere redenen voor zijn , 2a1 'men *e1 den
indien men terftond den kuil zo .groot namt, dat men zonder
verder omzien , enen vrugtboorn daarin kan planten , en vergekerd zijn dat het hem niet ligtelijk aan het nodige Ontbreken
zal.
Bij het graven der kuilen lette men vervolgens daarop , dat
de beste aarde, die er uit gegraven worth , afzonderlijk gewar-i
pen, en niet met de flegte vermengd, noch aan denzelfden kant
gelegd worde. In plaatfe van de flegte aarde welke men liltgraaft , brenge men goede tuin - aarde, met ouden mest , die
voor een gedeelte uit verrotte bladen beftaan maet vermengd;
zijnde het eltijd verkiezelijk om ter plaatfe waar oude bomen
geftaan hebben , den grond geheel te vernieuwen. Hebben er
gene bomen geftaan , en is de grand , welken men uitgraaft
niet zo wel flegt of uitgeput, als veel meer nieuw, raauw, en
dan vooral volge men enen regel , die in de meeste geval4
len van onbedenkelijk veel nut is , oni nameliik, wanneer melt
in 't voorjaar bomen gedenkt te planten , reeds in het najaar de
kuilen te graven, en over winter open te laten liggen, wordende dan zowel de inwendige, open liggende aarde, als diegene,
welke men bettemd heeft om den kuil wederom aan te vullen
door den invloed van lugs, frieeuw,, regen en vorst ongemeen
verbeterd , en met zodanige delen bezwangerd welke vervolgens den groei van bonier): en planten niet weinig bevorderea
2ullen.
De verbetering en bemesting, ter plaatfe waar men een j on•
gen boom merit te planten , gefchiedt aldus : Na dat de kuil
gegraven is, wordt derzelver grond omgeroerd ; men brengt er
ouden korten rnest in , ter diepte van 2 voet, en daarover even
veel goede aarde 't welk men met elkander vermengt. Hierop
wederom ene laag mest en ene laag aarde , die op dezelfde wijze vermengd, en t'elkens vast getrapt worden, om het verzakai
ken te voorkomen. Men gaat daar mede voort, tot dat de kuil
geheel vol is , en vermengt ook , na dat de boom geplant is, de
bovenite aarde met mest , ten einde desZelfs wortels dadelijk enig
voordeel daarvan trekken.
Daar zijn er , zo wel order de Schrijvers , .als under de dadelijke beoefenaars van land- en fruit-bouw, welken beweren , dat
men in plaatfe van bomen, welke lange jaren geftaan hebben
vervolgens uitgeroeid zijn , en vooral in plaatfe van afgeftorvene
botnen, gene jonge bomen van DEZELFDE SOORT bc.thore te
planten ; om dat elite foort van bomen en gewasfen zekere bepaalde voedende delen van den grond , bij voorkeur,, naar zig
trekken, en bijgevolg deze plek eindelijk geheel van die delta
zott-
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wade beroofd worden , hoezeer dezelve tot het voortbrengen
Tan andere foorten van vrugten bekwaam blijve. Anderen daarentegen beweren het tegendeel , en flaan geen geloof aan deze
uitputting van zommige gedeelten van den grond , welke bij uitfluitiug aan zekeren boom tot voedfel verftrekken zouden. Beide
partijen beroepen zig op de ondervinding, welke in dezen zekerlijk behoort te beflisfen.
Dat de opgegevene reden , waarom men van foorten zou moeten verwisfelea, geenszins van grond ontbloot zij , weten alle
enigszins opmerkzame tuinlieden en landbouwers. Zij alien
len volmondig erkennen en vastelijk ftaande houden , dat ene
behoorlijke afwisfeling van veld- en tuinvrugten vrij wat melt
uitwint en beter voortbrengfelen oplevert, dan wanneer jaarlijks
dezelfde vrugten op denzelfden grond geteeld worden.
Even zeker is het , dat meer dan eens zekere foorten van
vrugtbomen, zo wel als van Wilde bomen , niet hebben willen
groejen op die plaatfen , waar te voren bomen van dezelfde
foort zederd een reeks van jaren geftaan hadden , zeer voorfpoedig gegroeid waren, en zeer veelvuldige en fmakelijke vrugten gedragen hadden.
En het is aan den anderen kant niet minder zeker , en wordt
niet minder door de ondervinding bevestigd , dat men jonge botnen , en om ene foort van bomen te noemen , welke een zeer
hogen ouderdom bereiken , dat men jonge EIKEN geplant heeft,
dadelijk na dat de oude elken , welke zederd tagtig, honderd
en meer jaren op de eigen plaats geftaan hadden , uitgeroeid
waren dat men om die te planten niet eens den grond heeft
omgedolven , of de oude wortels uitgegraven , maar flegts kuilen , ter breedte van eenige voeten , gegraven , en dat des niet
te min deze jonge bomen even weelderig in dien grond gegroeid zijn , als hunne voorgangers daarin , gedurende een eettw,
gegroeid waren.
Misfchien is de oirzaak van deze fchijnbare tegenflrijdigheid
hierin gelegen : dat de jonge boom , gedurende een reeks van
jaren , S L E G T S IN E E N Z E K E R E N Z I N kan gezegd worden,
in de plaats van den ouden boom te ftaan. Voor het oog flaat
de boom op dezelfde plaats ; dat wil zeggen , het jonge ftammetje fteekt op het eigen plekje boven den grond uit , waar wij
te voren een groten boom , van dezelfde foort , zagen ftaan.
Maar gelieel anders is het gelegen met dat gedeelte van den
boom , 't welk wij niet zien, waarop eigenlijk de grond den
tneestên of meest onmiddelijken invloed heeft, en waarop dus
in dezen het meeste aankomt , namelijk met de wortels. — Welk
een ondeifcheid nu tusfchen de wortels van een bejaarden boom,
en
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en die van een nieuw gepoot flammetje! De eerilert waren lit
den grond doorgedrongen , ter diepte van drie, vier , tot zes
voeten, en fpreidden zig naar alle kanten zo verre uit, dat
derzelver toppen enen kring van twaalf, agttien en meer voeten
over 't kruis uitmaakten, gelijk zulks aan niemand onbekend
is. Uit deze diepte, en op zulk een afftand had dus de oude
boom zijn voedfel gehaald en naar zig getrokken. Nu zet
men een jongen boom in deszelfs plaats, wiens wortelen nog
zeer kart bij den main ftaan , en gene noeinenswaardige diepte
hebben ; die dus vooreersr en gedurende verfcheiden jaren,
flegts uit de oppervlakte van den grond , zijn voedfel kan halen , nit die oppervlakte , die, juist door dien er te voren een
boom Itond, (wiens bladeren jaarlijks op dezelve nedervielen. , en door den regen doorweekt , zig met de aarde very
mengden ,) jaarlijks ene zekere bemesting, en wel de allerdoelmatigfte bemesting ontvangen heeft, en waarin dus de
jonge boom — indien hem gene andere ornftandigheden tegenwerken — wonderwel zal kunnen groejen. Niet dan na verloop van jaren , en naar mate zijne wortelen dieper doordringen en zig verder uitbreidcn , komen dezelven allengs en van
lieverleé in die gedeelten van den grond , waar te voren de
oude wortels huisvestten ; maar na verloop van jaren , hebben
die gedeelten van het aardrijk zig ook hoogstwaarfchijnlijk
ten vollen herfteld ; zij hebben als 't ware uitgerust #
en zijn door den invloed van warmte , koude en nattigheid
wederoin van gelijkfoortige delen bezwangerd, als te -voren,
en dus op nieuws in flaat, om aan een gelijkfoortigen boom
bet nodige voedfel te verfchaffen. .
Enkele gevallen, waarin zeker foort van bomen niet heeft
willen groejen, ter plaatfe waar te voren gelijkfoortige bomen
nonden , kunnen deze redenering niet ontzenuwen , daar zulks
non andere oirzaken kan zijn te wijten geweest , en daar de
voorbeelden van het tegendeel in menigte voorhanden zijn.
De o R D E , waarin men de bomen in een boomgaard plant, be.
boort zowel aangenaamvoor het oog , als voordelig voor de bomen
zelven te zijn. Wanneer nu een boomgaard geheel nieuw aangelegd wordt, vereischt de goede orde , dat de bomen in rijen
gezet worden, zodanig dat men naar alle kanten ene man of
allee voor zig hebbe. Deze rijen moeten naar de zon gefchikt
worden , zo dat de middags - zon door de rijen henen fchijne ,
al ligt de boomgaard ook juist niet op het zuiden. Voorts
moeten de verfchillende foorten van vrugtbomen in de rijen
in diet voege gerangfchikt en naast elkander geplaatst wor..
den , dat de dne boom den anderen niet belette om zig nit.
te-
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Je breiden , noch hem den invloed van zon en Paigt onttrekke; dat de hooggroejenden de lageren niet overtchaduwen , en
dat 'wog- en laag - Itamde bomen niet verward door elkander
Itaan.
Men kan de rijen op twederlei wijze aanleggen.
i.) In 't vierkant, of in t den haak , op de volgende wijze:
0
0
0 0 0
0
0
0

O

0

O
O

a.) ha 't verband, ( Quincunx) op deze wijze :
O

0

0

0

0

0

0

O
0
0
0
De plaatfing IN ' T VE it B A ND is de beste, om dat daardoor
de kronen der bomen meerder ruimte hebben om zig uit te
kreiden; zijnde dezelve ook aangenamer voor het oog.
Wanneer men nu de inrigting zo maakt , dat er een rij Peerbomen in 't midden komt , dan aan weerskanten een rij appelbomen , daar naast een rij Pruimen- of niet zeer hooggroejende Kerfen - bomen; dan weder appelbomen , vervolgens Peren ,
appels enz., dan zal de wind beter door de rijen henen kunneft
waien , en de zon zal op alle bomen beter haren invloed kunnen uitoefenen, ,daar de Pruimen en verfcheidene foorten van
kerfen lager groejen dan de appels , en de appels wederom zo
hoog niet worden als de Peerbomen. — Wanneer men ()KER.
,NOTEN, tamme SORBEN Of K A S T A N J E S in den boomgaard
begeert te hebben , zet men ze altijd aan de westzijde, ten
einde zij niet de andere bomen overfchkduwen en daardoor aan
dezelven nadeel toebrengen. Voorts behoren de Notebomen en
: tamme Sorbenbomen eigenlijk aan wegen en in afzonderlijke la.
nen , en de kastanjes aan bergen of in bosfchen , of aan de buitenkanten van een boomgaard , ten einde de andere bomen tegen
koude winden te befchermen.
Wit men een boomgaard aanleggen , enkel uit hoogflatnde bo
men beftaande , zonder tevens andere gewasfen of Planten opxettelijk daarin te verbouwen , en begeert men van de ruimte , die
er is, de meest mogelijke partij te trekken, zonder nogtans de
bomen zo digt op elkander te zetten , dat zij of derzelver vrugten enig nadeel daardoor lijden kunnen, dan make men de rijen
a. b. volgens Plaat XVI. fig. 2. van 't Westen naar het Oosten
25 voeten rhijnlandsch van elkander ; en de dwarsrijen , welke
van 't Noorden naar het Zuiden gaan , van c. tot d. 28 voeten
van elkander. De eerstgemelde rijen , waarin de bomen te flaad
komen, worden bij den aanleg 3 voet diep en zes w tot.agt voet

I. n EEL.

T

bree4

gto

11

0 IVI G A A. it D

breed nitgegraven , ten einde de grond goed omgeroerd worde%
len de onderfte fiegtere g arde met de bovenfte vermengd , of
door het liggen over winter vrugtbaarder gemaakt worde.
Indien het grasland is, fteekt men eerst de zoden of en
werpt ze wrvolgens under in de greppels; en is de grond al te
dan verbetert men denzelven op de boven befchrevene
wijze, voo-ral met Merge', indien men dien in de nabijheid
krijgen kan, daar dezelve voor alle foorten van vrugtbomen de
beste bemesting oplevert. Wanneer men eindelijk tot het inpoten overgaat , zet men, gelijk reeds gezegd is , naast een boom,
die een uitgebreidde kroon maakt aan elite zij de enen , die minder
Clerk , of die als een piramide opgroeit, onverfchillig of het
Steen of Pitvrugten zijn. Perfiken, Abrikozen , Amandels enz.
3noeten geheel vooraan naar het Zuiden ftaan, daar zij in onze
lugtftreken de meeste hitte nodig hebben, en des niettegenflaande
de vrugten van opgaande bomen deter foorten hier te laude bii.kans nooit rijp worden.
Men vreze niet , dat de bomen op (-lien voet te digt bij elkan.
der Itaan , hoe vrugtbaar en zwaar ook de grond van natuur
xnoge wezen, en welk een hoogte de bomen nit dien hoofde
bereiken, daar hier voor, door de voorzigtige rangfchlkking
van hoger en lager groejende foorten, gezorgd is. De ruimte
van 28 voeten gedoogt integendeel , dat men daar tusfchen nog
een halfftamden, een kogel- of ketel -boom zette , en van deszelfs vrugten zo lang genot hebbe, tot dat de hoofdbomen
groot worden. Deze halfllamde bomen kunnen dan ook
een jaar of 20 rijkelijk de tusfchenruimte betalen , vooral
wanneer men daartoe , onder tie Steenvrugten de zo vrugtbare
nls finakelijke gele Mirabelle , en onder de Pitvrugten den
Goudpippeling , neemt, Welke beiden, daar zij reeds na het
swede jaar vrugten dragen, zeer gematigd groejen , en vervolgens door het mos zo goed geregeerd kunnen worden , dat zij
ook na verloop van 20 jaren , misfchien aan Dunne buren nog
weinig in den weg itaan, en men moejelijk zal kunnen befluitert
om ze weg te doen.
Bij de tusfchen - wijdte der bomen dient men eindelijk , behal-.
y en op de foorten , ook nog te letten op de natuur van den
grond, daar het bekend is, dat de bomen in een goeden grond
groter warden dan in een minder goeden; als merle op de ligging van den boomgaard , zullende de bomen insgelijks iferker
groejen, wanneer deze naar het Oosten en Noorden gedekt,
en tegen ftormen beveiligd is , dan wanneer de bomen aan de
koudfte winden volkomen blootgefteld zijn.
De bovengemelde afitand van 28 en 25 voeten , is berekend
naar
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Thar de allerzwaarite en van nature vrugtbaarfte en bepaalde.
lijk voor vrugtbomen gefchiktfte-gronden , zo acs zij in onze
gewesten nauwelijks gevonden worden. Men zal dus bier te
fande, in goede vette kleigronden doorgaands bij Hoog- en
Half-ftamde A P P E L- en PEERBOMEN 9 met 20 tot 25 5 en in
zandgronden met i6 tot 20 voeten tusfchen wijdte , volftaan kun-

APPEL. en PEERBOMEN, de eerften op
Paradijsftam , de anderen op Kweeen of Haagdoorn geent , ver-

nen. Laagitamde

eifchen in vette gronden 14 tot i6, in ligter gronden 12 tot 14,

en wanneer men enkele rijen plant , niet meerder dan io tot 12
voeten,
Hoog en halfftamcie

KERStN

en PRUIMEN 'plant men hi

kleigrond op 15 tot a , in ligte gronden op 12 tot 19 voeten , eft
de KWEE6N 9 waarvan doorgaands flegts enkele rijen geplant
worden, poet men in dat -geval io of 12 voeten van elkander.
wanneer men de ruimte heeft , zal men over 't algemeen wet
doen, met de bomen liever iets wijder dan nauwer te planten
ten einde men verzekerd zij , dat zij nimmer in 't geval komert
kunnen van elkander te benadelen ; daar het een bewezene zaak
is dat men van half zo veel bomen, welke den vollen invloeet
van zon en lugt genieten, veel sneer vrugten zal inoogften , dam
van een dubbel getal, welke van deze voordelen beroofd geweest
zijn, of dezelven althans niet in die ruime mate genoten hebben.
De tusfchenwijdte behoeft daarom niet jaren lang ongebruikt te liggen , men kan vooreerst lagere bomen en minder
clerk groejende foorten daar tusfchen planten , in dier vac-,
ge
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met oogmerk om de kleineren , zo dra het nodig zal zijn , weg
te werpen. De grote zaak is , dat men , wanneer eenmaal
het geval daar is dat er bomen tusfchen beiden uitgeroeid moetan worden , QM de anderen te verlugten , zulks doen kunne.,
zouder de bepaalde evenredigheden ye verbreken , en zonder
tta.
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tusfchen zommige bomen al te veel tusfchenwijdte te .moeten
Jaren, of ze te digt op elkander te moeten laten ftaan.
Wat de Bezitters van kleine tuinen , in de nabijheid van fle•
den of agter hunne huizen , betreft , dezen moeten de tusfchen•
ruimte zeker wat kleiner nemen, willen ze velerlei foorten van
vrugtbomen hebben. Maar zij zullen dan ook wel doen, indica
zij gene bomen nemen , die op fterk groejende grondflammen geZnt zijn moetende voorts het fnoeimes in die gevallen het zijne
bijdragen, om het geheel buiten wanorde te houclen, terwij1 de
zodanigen eindelijk doorgaands ook in 't geval zijn, van door
berhaalde vernieuwing en verbetering van den grond, door middel van wel toebereidde tuinaarde , de vrugtbaarheid der bomen
te kunnen bevorderen, meer dan zulks in 't groot zonder al te'
veel onkosten kan plaats hebben.
Tusfchen vier hoog of half- flamde bomen een laagftamden te
zetten, met oogmerk om dien te behouden , gelijk zommigea
doen, is ene verkeerde handelwijze, aangezien dezelve door den
tijd geheel overfchaduwd words , en dus geenszins aan de ver•
wagting voldoen kan.
Wil men daarentegen gehele perken met laagftamde boompjes
beplaaten, dan kan men terilond de tusfchenruimte gebruiken
om er aalbesfen of kruisbesfen , of andere heesters te zetten,
welke naar mate ze kleiner blijven, ook digter kunnen gepoot
warden. B. v. in dier voege
a . o . o
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Wog komt hier in aanmerking zeker gebruik der landlieden in
Zonunige gewcten , om bouwlanden met vrugtbomen , vooral
met
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met appelbomen,te beplanten , voornamelijk met oogmerk om de
appels tot het vervaardigen van Cider te gebruiken. Daar nu in
dat geval de fchaduwe der bomen den opbrengst der veldvrugten vermindert , zo heeft men hier te meer reden om de bomen
nog veel ,rerder uit een te zetten , dan in eigenlijke boomgaarden. Wanneer dus de eigenaar niet meer dan der veldvrugten
begeert op te offeren , behoort_ hij gene appel- of Peerbomen
digter dan op 40 of 50 voeten te planten. Hierdoor zal ook
de oogst van boomvrugten veel overvloediger worden. De fruiten zelven zullen insgelijks veel groter en fmakelijker worden,
waartoe het gedurige bouwen en bemesten van den grond ook
bet hunne bijdragen. Het is beter op zulke Akers rogge en
haver, dan tarwe of garst te zajen. Men kan er ook tusfchett
beiden klaver hebben, of een mengfel van haver en wikken verbouwen, die men groen afmaait om er de beesten mede te vodren. Aardappels willen er ook wel wasfen.
Staan de bomen in grasland , dan moet de grond boven de
wortels in het najaar t'elkens ter breedte van 6 voet om den flan
henen geroerd en met korten west of ouden bagger vermengd
worden. Ook kan men den omtrek dier bomen met gier, of met
het water van beesten , dat niet al te versch moet zijn , begieten , en den grond vervolgens omfpitten.
Eindelijk fpreekt het van zelven , dat indien men de vrugtbomen tot zogenaamde E N G E L S C H E PARTIJEN gebruiken wil,
zulks zeer gaed kan gefchieden , daar velen hunner even fchoon
en zomtijds pragtiger bloejen en fierlijker vrugten dragen , dart
een aantal uitheemfche gewasfen , die geen het minste nut aanbrengen en die hunnen roam dikwerf enig en alleen aan hunne
vreemde afkomst , of aan de moejelijkheid om ze voort te kweken , verfchaldigd zijn. Tot dat einde nu moet men zodanige
appels en peren , welke nit hunnen aart hoog groejen,op Paradijsliam en Kwee'en veredelen , ten einde zij niet al te veet
ruimte wegnemen of te wild door elkander wasfen. Goudpippelingen en andere dergelijken kunnen op flammen van hun
eigen foort blijVen. Wanneer men voorts tot zulke partijen bij
afwisfeling , Perfiken , Abrikozen , Kerfen en Pruimen-bomen
van verfchillende grootte neemt , zal men door het onderfcheidene groen , en de verfchillende bloefems , aan het (log de mews
mogelijke voldoening verfchaffen, terwijI een rijke oogst van allerlei foorten van vrugten aan een dergelijken aanleg dubber
waarde bijzetten zal.
BOOMKWEKERIJ. Zie ENTERIJ.
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BOOMLUIS. GA L- INSECT. Coccus , ?ediculus Hibernacuk.
rum arborens , villofus ; pediculus clypeatus. L i N N. Baumlaus
Baumwanze , Scbildlaus. Deze leis verfchilt van de bladluis,
en van de zogenaamde vliegende Luis , (die fliegende Feldvanze)
welke laatile onfchadelijk is. KNOOP twijfelt of het wel een
levendig wezen zij , en heft over om ze eerder voor een ziek.te, en een foort van fchurft te houden voortkomende uit bet
water waarmede de bomen bevogtigd worden , en het Welk op
zommige plaatfen deze nadelige uitwerking hebben zoude. Men
is tegenwoordig wel van het tegendeel verzekerd. Het is een
't welk , wanneer het volwasfen is en zijne eiers gelegd
leeft, veel naar een krubbe of pisfebed gelijkt, die op een tak
vast gelijmd is.
Op Plaat IX. fig. 3. vindt men dezelven aan een boom zittend
in hunne natuurlijke grootte afgebeeld , zie a. En b. b. b. ziet
men ze vergroot.
Het diertje heeft aan zijn ligchaam een dun vel , 't geen met een
Nvit vogt opgevuld is , hebbende het voorts zes voeten en twee
booms. In zijn jeugd beweegt het zig en verandert van plaats,
zuigt het fap uit de bladen, takken en itammen , en maakt daarin
openingen , waardoor het fap wegloopt , en dus de boom verzwakt wordt. Reaumur verhaalt , dat hij het aardrijk onder zijne
perfikbomen vogtig vond, dat dit vogt een fuiker-zoeten finaak
had, en alleenlijk onder die bomen gevonden werd welke vol
van boomluizen waren, en de gemelde openingen in takken en
bladen gemaakt hadden. Maar het hegt zig al ras met het bene-.
denite gedeelte van 't vel, door middel van een kalkagtig vogt,
tegen den bast en de bladen aan, legt in dien toeftand zijne eiers en fterft. Het ligchaam droogt vervolgens uit , en het vel
of de fchil verhardt zig , en bedekt de eiers ; veranderende het
wine vogt in een poejer van dezelfde kleur. In Mai of Junij
Icomen de jongen voor den dag, en in Augustus hebben zij zig
op dezelfde wijze vast genesteld.
Men vindt dit ongedierte incest op Laurier- en Oranjebomen , om
Welke reden LINNAEUS het ook Coccus citri noemt. Egter wordt
,het ook dikwijls aan jonge perfikbomen, als mede aan appelboompjes befpeurd. Hun a fgang maakt de bladen , de loten , en zelfs
.de vrugten , zwart. De mieren vervolgen hen dikwijls. — Om ze
uit te roejen moet men de gemelde vastklevende fchillen, waaronder de eiers fchuilen, met een fpaan of vouwbeen zorgvuldig af.
krabben, en vervolgens de loten en den bast met een flatten doek
afwasfechen. Zodra zij eens vast zitten , is 't genoegzaam, om hen
te verdelgen, dat men ze van pints doe veranderen ; hebbende
zij seen kragt liner om zig op uieuws vast te hegten. Maar de
los
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van levendige luizen zittesonoet men in,
town en bladen, die
ten' pot met Osfengal, die men met water verdunt , indompelen,
of ze met een borstel, in dit water nat gemaakt , beflriiken.
Wanneer de bast van de takken van leibomen geheel door dit gedierte doorvreten is, is het beste middel , om de takken can beide
kanten van den boom aftefnijden , ingevalle er een middelfcheut is ;
on zo de boom wajerswijze geleid is , moet men hem toppen.
Deze dieren nestelen het liefst op die plaatfen , waar er takiten weggefnoeid, of waar kankeragtige gaten in den boom zijn.
Bij hunne verfchijning ziet men niets dan een wit dons ; wanneer men daar over henen itrijkt, krijgt men rode vingers.
Er is ook nog een veel kleiner foort van deze boomluis, die
zig aan de aalbesfenftruiken onthouden , en die zo klein zijn„,
dat men naauwkeurig moet toezien, om ze te kunnen ontdekken.
Zij zijn fangwerpig en wit , kleven zeer vast aan de takken , en.
men kan ze niet anders dan met een vouwbeen of met den rug
van een Ines daar of krijgen.
vol

BOOM -PAP: — Deze door FoRs si g n uitgevondene Pap,
of brij of Cement, is, met en benevens het BOOMPOEJER van.
denzelfden Uitvinder, gefchikt, om de zwaarfle wonden, door
het afhouwen, afbeitelen of affnoejen van takken als anderzins ,
t1211 bomen toegebragt, te genezen; de veelvuldige ziekten, daar
uit voortfpruitende , te voorkomen , en de fappen als 't ware
te noodzaken , om die rigting te nemen, welke met de oogmerken van den tuinman het meest overeenkomstig is. Hetgeen dit
zamenmengfel boven alle anderen doet uitmunten , is , dat hetzelve zig zodanig verhardt, dat het zowel tegen de hitte der
zon als tegen vorst en nattigheid beftand is , terwiil het voorts
uit vrij gemene itoffen beitaat en om die reden onkostbaar is en
everal zeer gemakkelijk kan verkregen en toebereid worden.
Men neemt namelijk ;
I Schepel verfchen koemest zonder ftro ,
I Schepel Puin van oude gebouwen, liefst van oud ftukadoorfel , en bij gebreke van dien gewonen kalk
of krijt.
I Schepel HoutHsch.
lf , Schepel Rivier- of Wel-zand.
De drie laatfte Beftanddelen moeten , eer men ze met den men
vermengd, door een- fijne zeef gezifd worden. Vervolgens klost
men dezelven met een h out door elkander,, en Root eindelijk
dit zamenmengfel met een houten damper, tot dat het even glad
en handelbaar is , als fijne kalk of toebereidde gips.
Wanneer deze Pap in gereedheid is, moat de boom, voor en
at.
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aleer men denzelven befmeert , naauwkeuriglillc daartoe voorbez
teid worden. Alle de afgeforvene of ziekelijke delen moeten
weggefnoeid worden , tot op het gezonde hout. Men laat dan
de oppervlakte van het hout zo glad als mogelijk is , en fnijdt
den bast rondorn fchuins weg, zo dat er gene fcherpe kanten
blijven. (Dit is een zeer noodzakelijke voorzorg.) Dan fmeert
men den pap .1, duim dik over de gehele van bast ontblootte op-.
pervlakte henen , in dier voege, dat dezelve in 't midden het
dikst gefmeerd wordt , en aan de kanten allengs verdwijnt. Vervolgens neemt men drone houtasch, vermengd met een zesde ge-,
deelte asch van verbrande benen of botten , doet dit poejer in
een blikken bus met gaten (even als een Peperbus) en bepoejert daar merle de befmeerde plaats , tot dat ze geheel overdekt
is. Na verloop van een half uur,, wanneer het poejer door de
vogtigheid van den pap verzwolgen is , beftrooit men de plaats
op nieuws , wrijft er zagtjes met de hand over henen, en herhaalt het ftrojen met dit poejer, zo lang tot dat de oppervlakte
geheel droog en glad is.
Voegt men bij dit poejer nog een gedeelte gips , dan is hetzelve nog beter en beandwoordt o6k in die gevallen aan 't oogmerk , waarin de wonde door den drup van andere bomen, of
bij zware regenvlagen, zeer veel van de nattigheid mogt te lijden
1ebben. — Naar mate de boom groeit, zal de pap aan de kanten en bij den bast allengs min of meer opgeligt en losgerukt
worden. ,Men zij dus hierop enigszins verdagt, en flrijke in
die gevallen , voornamelijk wanneer het geregend heeft, met
den vinger langs den kant henen, ten einde de lang in haar geheel blijve, en er noch lugt noch vogt in de wonde moge in-.
dringen.
wanneer men dezen Boompap gedeeltelljk voor een volgende
gelegenheid verkiest te bewaren , doet men hem in een pot
of enimer , en fort gier daar over henen , zo dat dezelve
daarmede overdekt is; anderzins gaat de meeste kragt daarvan
verloren.
Deze Pap is overal van dienst , waar men enig gedeelte van
een tak heeft weggefnoeid. Oude bomen , zo wel wilden als
tarnmen , die van kanker bijkans opgevreten zijn , en waaraan
nog mnar weinig gezond hout en bast overig is , worden daar
door geheel herfteld. Tot dat einde bedient men zig wel van
cen werktuig , 't geen op Plaat XIII. fig. z en 2 afgebeeld is,
(de Engelfchen noemen het Draw knife) om het ongezonde hour
:n den bast weg te fnijden. Zomtijds is de binnenife witte bast
tog meer dan de buitenfte flanged= , hetgeen men daaraan zieti
kan , wanneer -dezelve bruine of zwarte ftippen heeft. In die
ge"

0 OMSMEEIt.

297

gevallen inoet dezelve weggefneden worden , zo dat er
geen (poor van kanker overblijit. Want indien er lets van overbleef, zou dezelve fpoedig weder om zig vreten , en het nieuwe
hout bederven.
Een boom zou egter zo hol en zodanig bedorven kunnen wezen , dat het niet raadzaam ware , om alle de enigszins bedorvene delen te gelijk weg te nemen. In dat gevalneemt
men er enige jaren toe; fnijdt alle jaren een gedeelte van het bedorvene hout op de voormelde wijze weg en befmeert de plaatfe; gaande men voort met het .nude hout weg te fnijden , naar
mate het nieuwe aangroeit, terwijI men altijd enige ruimte tusCaen beiden moet laten, op dat de aanwas van het nieuwe bout
niet gefluit worde. Deze maatregel van voorzigtigheid komt
vooral bij opgaande en zeer holle en gebrekk;ge bomen te pas ,
welke men , door in eens al het aangedane bout weg te fnijden,
in gevaar brengen zoude , van door den eerfen form omgerukt te
worden. Het herhaalde befmeren met dozen pap draagt ook
veel daartoe bij , om de kragten van den boom te vermeerderen,
en fchiint bijkans dezelfde uitwerking op den stain te hebben
welke de west op de wortels heeft.
BOOMPOEJER. Zie BOOMPAP.
BOOMSMEER , Baumkfitte. Deze benaming geeft men
aan een foort van deeg , of aan een zamenmengfel 't welk zig
zeer verhardt , en waarmede de tuinlieden en boomkwekers , de
bij het eaten , afkappen van mare takken enz. veroirzaakte
wonden plegen te bedekken , en daardoor tegen het uitdrogen
als mede tegen nattigheid en verrotting te beveiligen; voorts om
daarmede allerlei befchadigingen, ziekten en gebreken aan bomen en grote takken te genezen. Onder de menigvuldige Recepten is dit Un der voornaamften en meest beproefden:
Men neemt ene zekere hoeveelheid verfchen koemest;
Even veel klei of leem ;
Len paar handen vol koehaar ;
Een half pond dikke Terpentijn.
Men maakt van het leem een dikken en flijven brij , mengt het
vervolgens order den koemest , trekt het koehaar goed uit elkander , {hook het daar over , en klost het goed doorGen , zo dat
er een dikke pap van wordt , waarmede men nog even
kan fmeren. Men zal er doorgaands geen water behoevett
ender te mengen. Na dat de deeg wel gekneed is , fpreidt men
hem op een platten Been nit. De dikke Terpentijn, welken men
S5
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te voren voorzigtiglijk op een komfoor, of in beet water wars,
en vloejend matkt , worth er vervolgens op gegoten , door
heen gekneed , en de gehele brij zo lang geftam pt, tot dat hij
een goed geheel uitmaakt, waarmede men bekwarnelijk een
boom kan beftrijken. Anderen nemen , in plaats van koemest,
paardenmest , en , in plaats van koehaar, zeer kort gefneden hakfel van ftro of hooi , vermengen zulks met water, even als de
kalk gedaan wordt, door het namelijk in de vorm van een kont
te kneden en er water midden in te &ten; vervolgens wordt
het, een maand lang, dagelijks op dezelfde wijze behandeld en
doorkneed. Wil men dit Boomfmeer een tijd lang bewaren,,
dan moet zulks vooral niet in de open lugt gefchieden , daar het
-anders zo hard als een fleen zou worden. Men doe hetzelve
Jiever in een fluk gewast linnen of in een blaas en, begrave het
in den grond; of men legge het in een ftenen pot , bedekke het
met een natten lap , en begrave het of zette het in den kelder.
BOOMWASCII—Een zamenmengfel of ene zalf voor de wonden aan bomen, of bij het enten te gebruiken ; voornamelijk ten
dienste van hun , die flegts weinig bomen hebben, en het niet
der moeite waardig rekenen , om boomfmeer of boompap toe te
bereiden, of die gaarne ene zalf hebben, welke altijd gereed is
en overal gemakkelijk kan medegenomen worden. Het boomwasch worth gewoonlijk op de volgende wijze gemaakt:
i geele wasch.
harst.
ft terpentijn.
Men fmelt wasch en harst met elkander ; de terpentijn wordt
afzonderlijk en met de behoorlijke omzigtigheid warm gemaakt,
en daaronder gemengd, en het geheel vervolgens in zodanige
vormen gegoten als men verkiest. Wil men het Boomwasch bij
koud weer gebruiken , dan zal men er zekerlijk enig vet moeten
door heen mengen , b. v. -4 fchapenvet of boter. Anders is
bet juist niet zeer dienstig om er vet bij te voegen, daar hetzelve
door de hitte der zon te veel in de holligheden van den bast
doordringt, waar door dezelve week blijft en het vergroejen der
wonde vertraagd wordt. — Men zou dit ook niet nodig hebben ,
wanneer men het boomwasch in een blikken doos had , die men,
wanneer zulks vereischt wierd, op een konfoor zou kunnen
warm maken. Maar het moet bij het enten vooral niet heet
gebruikt worden , daar het anders het rijs benadelen zoude. Dit
wasch behoeft niet dikker dan duim gefmeerd te worden. Het
heeft dit boven het boomfmeer vooruit, at het niet door de
koude openbarst of afvalt; terwijl het, door de grate hitte der
ZO3
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Ton fmeltende , doorgaands zal kunnen gemist worden , zonder
dat de wonde , door het enter veroirzaakt , hetzelve Langer be6oeft.
BOOMZAAG. — Deze zaag verfchilt van de ent- zaag „
doordien zij groter behoort te wezen, om er zware takken mede te kunnen afzagen. De tanden worden dan ook fterker gevijld , en moeten niet gelijk bij de Entzaag fchuins , maar zij
-moeten regt op Haan. Het blad behoeft ook geen italen veer te
zijn, daar dezelve eerder aan flukken fpringt , wanneer het werktuig niet voorzigtig behandeld words, zijnde een goed ijzerea
'blad voldoende. Maar hare vorm en de fpits toelopende boog ,
gelijk ook aan 't einde het doosje, om er kaarsvet in te doen,
.moeten dezelfde zijn , gelijk aan de entzaag. — Ene zeer goed.
trope boomzaag kan men van een oude zeis maken. Men flaat
er namelijk het beste fluk van af, zo lang men dezelve begeert
te hebben. Ten einde ze in den fled behoorlijk te kunnen
bevestigen, laat men aan 't agterite gedeelte flegts den rug zitten, en flaat er het fcherpe gedeelte van af; dit fluk van den
rug, wordt in een houten fteel geftoken en daarin vastgemaakt ,
en vervolgens worden de tanden in dit nieuwe werktuig
gevijld.
BOOMZALF. — De zogenaamde Engelfche Boomzalf worth
•ddus vervaardigd : Men neemt
I Emmer met koemest (zonder ftro).
I Emmer beuken houtasch.
i Emmer puin.
De beide laatfte beflanddelen worden fijn gezift , en goed
met den west vermengd , zo dat het een taje brij wordt. Vervolgens verdunt men ,het met water en beftrijkt er de humeri.
mede. Deze zalf is zeer dienstig om oude bemoste bomen als
't ware weder jong te maken , en hun nieuw leven bij te zetten. — Voor dat men de bomen beftrijkt , hetgeen het gevoegelijkst in 't najaar verrigt wordt , moet men de korsten en onreinigheden van den clam wegkrabben : zijnde het overtollig om
'ook de takken aftekrabben of te befrneren.
Anderen raden aan om in Februarij of Maart de bomen met
een zamenmengfel van koemest , gier en zeepfop te wasfchen ,
en zulks in 't najaar te herhalen , ten einde daar door de flammen fchoon te houden, en de eiGrs van het ongedierte te vernielen. En er is geen twijfel aan, of dit middel zal aan de
bomen zeer veel goed doen ; vooral wanneer men er wat kalk
door henen menzt.
BOT.
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BOT. Zie 00G.
BOTERNOOT, z WARTE AMERICAANSCHE ()KERN() 0T,
Zie NOTEBOOM,
BOTTELS. BOTTEL-ROZEN. Rola
fylvestris
canina L I N N. Die Hainbutte , Hagebutte , Ilage- of Heckerofe,
Hiefen, Hagehiefetz. Rofier fauvege , Grand Rofier fruit epineux. Dit foort van rozen verdient even zeer als de Barberisfen ene plants onder de Vrugtbomen, daar niet flegts de
boom of ftruik aan onze tuinen tot fieraad verflrekt, maar ook
deszelfs vrugten of besfen zowel in de keuken als in de Apotheek van veel nut zijn.
De Bottelrozenflruik groeit door "geheel Europa in 't wild,
en wegens de grootte zijner vrugten , l'wordt hij ook veelal in
tuinen aangekweekt. De vrugt, die zomtijds de grootte ener
kleine pruim bereikt, is een lange , eironde, glimmende, glad,de , fcharlakenrode bes, die met een menigte van harde , witty,
hairige zandkorreltjes opgevuld is , vier hairen of fijne ftekels-,
wanneer men ze in de vingers neemt, zeer veel jeukte verwekken , waarvan daan zij ook in Frankrijk bij den gemenen man
den naam van Gratte- cul dragen. Het vleesch is zeer fraai
rood , en heeft een aangenamen zuuragtigen fmaak. Men kan de
vrugten niet wel raauw eten._ Maar wanneer men ze open fnijdt
en , na de korrels daaruit genomen te hebben , hat drogen , kart
men ze met andere vrugten cloven , waaraan ze een ongemeen
lievelijken en verflerkenden fmaak bij‘etten: ook kan men dezelven konfijten , als wanneer ze met regt tot de grootfte lekkernijen geteld worden , en vooral ook voor zieken een aangename verfnapering zijn. De vrugten aan denzelfden firuik hebben niet altijd dezelfde vorm en grootte. Men vindt er die de
vorm van een peer hebben ; dezen zijn het grootst en het vroegst
rijp ; anderen die laat rijp worden , hebben de gedaante van een
appel en zijn kleiner. De bloefem is een enkele en vrij groote
roos , van een fraje bleekrode kleur.
De fl-ruik groeit alom op bergen , in valleien heggen, aan
muren enz. Hij is even als de meeste rozen zeer duurzaam,
en neemt elken grond en ligging voor lief. Maar wanneer men
hem in een goeden losfen tuingrond verplant , en er enige zorg
aan befleed , kan men hem als een boom doen opgroejen ,
wordende de vrugten dan ook veel grater. In dat geval kan
men hem het gevoegelijkst door het zaad aankweken en voortplanten , en hem langs dezen weg binnen vier jaren ter hoogte
van 8 en meer voeten brengen , en zwaarder Ram doen maken ,
dnn
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wanneer men hem van Uitlopers aankweekt. In 't najaar
zaait men de korrels in een hoek van den tuin , en houdt ze ,
wanneer ze uit den grond komen , flegts uit het onkruid. Zij
bereiken in 't eerfte jaar de hoogte van een voet. In 't volgende voorjaar fnijdt men ze een paar duim boven den grond af,
en laat van de zwaarfte loten flegts een opfchieten , hetwelk in
dat jaar gewoonlijk drie voeten hoog wordt. Deze Scheut wordt
vervolgens weder getopt , zo dat flegts het dikfte gedeelte blijft
than. En in het vierde jaar verkrijgt men een flammetje , waar
Ran men vervolgens die vorm geeit, welke men verkiest.
Ook door de Wortel- uitlopers kan men hem gemakkelijk vermenigvuldigen. Indien hij van zelven gene uitlopers maakt ,
beha oefr, men flegts een zijner wortels uit den grond te trekken ,
met het onderfle eind naar boven., hetgeen in dat geval zeer
fpoedig takken en bladen zal verkrijgen. Bovendien kan men
hem op andere fterke fcheuten van wilde rozen oculeren, waar
door men hem nog veel vroeger groot krijgt dan door het zaad
,hetgeen zomtijds lang in den grond blijft liggen , voor dat hqt
opgaat. De ftruik is ook zeer gefchikt om er digte heggen of
heiningen van te maken,
BRAAMBE SSEN. B R 0 M M E L S. Rubus LINN. Brombeerfirauch, Bremen. Rance. Tit. Bramble. - L I N N A E U S rang-fchikt dit gewas onder de twintigmannig veeiwijvigen. De
Boofdfoort is de eerstvolgend.e, namelijk:
z) Dc gemene Braambesfenitruik met zwarte vrugten. Rubus
vulgaris fructu nigro. Hij groeit overal in heggen , bosfchen ,
Iloten enz. Het is een ftruik,- die zig , vooral in een loslen
grond , fterk uitbreidt , en tegen andere gewasfen opklimt.
a) De Braambesfenftruik met bonte bladen.
3) De Poolfche Braambesfenftruik , zonder doorns , met zwarte vrugten. Deszelfs bladen zijn blaauwagtig.
4) De Braambesfenftruik met witte vrugten. Rubus vulgaris
major, fructu albo.
5) De Braambesfenftruik met witte gevulde of dubbele bloelems. Rubus lore albo . pleno. Hij draagt geen vrugten , maar
bloeit zeer pragtig. De bloefem heeft de gedaante van een kleine roos, en is zeer fraai wit en karmofijnrood gekleurd.
6) De Braambesfenftruik zonder dooms. Rance de St. Flancols.
7. De flekelige Braambesfenftruik met Peterfeliebladen. Rubus
fpinofus foliis laciniatis.
8) De kleine regt op flaande Braambesfenftruik met drie bladen en lila. dooms, gelijk die van den rozenboom. Deszelfs
vrug-

3og

BRAND.

vrugten hebben , ten opzigte van kleur en fmaak , veel overt.
eenkomst met de Frambozen. Rubus fructu colore et fapore fra.
grariae.
9) De blauwe Braambesfenftruik. Rubus caeflus. LINN.
De vrugten zijn grout , hemelblaauw warden in 't najaar rijp *
en men maakt een fmakelijken wijnagtigen drank van dezelven.
To) De Noordfche Braambesfen ftruik. Rubus zircticus. L INN,
Die fchtvedifthe 4ckerbeere. Men vindt hem flegts in de Noordfche Provincien. Zie FRAMBOZEN, LAGE FRAMBOOS.
I I) De Dauwbesfenftruik. Rubus Chamaemorus L I N N. Did
Pautkenbeere, Thaubeere , Wolkenbeere. Ene lage plant , die
ilegts in koude. nattige gronden wast , en wier vrugten ingelegd
en bij gebraad gegeten worden.
Hoewel de gewoneBraambes
die aan onze heggen in menigte groeit, ene eetbare vrugt zij,
nogthans wordt dezelve in de tuinen niet aangekweekt aangezien de Frambozenftruik (Rubus idaeus LIN N.) , die ook een foort
van Braambesfenftruik is , veel fmakelijker en deugdelijker vrugten in foorten levert. Met dat al zijn de vrugten van den ge.,
menen Braambesfenftruik ook te gebruiken en onder anderen
fchikt om er brandewijn van te maken.
BRAND. Zie VUUR.
BRAND. Der Brenner. — Is ene ziekte waaraan de Perfikbomen onderhevig zijn. Het gebeurt namelijk meer dan eens
van 't laatst van April tot in junij , dat de bladen van gemelde
bomen beginnen te krullen , zig in alderhande bogten te drajen
te zwellen, en bladen te krijgen ; hun weeffel wordt dik en wanftaltig ; hun groene kleur verandert in rood , geel en wit, en elm.
delijk verdorren ze en vallen af. En het zijn niet flegts de bladen, welke door deze ziekte aangetast worden , maar ook de
jonge fcheuten ondergaan hetzelfde lot ; ook dezen worden wanitaltig dik en opgeblazen, verliezen hunne levendige kleur , en drogen als 't ware op. De vrugten aan zulke takken rimpelen , verdorren, en vallen af. Daar de eigenlijke oirzaak van dit ongeval , 't welk aan de Perfikbomen dikwijls eensklaps overkomt,
tot nog toe niet bekend is , heeft men er ook nog gene middelen tegen weten uit te denken. Naar alle waarfchijnlijkheid heeft
een ongunstig jaargetij er doorgaands de meeste fchuld aan.
Schrale winden , en een plotfelinge afwisfeling van warmte en
koude , ftremmen den loop der fappen, en maken ze fcherp en
aan bederf onderhevig. \Vat nu daar tegen te doen ? De aangem
dane bladen afteplukken is overtollig, daar die van zelven afvallen. Het best is (am de loten, welken sulks overkwat , in
Olt
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te korten eft over 't geheel den boom als een zieken te behandelen , en den grond om hem heen te verbeteren.
BRANDEWUN VAN FRUITEN. Zie FRUITBRANDEWIJN.
BROEJEN. — Dit woord, toegepast op vrugten en gewasfen , betekent zo veel als de Natuur nabootfen , in zo verre ,
dat men of aan gewasfen , uit vreemde en hete landen afkomstig,
dien bij ons ongewonen en aan onze gewesten geheel vreem.
den graad van aanhoudende warmte bezorgt , welken zij nodig
hebben om te groejen en vrugten te dragen ; of aan onze hierlandfche gewasfen midden in den winter de warmte van lente
en zomer doet genieten , en ze dus verfeheiden maanden vroeger , dan ze anders gedaan hebben zouden , doet bloejen en
vrugten dragen.
Daar nu door broejen in dezen ene nabootfing der natuur bedoeld words, volgt van zelve , dat het niet genoeg zij aan de
gewasfen hitte , en wel overmatige hitte , te bezorgen , als zijnde
-ook ene buitengewone NATUURLIJKE hitte geenszins het
ineest voordelig voor planten en gewasfen; maar dat het er
veel meer aankomt , om die gefteldheid der lugt na te bootfen ,
welke , gelijk uit de ondervinding blijkt, den heilzaamflen in,
vloed heeft op het Plantenrijk , en om de gewasfen te beveiii.
gen voor zodanige gebeurenisfen , welke in de natuur , voorat
onder onze lugtilreek , zomtijds binnen weinige ogenblikken de
gewasfen een geheel jaar agter uit zetten.
Dit broejen nu wordt op verfchillende wijzen verrigt,
Waarvan de ene omflandiger en kostbaarder is dan de andere.
i) De oudile en eenvoudigfie wijze is , om zig daa rtoe te
bedienen van glazen klokken , die daartoe opzettelijk gemaakt
worden , of bij gebreke van dien , van lantaarns , uit meetRuiten te zamen gefteld ; welke laatflen dit boven de klokken
vooruit hebben , dat men ze veel groter kan krijgen , en daar
door groter Planten daarmede bedekken, en aan dezelven meerder ruimte bezorgen kan. Men kan ook houten bakjes daartoe
nemen van twee, drie voeten in 't vierkant , waar men de ene
zijde , die naar 't noorden gerigt words, hoger dan de tegenoverflaande maakt, en die men flegts van boven met een glazen
raampie , 't Welk _ dus fchuins komt te liggen, bedekt.
Deze klokken , lantaarns of bakjes , dienen vooral, om vroeg
in 't voorjaar deze en gene zaden te kunnen zajen , waannecie
men anders, uit hoofde van den nog te verwagten vorst , nog
verfcheiden maanden zoude nioeten wagten , om er zig een goed
ge-
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gevolg van te kunnen beloven. Insgelijks km men ze gebrui.
ken orn kleine gewasfen voor koude en wind te bewaren , oro
die voorfpoediger te doen wasfen of vroeg in het voorjaar te
doen bloejen.
Daar egter dit middel meer tegen het gure wear en wind dan
wel tegen een in 't aardrijk doordringenden vorst beveiligt, is
betzblve in onze koudere gewesten niet zo dienstig noch vol.
doende , als in warmer landen, waar het bijkans het enigfte is-,
waarvan de kunst zig in dezen bedient.
2) Van een uitgebreider nut voor de broejerij, zijn de broeibakken, (Mistbeete) zijnde houten bakken, Wier agterfte zijde of
rug, die naar 't noorden kornt te than , hoger is dan de zuidelijke leant; en die niet flegts van boven met glazen ramen of
vensters overdekt zijn , maar waarin ook de grond door verfchen en broejenden rest verwarmd wordt. Men geeft aan deze
bakken doorgaands de lengte van 12 tot 14 voeten maakt ze
of 4 voeten diep , en overdekt ze met 3 of 4 naast elkander
liggende ramen , welke volrnaakt op de bakken behoren te
ten , om het indringen der koude buitenlugt te beletten.
Ten opzigtc van deze g12.zen ramen valt aan te merken , dat
dezelven of in 't lood kunnen gezet , of met houten roeden vervaardigd worden. Het laatfte, hoezeer frajer op het oog , is
minder verkiezelijk, om dat de ruiten , die met ftopverf in de
roeden beknepen zitten, al te weinig fpeling hebben , en uit
dien hoofde bij het openen en fluiten der bakken ligter breken,
clan Hanneer ze in lood gezet zijn, en het geheel zig gemakkelijker kan bewegen. Ook kan men de ramen , door middel van
houten roeden , niet zo lugtdigt krijgen , als door het lood.
Want hoewel ze in 't eerst met flopverf geheel digt geftrekeu
worden, zo is dit van geen langen duur, daar de ftopverf ,
doordien zon en regen zo regtftreeks hare werking op de ramen kunnen uitoefenen, te veel lijden moet , en bij het gedurig
open- en toedoen , al ras barst en daar of fpringt.
Men kan intusfchen de vensters ook zodanig inrigten,
dat de ruiten wel met de kanten op houten roeden liggen , waar
zij dan ook met ftopverf beflreken worden , maar dat zij voorts
onder en boven aan elkander fluiten, en in het dwars , door ftuk•
ken lood , met elkander verenigd worden, in Welk geval dezelven zeer goed aan het oogmerk voldoen.
Voorts lette men vooral daarop , dat noch bet lood noch de
roeden te breed of lomp zijn, hebbende grote ruiten en bijge..
volg weinig Out of lood zeer veel vooruit boven kleine ruiten;
aangezien de fchaduw van de roeden de gewasfen van de kragt
der zonneftralen berooft, en veroirzaakt , dat de uitwerking del
gla-
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dan in het tegenovergeffeldo geval,
eazen veel Minder
Ook moet men vooral gene ruiten met blazen of knobbels
claartoe gebruiken gelijk Wel eens uit onachtzaamheid of uit
een verkeerde zuinigheid plaan heeft: Want deze knobbels zijn
dikwijls zo vele kleine btandfpiegels, waar door de gewasfea
noodzakelijk verfchroejen en verbranden moeten, wanneer het
brandpunt vlak op dezelven valt.
Eindelijk fpreekt het van zelve, dat daar zig zowel vari
ten als van binnen menigerlei uitwaasfemingen en vuiligheden tegen de glazen aanietten dezelven van tijd tot tijd, als het
Wear 2ulks veroirlooft, moeten gewasfchen worden, ten einde
de zonneitraleri behoorlijk daardoor henen kunnen dringen.
In plaatfe van glazen vensters gebrulkt men ook wel Chasfis
of ramen die met geolied papier overtrokken zijn zo wel over
eigenlijke broei- niestbakken , als over KOUDE BROEIBAKKEN, zijnde zodanige bakken die flegts over den kouden grond
gezet , en met dergelijke papieren ramen overdekt worden Men
zet deze ramen ook wel flegts fchuhis tegen mnren of planketfels aan. Het is ligtelijk te begrijpen dat ze niet dezelfde nitwerking hebben als de glazen vensters , maar zij dienen egter,
is dat de grootfte koude over is , zeer good om planten en ge-.
wasfen warm te houden , tegen winden te beveiligen , en daar
door voorfpoediger te doen groejen en ze verfcheiden woken
vroeger te hebben dan 'andeirs‘
Tot deze Chas fis neeMt men langwerpig vierkante houten ramen Zo groot Os die tot de glazed , of, daar het papier wet
ligter is dan glas kunnen ze ook breder vellen zonder dat ze
daai'om onhandelbaar warden. De houten roeden in deze ramen
komen zo verre tiit elkander,, als een vel fchrijfpapier,, op §
duim naar, groot 'Dan maakt men het papier met een fpona
min of meet vOgtig, neemt ftijfeei van roggenmeei , en beplakt
het raam van onderen naar boven , zo dat het papier overal vast
en effen zit, en de bovenfte vellen altijd 2 duim over de onderften henen geplakt worden. Wanneer het Papier en het fliiffel
behoorlijk ciroog is , beftrijkt men hetzelve met lijnalie of nog
liever met goede Terpentijnolie. Dit olien maakt dat de zon
beter daar door henen dringt , en dat het papier minder van den
'tegen te lijden heeft. Hetzelve moet vaorts niet al te dik zijn
om aan de zon niet te veel tegenftand re bieden nosh Ook te
dun , daar het anders eerder aan ftukken feheurt, Zulke Papierea
Tamen * op die wijze vervaardigd, kunnen a. en me jaren geed
bliiven, en zijn in vele gevallen van dienst.
Misfchien zonde men ook wel lantaarn- hoortis tnechen
toeden kunnen gebruilten Welke dit bona 't p apier tott,dext
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vooruit hebben dat zij ongemeen duurzaam zijn , en niet
dikwijls behoeven vernieuwd te worden.
Men moet voorts in 't algenieen de bakken niet langer taken
dan z 2 tat z4. voeten, en doet beter om meerder bakken naast
elkander te zetten, indien men de ruimte en gelegenheid daartoe
heeft; kunnende men in dat geval Inter over elken bak afzonclerlijk befchikken.
Wil men dezeiven thittrzaam maker dan neemt men er zware
planken toe, en vervaardigt ze zodanig, dat ze uit elkander
kunnen genomen , en in dat jaargetijde wanneer ze onnodig
zijn, en wanneer de meeste vogtigheid valt, onder dak lumen
geborgen worden.
Anderen verkiezen de bakken uit den grond te doers opmetfeten wordende in dat geval houten ribben in den bovenkant der
muurtjes vastgemaakt, waarop de ramen kunnen gelegd warden;
De fundamenten der muren komen een paar voeten onder den
buitengrond. En boven den grond laat men deze flenen zowei
21s de houten bakken doorgaands z of 2 voeten aan de laagfte
zijde uitfteken , en de agterfle zijde z voet hoger , ten einde de
glazen fchuins komen te liggen. Is het een losfe bak , dan kan
men de glazen naar bevind van zaken nog meer fchuins leggen,
wanneer men hem van agteren enigszins opligt en daar onder den
grond zo veel aanhoogt.
De losfe bakken zijn verkiezelijker dan de vaster , eensdeela
om dat men ze opligten en hoger zetten kan, wanneer zulks nodi geoordeeld words, en ten anderen, om dat , wanneer de
nest in dezelven zakt , de bak , die daarop Chat, gelijkelijk made
zakt ; terwiji een gemetfelde bak vast flaat , en dus, in geval van
zakken der aarde, de planter/ te veel van de glazen verwijderd
worden.
Wanneer men egter hoog opfchietende gewasfen of groetrten,
b. v. erwten of bonen daar onder hebben wil behoren de bakken nit . hoofde van derzelver boogte , vast te ftaan, het zij die
van ftenetr, dan wel van bout zijn.
Ter plaatfe waar men een' broeibak wil near zetten y wordt
t en gat uitgegraven ter diepte van II tot 2 voeten , en een paar
voeten breder en langer dan de bak zelve. Dan neemt men paardemest , die geheel vers-ch- moet zijn , en ftrooit denzelven zeer
Jugtig uit elkander in- dezen kuil , zo dat er overal even veel
ineest komt te liggen. (anders zoude de hoop in 't vervolg zeer
ongelijk.zakken , en dus het bed oneffen worden) Wanneer de
nest z voet hoog daarin ligt, worth hij met de voeten overal
even flerk neder getrapt ; vervolgens wordt er wederom ene laag
over been geItrQoid en neder getrapt, en hierande aangehou.

den,

131t0tInN.

307

aka, to4 dat men ene hoogte van 3 tot 4 voeten heeft, half in
den grond en half daarboven , zo egter, dat dezelve naar de
poordzijde lets hoger is en dus naar agteren fchuins op loopt.
Deze hoogte geeft men aan de hopen mest , wanneer men de
bakken in den winter of zeer vroeg in 't voorjaar aanlegt. Die
welke men later aanlegt , kunnen minder hoog wezen , en behoeven of in 't geheel niet, of niet zo diep in den grond uitge.
graven te worden. Zo is in de helft van Maart de hoogte van
tot 21 voet doorgaands genoegzaam, om dat de zon dan reeds
zo veet kragt uitoefent, en de mest uit dien hoofde veel ilerker
broeit dan enige maanden vroeger.
De.,mesthoop op deze wijze toebereid lijnde, laat men den.
%elven enige dagen liggen , tot dat hij namelijk begint te broe•
jen en.;te zakken ,,ten welken einde men hem ook vogtig houdt,
en am het uitdrogen beletten, van boven met oude matten
overdekt, wanneer hit nu goed aan 't broejen is, maakt men
hem van nienws effen, indien hij ongelijk gezonken is , zet er
den bak op, vult denzelven met goede aarde aan, legt er de glazen op , en laat hem dan wederom liggen , tot dat de eerfte hitte
vervlogen zij hetgeen men daaraan kan wezen, dat men de
hand diep in de aarde fteekende , de warmte gemakkelijk kan
velen.
Minder dan een voet hoog aarde, moet men er niet opbrengen , om dat de gewasfen anders indien de mest wat flerk broeit
ligtelijk gevaar lopen van te verbranden. Indien egter de mess
niet geheel versch is , of indien het nog zeer vroeg in 't jaar
of indien de gewasfen, die men er op zaait, niet diep in den
grond gum ,kan men met minder aarde toe. De regel is , hoe later
in 't voorjaar , hoe dikker aarde. Vooraan of aan de zuidzijde
van den bak, legt men ook doorgaands wet minder aarde one
dat daar de broejing niet zo flerk is als agteren.
Is het wear zeer koud, dan brengt men daarenboven mest on
den bak henen, tot boven aan den rand, en wanneer men ont.
waart dat de warmte in den bak clerk vermindert neemt men
den mest, die buiten om den bak henen ligt, tusfchen beiden
.eens weg , en brengt verfchen mest in deszelfs plaats waardoor
de warmte in den hoop aanmerkelijk zal vermeerderen.
Is het wear daarentegen zagt , en men bevindt dat de hoop al
te veel broeit , dan neemt men den buitenften mest weg, waar
door de binnenwarmte verminderen zal.
Heeft men vele broeibakken nodig dan maakt men ze door.
gaands in 2 of 3 rijen agter elkander, om ze in een korter beRek te hebben , moetende dan tusfchen de hopen een pad van
— Men legt VQQXt$
broeibaklen op
a tat 4 voeten
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eeti hoge en drog,L., plants aan, waarop tevens de winderi
veel vat hebben ; om dat de mest op een vagtige plants niet everi
goed broeit , en om dat de wind ann de jonge en tedere ge,
wasfen, nadeel toebrengen zoude , wanneer de bakken gelugt
worden.
De vaste bakken worden op dezelfde wijze van binnen, eerst
met lagen mest en vervolgens met aarde, opgevuld , tot op ruin
voet van den bovenkant. En wanneer ze van trout-vervaardigd zijn wordt er even Bens van buiten mest oni heen gefpreidt
bij de flenen bakken zoude zulks van geen nut zijn.
In plaatfe van mest gebruikt men ook wel boomblnden welke veel langzamer en geftadiger broejen en-daarain ten dietiV.
zigte zelfs boven mest verkiezelijk zijn zauden, ware het 'del
dat zij juist am de mindere warmte , oak-minder in flaatom bij koud weer de aarde te verwarmen ; waaram men er dan
ook niet wel eerder dan in 't laatst van Maart gebruik van
kan makers, wanneer de grootfle kotrde over is., en de zon reeds
meerder kragt kan uitoefenen.
De broeibakken moeten voorts , wanneer het zeer koud is,
of regent of fneeuwt, met brede rietmatten overdekt worden.
Deze matten worden, naar mate het kouder is , drie of vierdubbel gelegd. Nog beter is het om de glazen eerst met koehaiiTen kleden , en daar over henen met matten , te bedekken ;
moetende men egter in 't afnemen dezer kleden , wanneer ,de•
zelven nat zijn geworden , zeer voorzigtig te werk gaan, ten
elide gene ruiten te breken , en ze zo ras mogelijk wederom
zoeken te drogen. Bovendien is men bij felle koude• genoodzaakt om over deze matten henen ftro , of langen ftromest nit
te fpreiden en de bakken random daarmede uit te ftoppen, voor.
al dan , wanneer de hopen reeds enigen tijd oud zijn, en dus
de broejing alreeds verminderd is.
Men neemt de matten gewoonlijk 6 of 8 voeten lang ; om dat
ze , Langer zijnde , te zwaar, en vooral bij nat wear , te onhan.
delbaar worden. Zij kunnen 3 , 4 jaren duren, en ook wet langer , wanneer men flegts zorg draagt , dat ze, nat zijnde, t'elkens
weder zo dra mogelijk gedroogd worden, dat ze niet oaer den
gr, ond flieren , noch met voeten getrapt, en dat ze op een droge
plants geborgen warden, wanneer men ze niet langer tot deks
king nodig heeft.
3) RUNBAKKEN zijn wat de norm der bakken, ramen ,
glazen betreft, geheel dezelfden als de Broei- of Mestbakken.
Maar zij worden, het zij dat zij gemetfeld of ook, van host
zijn , altijd vastgezet.
1).zelven dienen voornamelijk om Vruggewasfen, die men in
pot-
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rotten gezaaid of geplant heeft , te vervroegen , of uitheemfche
te doen rijp worden, en in 't algemeen om vreemde en tedere
gewasfen, die aan een warmen lugtftreek gewend zijn , aantekweken , vreemde en gevoelige bloem . en andere zaden te doen
opgaan , en ftekken van allerlei gewasfen, waarin men veel be.
Lang ftelt , fpoediger en gemakkelijker te doen wortelen fchieten.
De Runbakken worden met verfche run of kif aangevuld , tot
op I voet onder den bovenften rand der zuidzijde. De run broeit
langzaam en gefladig, en wel 5 tot 6 maanden Rang; maar dezelve moet niet veel getrapt worden , om dat zulks de broejing
verminderen zoude.
Warden deze bakken vroeg in den winter taegefteld, dan legt
men wel onder in den bak verfchen paardemest , trapt denzelven
vast , en wanneer dezelve 1 of II voeten hoog ligt , brengt men
er de run over henen. Hierdoor wordt de broejing van de run
aanmerkelijk bevorderd, Ook gebruikt men wel , wanneer de
koude hevig worth, verfchen Paardemest , om er de bakken
van buiten mede digt te ftoppen, even als bij de mestbakken;
wordende daardoor en de koude buitenlugt geweerd, en de broejing van binnen bevorderd.
wanneer na verloop van enige maanden de broejing der Run
Hier meer Berk nosh kragtig genoeg bevonden wordt , neemt
men er op een mojen helderen dag de potten nit, roert de run
am , en voegt er wat verfche bij , wanneer men dezelve bij de
hand beef: wordende voorts de Runbakken , even als de andere
Broeibakken , wanneer zulks nodig geoordeeld wordt, met Hetmatten overdekt.
In deze bakken nu, worden de Patten met zaden of gewasfen , tot aan den rand, in de run genet , of antlers wat minder
diep , indien men begrijpt dat de broejing te flerk is : zettende
men voorts de hoogfte gewasfen in de agter(le rij , en de laagften
in de voorfte , zowel om den welftand , als ook , en wel voornamelijk , om aan de hoogften zo veel meer lugt en ruimte te
bezorgen.
Om lets meer ftelligs nopens het GEBR u 1 it der beide laatfte
foorten van bakken te kunnen zeggen , en om nit de rijke floffe
die het broejen van planten en gewasfen oplevert , ten minften enig
gedeelte , ten dienfte der lief hebbers, wat uitvoeriger te behandelen , zie bier hoe de AAR.DBESSEN gebroeid worden.
Er zijn verfchillende wijzen , waarop men de aardbesfen
broeit, en noodzaakt om vOOr den gewonen tijd vrugten
te dragen , welke alien egtcr flegts in enige bijkomende omItandigheden en bijzonderheden verfchillen.
1) Men
V3
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I) Men broeit dezelven in broeibakken. Tegen Nieuwejaalt
namelijk , bereidt men een gewonen broeibak met verfchen Paardemest welken men met goede garde, ter hoogte van een voet,
bedekt. Men laat denzelven enigen tijd aldus flan, tot dat de
eerite warmte van den test vervlogen is ; graaft vervolgens
jonge aardbesfen - planten , die al eens vrugten gedragen hebben
uit den grond , zodanig dat er een kluit aan blijft zitten , en
plant dezelven in den broeibak , op een afftand van zes of zeven
cluim, in 't verband.
Om de Planten in dien tijd van 't jaar nit den grond te kunnen
1talen , hetgeen door den vorst dikwijls moejelijk, zo niet onmogelijk, gemaakt wordt, bedekt men bit vriezend wear de bed.
den, Welke men tot verplanten beltemd heeft, met langen StrooBlest.
Wanneer nu de planten op de gezegde wijze in den broeibak
geplaatst zijn, moet dezelve op behoorlijke tijden gelugt , en doplanten bevogtigd worden. In 't begin vooral, zorge men , door
veelvuldig lugten ter bekwamer tijd to verhooden dat de bak to
fierk broeje, en de Planten daardoor uit haar kragt groejen, en
weinige of flegte vrugten voortbrengen.
2) Men broeit ze op de bedden zelven. Op de vorige wijze
werden de Planten in de bakken gebragt; op deze wijze maakt
men de bakken om de Planten heen. Men legs naznelijk een
bed aan , ter breedte van een gewonen broeibak , en zorgt voor
een goeden geilen grond , die wel en genoegzaam bewerkt zij.
Hier op plant men in 't voorjaar, zo dra het wear zulks toe_
pat jonge Aarclbesfen- planten, en onderhoudt dezelven wel
met wieden , bevogtigen enz., ten einde zij in dat jaar de be.
boorlijke iterkte verkrijgen.
In 't volgende jaar, in Januarij , graaft men om het bed heten , of om een gedeelte van hetzelve , een greppel van II of
s voet breed, en ten minsten 2 voet diep, zo egter, dat het
bed lets breder blijft dan de Broeibak. Vervolgens wordt de
liouten broeibak, in deze greppel , over het bed geplaatst ,
de greppel met goeden verfchen Paardemest aangevuld, die wel
fit elkander moet geftrooid , en zo hoog boven de greppel opgeftapeld worden dat hij met de bovenkant van den bak gelijk
fiant. Eindelijk worden de glazen daarop gelegd.
Na verloop van Brie of vier weken , neemt men den finest nit
de greppels weg , en vult dezelven wederorn met nieuwen finest
van dezelfde foort, op dezelfde wijze als te voren, aan.
De bakken moeten even als anderen, gelugt, en de planten
?mar vereiseh bevogtigd worden.
De-
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Deze bedden moeten niet te breed zijn, claar de west riders
filet in that is om dezelven behoorlijk te verwarmen.
Men zal Tangs dezen weg , zeker vroegtijdig aardbesfen krij.
gen, hoewel misfchien niet zo vroeg als wanneer dezetren op
de eerstgemelde wijze behandeld worden. Het geen egter hier
sanmerking verdient, is , dat de vrugten op deze wijze verkre.
gen , 'doorgaands volwasfener en fmakelijker zijn zullen , uit
boofde dat de planten op dezelfde plaats gebleven zijn en dus
niets door het verplanten geleden hebben.
3) Zij worden in Potten gebroeid. Hiertoe neemt men insgelijks fterke jonge planten, die al eens vrugten gedragen hebben, en zet van dezelven in Augustus , twee of drie, in een
Pot, die 8 tot to duim wijd is. Men zet deze potten liefst in
den grond, om ze voor 't verfchroejen te bewaren en bevogtigt dezelven daarenboven , wanneer zulks nodig bevonden
wordy.
Op deze wijze laat men de planten behoorlijk begroejen , en
vanneer het begint te vriezen , neemt men ze in huffs.
Men bereidt vervolgens tegen Nieuwejaar een bak met verfche
run of kif, weike agter wel vijf voeten hoog mag liggen, laat
denzelven enigen tijd flil ftaan , tot dat de run can't broejen geraakt , en plaatst vervolgens de potten in rijen digt aan elkander
in de run , zodanig, dat de agterfte rijen (of die het meest
noordelijk than) altijd het hoogst, en de voorften het laagst
komen te ftaan ; wordende eindelijk , boven aan en tusfchen de
potten in, alles met run uitgevuld en toegeflopt. Deze bakken
moeten voorts gelugt, en de potten vogtig gehouden worden.
Wanneer de planten reeds enigszins gevorderd zijn, mag men
ze ook wel eens tegen den avond gieten. En zo dra de zon
Iterk fchijnt, moeten de bakken met matten of fchermen overdekt worden , vooral wanneer de aardbesfen beginnen te bloejen; in welken tijd ze ook voornamelijk veel moeten gelugt
worden, wil men er volkomene en genoegzame vrugten van
krijgen.
Om van de zonne-ftralen minder te vrezen te hebben, worden
deze bakken ook op het Oosten of Zuidoosten , liever dan op
het Zuiden, aangelegd ; terwiil men eindelijk de Planten fchoon
moet houden , alle dorre of verrotte bladen tijdig wegnemen,
en de ranken , zo dra dezelven zig vertonen, ,daarvan affteken
ten einde de Planten gene harer kragten nodeloos verfpillen.
Indien dit alles op de behoorlijke wijze verrigt words, zal
men doorgaands binnen de zes weken , deze Planten zien bloejen
en drie weken later de eerfte rijpe vrugten daarvan kunnen' inoogften.
V4
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De gefdiktfte foorten van aardbesfen om te broejen, zilti
de WILDE AARDBES en de Virginifch-e Scharlaken aardbes;
als zijnde het vrugtbaarst.
VUPRBAKKEN of STOOKBAKKEN, ziirt gemetfelde
bakken, welke of alleen door (token met vuur , of tevens ook
van onderen met broeiftof verwarmd worden. Men kan aan
dezelven verfchillende vormen geven, waarvan de beide volzenden , volgens het oordeel van deskundigen , de besten zijn
Men geeft aan beide foorten doorgaands de lengte van i6 tot
20 voeten, maakt ze van 4 tot 6 voeten binnenwerks diep, en
overdekt ze met 5 glazen ramen.
Bij de eerfle foort is de agtermuur hol , en met riolen of
pijpen van het ene eind naar het ander lopende voortien, in
welke boven elkander lopende riolen of warmteleiders , door
een oven of kagchel, welke aan den even kant , onder
tegen den bak aan geplaatst is , de hitte wordt gebragt , die
ilezen gehelen nniur moet verwarmen. De vierkante oven,
welke binnen /s werks z 2 voeten lang en a yawn breed is ,
wordt rondom , ter dikte van twee ftenen, opgemetfeld , en
van boven met een fterke gegotene ijzeren plant overdekt, die
rondom , waar ze op den muur rust , wel in kalk moet gelegd
worden , en waarover henen men vervolgens, bij 't gebruik,
nog enige vinger dik zand kan ftrojen , om te beletten dat er
geen vuur nosh rook door henen kan dringerk. Voorts wordt de
oven doorgaands zo diep aangelegd, dat de bovenkant , of de
geinelde ijzeren plaat , met de opperviakte van den buitengrond
nagenoeg' gelijk komt. Het ftookgat , waarbij men door middel,
van enige gemetfelde treden naar beneden gaat , moet niet groter
wezen als nodig is , om de brandfloffe bekwamelijk te kunnem
in den oven, leggen ; zijnde de wijdte van 12 of 14 duimen daar-k.
toe meestal enoegzaam.
Van dien oven af, of van deszelfs mend , beginnen de riolen,
die men 18 of 20 duim hoog , en 8 of zo duim breed tnetfelt
en derzelver zijmuur moet naar den binnenkant overal niet
dikker zijn dan van een halven (teen , op dat dezelve door en
door verwarmd worde, ten/yip, de agterfte muur van i of zi
ftenen opgemetfeld wordt, zowel ow aan het geheel de nodigeitegtheid bij te zetten , als aok am de warmte in de riolen te houden , en te beletten dat zij zig naar den buitenkant verfpreide,
De riolen worden voorts overdekt of van elkander afgefcheiden,
door middel van dunrk e vloeren of vlaerftenen , die Sets breder
zijn dart de riolen zelven , en die goed ins k* moeten gelegd
worden , even gelijk ook het binnen -muurtje wel van kalk moet
voorzien en GEVOE G D warden , 0th 11q doordringen van root
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tt beletten en sevens om den kagchel beter te doen TREK/CE N.
Het onderfle riool dient een voet hoger,, en deszelfs zij muur
dikker te zijn , dan bij de andel-en, ook moet hetzelve , of met
een gegotene , of met een dikke geflagene ijzere plaat overdekt
zijn, om dat de hitte, daar ter plaatfe, al 'te hevig is , dan dat
vloerftenen op den duur daartegen beitand zijn zouden.
voor- en zij-muuren van den bak, moeten r of II fteen dik , en
de voormuur ten minften voet boven den buitengrond verheven
zijn.
Het Stookgat moet van een ijzere deur voorzien zijn, om
dat het vuur te fpoedig verteren zoude, indien hetzelve ge.
heel open bleef. Om egter aan het vuur den nodigen togt te
bezorgen, wordt er in de ijzere deur een opening gemaakt, met
een ander deurtje of fchuifje daarvoor,, het gene men naar welgevallen openen of fluiten kan. Onder in den oven ligt een
ijzeren rooster, ten minften 5 of 6 duim van den grond verhe„
yen , waarop de brandfloffe gelegd wordt, daar het vuur anders
in" de asch fmeulen en althans niet levendig branden zoude.
Voorts dient boven den kagchel een kleine gemetfeide loots te
than , die van een deur voorzien is , zo wel om den kagchel
bij nat weer droog te houden en te kunnen floken , als ook
den wind te keren. Men zoude oak! den Oven in den bak kunnen plaatfbn, zodanig, dat dezelve van buiten geftookt wierd,
waardoor, wel is waar, de bak warmer worden zoude dit is
egter in vele opzigten minder verkiezelijk.
De lengte dezer Stookbakken , bedraagt doorgaands van i6
tot 20 voeten. Men mag ze wel korter nemen , maar niet we!
langer , om dat ze anders niet wel door warm kunnen worden.
Heeft men langer bakken nodig, dan neemt men ze van 2 Ovens,
plaatfende men er aan ieder eind den : de rookleidingen ontmoeten dan elkander in 't midden tegen den agtermuur , en warden
char als een dubbele fchoorfteen opgetrokken.
In 't algemeen beftede men liever in 't begin wat meek geld,
em beste bouwitoffen en hegt en fterk metfelwerk te verkrijgen
daar het werk anders zeer fpoedig reddeloos wordt , in welk
geval het jaarlijkfche onderhoud, vrij wat meerder onkosten veteirzaakt.
Het voorfte gedeelte dezer bakken komt genoegzaam overeeti
met het bovenfle der broei- of run - bakken. Boven in den muur
wordt een zwaar kozijn gemetfeld, waarin de glazen ramen komen te rusten. Deze glasramen moeten vrij zwaar zijn om
goed in elkander te fluiten. Midden in het raam maakt men ook
wel een dwarslegger om het werk beter te. verbinden, als mede
@n1 li cloprzakken der ramen te beletten.
V5
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Deze bakken nu zijn gefchikt om allerlei foortet van vreeinde gewasfen over winter te houden, en vooral ook om Ananas.
fen te telen. Men gebruikt ze ook tot vervroeging van velerhande vrugt- en bloem - gewasfen , die men in potten of bakken
geplant heeft, als kerfen, pruimen, perfiken , aardbesfen rozen
tulpen , hyacinthen enz. Tot dat eiRde worth de binnenruimte
van den bak, die 2 of 2 voet diep uitgegraven moet ziin (en
waarna dus ook het Fundament der muren moet aangelegd zijn)
met verfche run aangevuld, waarin men de potten plaatst. Of
men zet er de potten in , zonder run. — Laat in 't voorjaar
en 's zomers , kunnen deze bakken , even als blote runbakken,
dienen , zonder dat ze geflookt worden.
Men kan deze bakken ook met Mest , en daarover been met
Garde, toeftellen , om allerlei Moes- en andere kruiden, die niet
zeer hoog groejen, daarin te vervroegen , als merle om bolbloemen daarin te planten. Maar in dat geval moet de mess, welken men daartoe gebruikt, niet te versch , maar deszelfs eerfte
broei moet reeds over zijn, om dat dezelve anders voor de gemelde gewasfen al te beet zijn zoude. Boombladen zijn in dezen van zeer veel dienst.
Deze Stookbakken hebben voor de gewone broeibakken , veel
vooruit , doordien men door het floken , niet flegts ,de warmte
in dezelven verineerdereu kan, wanneer de hitte van onderen
verflaauwt, maar vooral ook , doordien de lugt droger kan gebouden , en de vogten en dampen uit dezelven geweerd wori.
den. Wanneer zij flegts voor lage gewasfen dienen moeten, kan men ze ook van agteren iets lager , en alleen met 2,
rookleidingen doen maken.
Ene twede foort van Stookbakken is daarin van de vorige
onderfcheiden, dat de rookleidingen niet boven elkander IN
den agtermuur geplaatst zijn, maar dat flegts éne rookleiding
binnen in den bak, LANGS de muren rond loopt , en eindelijk
bij den oven in een fchoorfteen opgetrokken wordt. Men maakt
deze riolen zo of 12 duim wijd , en z6 of 18 duim hoog, binnenwerks van boven dekt men ze met platte vloerflenen of met
ijzere platen, die wel en digt in kalk moeten gelegd, zo als ook
bet riool van binnen, goed met kalk moet beitreken worden , op
dat nergens enige rook kunne doordringen. Om zuiks nog beter
te beletten, en om tevens te maken dat de hitte niet al te fpoedig in den kas doordringe , kan men het riool overal met 3 of 4
duim dik nand overdekken.
Deze riolen nu moeten op zodanige hoogte aangelegd wor(len dat ze, wanneer de bak met de broeiftoffe aangevuld is,
van boven niet daardoor overdekt worden r zij moeten dus onge*
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geveer 5 of 6 duim beneden den binnenrand van de voor- of
zuidzijde van den bak wezen. Ook kan men ze naar agteren
wat hoger, en dus fchuins laten oplopen , daar men tog ook
doorgaands de broeiftoffe van agteren of aan de Noordzijde hoger legt dan aan de Zuidzijde. Hierdoor, wanneer namelijk het
riool aan de agterfle zijde hoger ligt dan aan de voorfle , zal
ook de rook beter trekken. Verkie,t men zomtijds , om rede..
nen , ook het riool met run te overdekken , dan mag zulks get
fehieden, mits men flegts niet , door het al te laag aanleggen der
riolen, daartoe genoodzaakt zij. Ten opzigte der hoogte en
lengte geldt bier all hetgeen bij de vorige bakken daaromtrent
aangemerkt is; zijnde het voorts bij deze en alle andere Stookkasfen dienstig , dat men in den Schoorfteen ene iizeren fchuif
plaatfe , waardoor dezelve kan gefloten worden, Hierdoor belet
men , zo dra de brandfloffe tot kolen verbrand is, dat de warmte
door den Schoorfteen vervliege , en behoudt dezelve beter in
den kas.
Deze laatfle foort van Stookbakken , heeft dit baven de eerfte
vooruit, dat men ze gemakkelijker en fpoediger kan verwarmen,
of aan, de broeifloffe nieuwe warmte bijzetten. Zekerlijk worth
de binnenruimte van deze bakken iets kleiner, doordien dezelve
ook de riolen bevat. Dan men houde onder 't oog, dat men
buitendien alle planten , Wier takken enige plaats beflaan , nier
vlak tegen den muur kan aanzetten, terwijl men ook voorts de,
riolen met run bedekken , en potten op dezelven kan plaatfen.
Tot dekking dezer bakken tegen koude en vogt, bedient met
zig , even als bij de gewone broeibakken, van Riet - matten,
Nog beter is het daar toe dunne houten luiken te nemen, die
men over de glazen heen legt , en welke digs aan elkander behoTen te fluiten. Men bevestigt dezelven tegen winden als anderszins , door middel ener lange en ftevige lat, welke in 't midden
dwars daarover heen, in twee of meer in de kozijns geflagene
ijzere haken , gelegd wordt.
Wanneer de bakken hoog zijn, kan men deze luiken nog
doelmatiger plaatfen , door zc.,. met bewegelijke ijzere bandea
boven de glazen vast te maken, in voege dat dezelven met touwen , die over katrollen lopen , kunnen opgehaald en nedergelaten worden. In dat geval kunnen ze , meet of minder opgehaald zijnde, naar bevind van zaken dienen , en orn tegen de
zon te befchermen, en on de zon terug te kaatfen, en bijgevolg
de warmte te vermeerderen. In hevige winters gebruikt men.
daarenboven koehairen kleden , even als bij de Broeibakken.
5) ZONNEBAKKEN zijn zodanige bakken,, waarin niet gegookt wordt, ;par welke alleenlijk verwarmd worden , doordi eit
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dien men de zonneflralen tragt op te vangen en te bewaren. Melt
bedient zig van dezelven , voordl om deze en gene vrugten,
welke tegen muren of planketfels geplant zijn , b. v. kerfen of
druiven , te vervroegen , of anderen , die bij ons in de opene
lugt niet behoorlijk rijp iworden, tot volkomene rijpheid te
breagen. De bakken worden tot dat erode vdOr gemelde vrugtbomen gezet , en met glazen gefloten.
Men maakt dezelven van zware planken , en zij beftaan flegts
tit twee zij. ffukken , die onder en boven met houtwerk zamengevoegd, en onder aan den grond. i2 tote voeten , boven daarentegen flegts 5 of 6 duimen breed zijn en van den muur afflaan.
Derzelver hoogte is gewoonlijk van 6 tot 8 voeten. De lengte
is onbepa.ald , en hangt of van de grootte en hoeveelheid der bo•
men die men vervroegen wil. Men neemt ze egter doorglanda
niet langer dan van 4 of 5 glasramen , ieder van 3 of 31 voet
breed, zijnde zij anders min gemakkelijk te behandelen.
Boven elk glasraam komt een houten klep , welke fchuins nederwaarts daarop fluit, en dienen moet om den bak op zijn tijd
te lugten. Om nog beter doortogt van verfche lugt te krijgen , maakt men ook wel kleppen onder bij den grond in de
voorplank.
Voorts moet alles wel fluiten , en wanneer de bak voor de
bomen gezet is , moeten de openingen tegen den muur aan met
kalk digt geftreken, of met mos of heede van vlas toegeftopt
worden.
Men beveiligt deze bakken tegen de koude , door het over-.
d.ekken van Diet - matten : als het Berk vriest bedekt men de gla.
zen eerst met koehairen kleden , en dekt er vervolgens de matten over heen. Daar het egter onmogelijk is , bij een zeer hevigen vorst, de koude geheel buiten deze bakken te houden
maakt men er doorgaands niet eerder gebruik van , dan na dat het
flrengite gedeelte van den winter mag gerekend worden voorbij
te zijn, b. v. in 't begin van Maart ,als wanneer de zen meestal
reeds genoegzame kragt uitoefent, om zodanige bakken te ver-.
warmen.
Zommige liefhebbers laten tot deze zonnebakken opzettelijk
agteroverliggende muren , tegen Terrasfen aan , vervaardigen ,
die met zodanige bomen , als men vervroegen wil , beplant
worden , en waarvoor vervolgens de glazen , onder en boven
biikans even ver van den muur, op den afftand van i of 2
voe .L:2n komen te liggen. Langs dien weg krijgen de bomen weer
zon , en de vrugten worden nog veel vroeger rijp en volkomen.er
dan anderszids.
Om de zonneifralen te vergafiren , en daardoor aan de bakken
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illeerder warmte te verfchaffen, maakt men ook wel aan den inuur,
boven de glazen, een fchuins voor over hellenden zonne-fcherm,
van 3 of 4. voeten breed, waarop de zonneitralen fluiten en
-terug gekaatst worden. In plaatfe ,van een vasten, en altijd in
dezelfde rigting overeind ilaanden-fcherm , is het egter veel beter beWegelijke te maken , even gelijk die bij de Vuurbakken bladz. 315 befchreven zijn , welke men tot meer vero
fchillende einden kan gebruiken.
Eindelijk is het ook zeer dienflig , oin- de opperviakte van
den grond , rondoin deze bakken , vroeg in 't voorjaar met verfchen Paardemest te bedekken , waardocir de vorst uit de aarde
eft van de wortels gekeerd'en this degroei der bomen - obk van
dien kant bevorderd wordt.
6) De Tit E K ssEN, ook wel Vuut- of Stook - ka sfen
naamd, zijn van de NTUUR.13 AKIN E N daarin onderfcheiden , dat
'ze doorgaands hoger en groter zijn ,-dat de glazen meet regt
opwaarts &an, en dat ze veelal van boven een klein daft
hebben.
Dezelven dienen Voornamelijk of tot bewaring van tedere
heemfche gewasfen in den winter, of tot vervroeging en rijp,
wording van deze en gene bloemgewasfen. Zij worden dan
ook verfchillend gebouwd , naar mate men of het een of ander
dezer oogmerken daardoor meent te bereiken. Men zou ze
vijf foorten kunnen verddlen :
De EER.STE f- s a Olt T zijnde een gewone Trekkas tot overwintering van gewasfen, maakt men doorgaands van 20 tot 25
voeten Lang, 9 voeten diep , en io voeten hoog , binnenwerks,
wordende dezelven in de lengte met 7 glasramen gefloten. De
kagchel is binnen in den bak, en wordt door een flookgat van
buiten geflookt. Deze kagchel of oven , wordt van een muur
van II of 2 flenen dik opgemetfeld, zijnde binnenwerks 24 duim
diep, 22 duim breed en hoog, en van boven met een flerke
gegotene ijzeren plant bedekt, die wel in kalk gelegd , en ter
dikte van een paar duimen met zand beftrooid wordt.
Van dozen Oven af, loopt een riool rondom binnen den halt
onder den vloer langs, hetwelk bij den oven in een School.,
fleen opgetrokken wordt. Het riool is 14 duim wijd en i6 duim
hoog, en wordt van boven of met vloerflenen of met ijzere
platen overdekt ; en moet zo diep aangelegd worden, dat deze
dekftukken onder de vloer van den Kas komen. Men kan ook
het riool langs den agtermuur hoger plaatfen dan langs den
voormuur , even als bij de Stookbakken aangemerkt is.
Er dient voorts buiten den Kas, langs deszelfs agtermuur , ene
Loots van 6 of 8 voeten diep te zijn, °in den aandrang der
kou-
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koude , bij het openen en toedoen der deur , te beletten kun•
nende voorts deze loots tevens, tot het bergen van brandftoffen , tuinmans- gereedfchappen enz. dienen.
De glasramen moeten alien met fterke ijzere banden, in haken,, welke in de kozijns zitten , open drajen , ten einde men
dezelven behoorlijk kunne lugten. Om dezelve, geopend zijnde, vast te zetten, worth in leder glasraani een ijzere pen gefiagen, welke in een lang ijzer ftaafje , 't Welk van verfcheiden
gaten voorzien , en in het kozijn vastgemaakt is, geftoken worth,
Het is ook dienstig om in 't midden van ieder raam else blikken
'tilt , of een deurtje van vertind ijzerblik te ma ken , om door het
openen van hetzelve zqmtijds wanneer men de glazen , wegens
de koude , niet openen nag, evenwel wat verfche lugt in den
Kas te laten : kunnende zulke blikken ruiten ook bij alle andere
kasfen , met voordeel gebruikt worden.
Als deze kasfen wat hoog moeten zijn, zouden de glasramen
door den tijd , ligtelijk door hunne zwaarte verzakken , en men
maakt daarom , in dat geval liever twee rijen glasramen boven
elkander, waarvan de bovenften lets korter kunnen zijn dan de
b enedenflen.
De lengte diet kasfen moet niet meet dan 20 of 2$ voeten
bedragen , wil men ze met an oven floken en wanneer men
Langer kasfen verkiest te hebben , zet men aan elke zijde van den
kas een afzonderlijken oven.
Men dela- zulke kasfen des nagts door dunne houten luiken ,
welke daarvoor gezet , en door middel ener lat, welke men daar
over legs, vastgehouden worden : ook kan men deze luiken vast
maken : gelijk reeds bij andere kasfen vermeld is.
De T WED E s00RT van Trekkasfen komt ten opzigte vet
het onderfte muurwerk enz. geheel met de vorige overeen , en
het onderfcheid beftaat flegts in de ligging der glaze'', tinier benedenfte rij refit opwaarts , of maar weinig fchuins that, terwijt
de bovenfte fterk agter over hell.
Zij hebben boven de eerfte foort veel vooruit, vooral wanneer ze niet te hoog zijn om dat lu gt en zon meer lijnregt in
dezelven vallen waar door de groei der gewasfen niet weinig bevorderd wordt. Zij worden daarom ook veel gebruikt tot vet.
vroeging van vrugtbomen en gewasfen , welke in potten of bait.
ken geplant zijn, ais druiven , pruimen, kerfen enz. Indien ze
niet al te klein zijn , laat men een final pad tusfchen de glazen
en de gewasfen, kunnende men dan gemakkelijker bij de gewasfen komen en het nodige werk verrigten. Deze kasfen moetert.
vooral aan alle zijden goed fluiten , daar de koude op dezelven
van Imp near yak en do terker din op andere lia,sfen werkt,
.ea
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en dezeiven van boven bijkans gene zoldering hebben. De
dekking gefchiedt met houten luiken , even als bij de voor.
gaanden.
De DERDE s 0 1tT van Trekkasfen is zonder maar
wordt door t een ijzeren kagcheL verwarmd, welke in 't middem
van den agtermuur der kas onder' den vloer fleet , en van batten geftookt wordt. De vloer, welke over den kagchel henent
ligt, beftaat uit duims planken, ter lengte van den gehelem
kas , welke op dwarsbalken rusten , en zodanig gelegd zijn, dat
ze U211 de v66r of zuidzijde van den kas niet digt aan
der fluiten , maar dat er tusfchen beiden ongeveer i duini ruim.
te edoelt naar agteren toe , doet men ze digt fluiten,
ant dusdoende de warmte meer near voren te leiden, wear dezelve . het meest nodig, is.
Om den kagchel digt genoeg onder den houten vloer te kunnen ,plaatfen., zonder dat de vloer al te wet verhit of verbrand
worde, ken men den kagchel in twee muurtjes influiten welke
ieder i voet van denzelven afftaan , en waarover heen een ge.
welf gemaakt wordt , invoege dat alleen die zijde van den kagchel , welke naar voren ziet , geheel vrij that. Er moet ook
ergens ,een luik in ,den vloer zijn, waardoor men beneden bij
den kagchel. kan komen, om er zomtijds , vooral bij fterke noking , naar te kunnen zien.
In plaats van een kagchel kan men er ook een van klinkers
gemetfelden oven, met een ijzeren plaat boven op , zetten, evert
gelijk die reeds bij Indere kasfen befchreven zijn. En dezen
zijn nog minder gevaarlijk, vooral wanneer de ijzeren pleat goed
is, en wel in kalk gelegd wordt.
Op dat nu de houten vloer niet te hoog boven den gewoneri
buitengrond kome moet de binnenruimte van den kas zo diep
uitgegraven worden, als nodig is om den vloer op een bekwame
hoogte te brengen, en den kagchel daar onder te kunnen zetten.
Of indien de grond bag en vogtig is , graaft men denzeivert
niet diep nit , maar men hoogt den buitengrond, om den kas
henen, op , zo dat men fchuins of bij trappen in denzelven.
gut.
Dit foort van Trekkasfen kan men gemakkelijker, fpoediger,
en met minder vuur verwarmen ; en men kan daarom hetzelve
boven anderen aanprijzen. Het heeft onder anderen oak dit
vooruit , dat de gewasfen meer van onderen door de warmte
aangedaan worden, dan wanneer de kagchel op den vloer that,
en dat de warmte met minder hevigheid op de gewasfen werkt,
den wanneer -deidiven ter zijde van een heten oven Haan.
Ben VIERDE S OORT van Trekkasfen worth even gelijk de
Stook-
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StOokbakken , door middel van rook - riolen in den agtermunt
verwarmd; lopende tot dat einde 4, 5 , 6, of meer rookleidin,
gen, naar mate de kas hoog is , door den agtermuur ; welke
egter wei jets hoger en breder Innen wezen dan die in de bakken: Vo-or het overige komen zij in alles met de anderen over,
een. Dit foort is een.derminflen, om dat bet zeer moejelijk te
verwarinen is.
Het vIIFDE so o It T vafi Trekkasfen tindelijk, heeft yeei
overeenkomst met de agter over -liggende gemetfelde Zonnebak,
,ken , met dat onderfcheid datdezelven, even als de voorgaandeni
*door rook -riolen, in den agtermuur , verwarmd worden:
Deze kas dient alleenlijk om daarin zommige vrugten, als
druiven , kerfen, pruimen , vijgen enz. die tot dat einde tegen
den agter over hellenden muur geplant zijn to vervroegen # of
opene -lugs bij On§ naoit lot rijp,
Zedanigen , die anderS
te -doen_ worden kunnende deze
)ipid .komen vol-kozen
oogmerken zekerlijklangs geen beter weg bereikt worden.
Daar men egter dezelfde. bonien en gewasfen niet Wel jaar,
lijks vervroegen kan , dient- men , om alle jaren het genot van
vroege vrugten te kunnen hebben , ten minften van a en nog
beter van 3 aldus beplante kasfen voorzien, te zijn. In 't
laatfte geval maakt men een kas ter lenge van 18 tot 24. voeten
en verdeelt denzelven in drie gelijke delen yoorziende
-men , elk gedeelte van een afzonderlijken, oven en rook -riolen.
De houten kas , met 6 of 8 ramen, die flegts een derde der leng.
te van het geheel heeft, wordt dan jaarlijks verplaatst , zo dat
de bomen , na dat zij in 't ene jaar zijn gebroeid geworden, al, tiid weder twee jaren tijd hebben om te rusten en zig geheel
te herflellert.
De dekking gefchied, even als bij andere kasfen , door middel
van dunne houten luiken , of door Rietmatten , en wanneer de
koude zeer hevig-is, door koehairen kleden, en de kas wordt,
zo lang dezelve gebruikt wordt , van buiten rondom met niest
aangevuld.
7) RUN-KASSEN zijn zodanige Stookkasfen , welke van
binnen van an of twee kuilen , naar mate de kas tang is , voorzien zijn. Deze kuilen worden met rim aangevuld , en gebruikt
om in dezelve potten met vreemde, tedere gewasfen te plaatfene
Zij zijn voor het overige in alles overeenkomftig met andere
Trek- kasfen.
De Run - kuilen worden nit den grond met een ligten muur .
ter diepte van ten minften 3 voet opgemetfeld , welke doorgaands I§ voet , of lets meer , boven den vloer van den kas
ititfleekt. Zijn deze kasfen groot, dan moet men om de kuilen
hem
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kunnen gaan, mast- in kleine kasfen laat men de kailen tot
aan den voormuur, waarop de glazen rusten, gaan , en opens
van buiten de glazen, wanneer men van voren bij de gewasfen
jets te verrigten heeft.
8) De ZONNEKASSEN of GLAZEICASSEN komen gedaante met de vier eerfte foorten der Trekkasfen volkomea
overeen : beftaande het onderfcheid flegts daarin dat dezelven
doorgaands alleen en voornamelijk door de Zonneftralen verwarmd , en niet dan bij fterke koude geflookt worden, oat er
den vorst nit te keren.
Dezeiven dienen OM ORANJE- LIMOEN- CITROEN - B OMEN en andere gewasfen te overwinteren, die door geen floking'
behoeven aangezet te worden , en flegts, gelijk gezegd is , in
enkele gevallen het vuur van noden hebben. Zij zijn voor de
gemelde bomen beter dan Oranjehuizen , om dat de gewasfen
daarin meer lugt en zon hebben , en daarom ook in dezelven wanneer men ze voor het overige wel behandeit , door
gaands meer vrugten , dan in de Oranjehuizen , voortbrengen.
Ike grootte en hoogte dezer kasfen worth bepaald door de menigte en hoogte der gewasfen , die men daarin verkiest te plaat.
fen.
Er worden ook nog grocer Trekkasfen , van twEE ATERDIE.,
P I N G E N gemaakt, waarvan de benedenfte glazen fchuins agter
over liggen , terwiji die in de twede verdieping regt op ftaan
ziinde deze twede verdieping doorgaands ook lager dan de eerfte
of benedenfte.
Zodanige kas dient tot overwintering van vreemde gewasfen.
Diegenen, welke veel warmte begeren , worden in de benedenfle
verdieping geplaatst, en die weinig warmte nodig 11(bben, als
daar zijn ionge Oranjebomen , Myrthen, Rosmarijns, zet men in
de bovenfle verdieping, welke men bij felle koude verwarmt,
doordien men de in de tusfehen - zoldering geplaatfte luiken
openfcbuift , waardoor dan de warmte uit de benedenfte verdieping, waarin geftookt worth, zig ook in de bovenfte verfpreldt.
Men ftookt dezelven of door rookleidingen, of door een kagchet
ender den vloer.
Men maakt zulke kasfen ook ter wel lengte van 45 tot 6o voeten, en verdeelt ze door twee wel fluitende houten fchuttingen,
of nog beter door glazen , in drie gelijke delen , zijnde dan elk gedeelte 15 tot 20 voeten lang, of zo veel langer of korter al;
nen verkiest. IJit de 6ne verd6ling gaat men in de andere
door deuren , welke in de affcheidingen geplaatst zijn , en doorgaands, om ruimte te winnen, open gefchoven worden, in pints
van ze te doer, open drajeu g r word; daiallegts ddn der tiller,.
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Ite gedeelten of vertrekken op de meergemelde wijze geftookt
waaruit men vervolgens door het openen der deuren de warmte
in het twede en derde vertrek kan doen overgaan.
Deze kas is zeer dienftig, wanneer men een grote menigte gewasfen heeft , die men anders in verfchiilende kasfen zoudemoeten plaatfen, welke elk een afzonderlijk vuur zouden vereisfchend
Men heeft hier daarenboven het gemak dat men uit het dne
vertrek onmiddelijk in het andere kan komen , en men plaatst de
gewasfen of in het due of in het andere vertrek, naar mate elkvan
dezelven een meerderen of minderen graad van warmte vereischt.
De eerfte verdeling van zulk een kas, waarin geflookt wordt
noemt men den heten kas ; de twede, den gematigden kas; en
de derde , den kauden of koelen kas. In den laatstgemeldert
plaatst men doorgaands een kleiner kagchel , om hij aanhoudende
en ftrenge koude den vorst daaruit, zo wel als uit den gematigden kas , te kunnen weren kunnende zuiks , in dat geval
iiiet wel door den heten kas , alleen gefchieden1
9) OR A NjEllUIZEN eindelijk, zijn ruime gebouwen of vertrekken, dienende om daarin allerlei vreemde gewasfen te overwinteren welke tamelijk, hard van geftel zijn , en niet door ftoken behoeven verwarmd en aangezet te worden, b. v. Oranjebomenf, Citroenen , Limoenen Laurieren enz. wordende het
vuur alleen dan gebruikt, wanneer de koude al te hevig wordr.
Tot het ftaken bedient men zig van ijzere kagchels , die buiteri
bet vertrek geflookt worden, of ook wel . van Windkagehel§:
Nogtans zijn die huizen , welke zadanig hegt en digt betimmerci
en toegemaakt zijn, dat de vorst niet ligtelijk daarin kan dringen, en waarin men dus niet, of zeer weinig,behoeft te ftoken,
zekerlijk de besten ; doordien de gewasfen in 't aigemeen , en
zommige foorten in 't bijzonder,, de y our- warmte niet best kunnen velen. Ene zodanige Oranjerie, kan des zomers als ee
gebruikt worden.
Aangaande den G R 0-ND of het foort vani aarde waarin men
vreemde gewasfen planters , en de STANDPLAATS welke men
aan dezelven in de bakken of kasfen moet aanwijzen ; hierom,
trent diem men zig naar den aart van elk gewas te fchikken;
snoetende men 'aan ieder foort zodanige aarde tragten te geven
als hetzelve in zijn Vaderland gewoon is , terwij1 men eveneens
moet letten op de flandplaats waarin hetzelve doorgaands natuurlijk groeit , en op wat wijze hetzelve door lugs, zzort en vogt
op die plaats gewoonlijk aangedaan worth. Het 6ne gewas 1/4.
v. graeit in de vrije ruime lugs, en geniet veel zon; het andere
groeit in de fchaduwi het dne groeit aan bergen , ea is met weltig;
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Rig vogt te vrede ; bet andere groeit in of bij bet water , ert
op andere vogtige plaatren, en , begeert derhalve veel vdgt. Alle
Clete omilandigheden dienen dus nahuwkeurig opgemerkt , en bij
de behandeling van dergelijk e gewasfen in 't ocig gehouden worl
den. Voorts dient men ten opzigte vali gewasfen welke uit
Warme landen komen ; daarop te 1 etten , dat men aan dezelven
zoda.nigeri graad van warmte bezorge, als zij tot hun groei- nodig
hebben: ten Milken einde men ook de voormelde broei- en trekkasfen gewonelijk van Termometers voorziet ; waardoor men in
that geraakt am den juisten graad van warmte te bepalen.
Naar deie Thermometers rigt men zig dan ook in het (token;
eh wardt daardoor gewaar wanneer de zon flerk genoeg is oni
een kas te Verwarmen ;^ (hetgeen iomtijds zelfs in den winter ;
n terwij1 het vriest, plants heeft) of wanneer men door meerder of minder vutir de natuurlijke koude moet weren en vet.-drijven.
Er mag ook bij de Trekkasfen niet nit het bog veribren worden , dat in dezelven de warmte niet overal even flerk, maar
dat zij meerder of minder is, naar mate ene pleats sneer of minder van den kagchel verwijderd is ook dat de lugt boven irt
den kas altijd warmer is dan cinder in enz. maetende dienvolgens
ook elk gewas hoger of lager , digter bij den kagchel of bij dd
glazen geplaatst warden ; naar mate d.eszelfs behoefte zulks me;.
debrengt.
Om in het vervroegen en doen rijp worden van gewasfen ert
trugten wel te flagen , dient men al verder te letten op de inane
getijden waarin dezelven in hunnen natuurlijken toeftand groejert
en bloejen, , en waarin hunne vrugten vervolgens rijp warden ;
als merle hoe dezelven op verfchillende tijdftippen doorgaands
door warmte en koelte aangedaan warden; in bloejen zom.;
inige gewasfen vroeger, en anderen later n het jaar , en genieten bijgevolg in hunnen bloeitijd ecn zeer verfchillenden grand
van Warmte, B. Amandelen en Perfiken bloejen vroeg; Kerfen
Appelen, Peren enz. bloejen later bij enige meerdere warmte;
Druiven ,bloejen nag later, wanneer de warmte reeds veel gro;
ter is. Daarenboven worden de vrugten op zeer verfehillende
iijciftiOpen van 't jaar rijp, hoe zeer ze bijkans geblaeici hebben. Zommigen met een toenemende warmte en feh!elijk , gelijk de Kerfen ; anderen langiaani en met grate bitte of
mEt eery afilemende herfstwarmte gelijk Perfiken
Pruimen,
Appeleri Peren Druiven en genoegzaanx de meeste vrugten.
DeZe leiddraad dient dan in 't vervroegen der gewasfen
Ski veel mogeliik gevolgd te worderii En men kas bieruit
%Wien; hetgeert ook door de Ondervinding bevestigd ivdrdt
aid men geen gewasfen; die in gruel- en bloeitijd Vecl
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len , in een zelfden kas, onder gelijke aandoening van • warmte
of koelte kan vervroegen , maar dat men noodzakelijk tot ver-'
faillende foorten van gewasfen ook meer kasfen hebben moet ;
hoewel men de verfchillende trappen der warmte in een kas goed
kennende, en de gewasfen daar naar plaatfende , in denzelfden
kas nog al veelderlei gewasfen vervroegen kan mits dezelven
niet al te veel van elkander verfchillen.
Eindelijk komen hierbij niet flegts in aanmerking de onder.i
fcheidene graden van warmte in de verfchillende jaargetijden,
maar ook de dag- en nagt-warmte. Indien men aarr de gewasfen ene bijkans altijd gelijke warmte wilde bezorgen ,
zulks voor dezelven even nadelig zijn , als dat ze te weinig
warmte genoten. De koelte is bij beurten even noodzakelijk tot
de groejing als de warmte, hetgeen de Natuur genoegzaam aan.
wont. Want indien de gewasfen in bete lugtflreken niet door
koele nagten verkwikt wierden , zouden ze onmogelijk groejen
of in 't leven blijven kutmen; zo als ook in die ftreken de nagten zomtijds even koel zijn als onder' de gernatigde lugatreken.
Men moet derbalite de kasfen en Bakken niet nagt en ....dag in gelijke mate floken, maar de warmte bij trappen doen of en toenemen, even als zuiks in de natuur plaats heeft.
Het is voorts een bekende zaak , dat warmte alleen niet genoegzaam is om de planten te doen groejen, maar dat de invloed,
van lugt , wind en weer, ook het hunne daartoe moeten bijbrengen, en dat meest alle gewasfen, die een vrije lugt genieten , zonder door het een of ander overfchaduwd te worden
het best groejen en de voimaakfte vrugten voortbrengen, Omdeze
reden moeten dan ook in kasfen en bakken de gewasfen zodanig gegeplaatst worden, dat ze de meeste aandoening van de lugt ge.
fchikt en nieten kunnen. Deze plaats is die , welke het digst bij de glazen is ; en de gewasfen , welke het verst daarvan afflaan zullen
misfchien wel clerk groejen maar derzelver groei is onvolmaakt
de loten blijven teér,, en zullen weinig of gene vrugten dragen,
Om dezelfde reden moet men ook de gewasfen nook al te digt,
op den gedrongen, maar zod'anig plaatfen, dat ze alien door de
zon van voren en van der zijde kunnen aangedaan worden; and.ers zullen ze elkander verdringen, de zon benemen, en du%
bederven, even zeer als de gewasfen die in de opene lugt te
digt ftaan , en zelfs nog meer daar ze doordien de kas gedekt
is , ook van boven den invloed der vrije lugt misfen.
Daar het egter ondoenlijk is , om alle gewasfen, wanneer der..
2elver aantal zeer groot is , zo te kunnen plaatfen, dat ze digt
bij de glazen zouden komen , zo moet men deze plaats bij voorkeur aan diegenen geven welke dezelve het meest nodig heb,
ben, d. 1. am de tederite de overigen vervolgens daar agto
plaat.
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plantrencie, 70 goed zulks doenlijk is , doch zo, dat ze niet te
veel door de voorsten overfchaduwd worden. Het is daarom
ook dienstig, dat de gewasfen trapsgewijze en naar agteren hoger geplaatst worden , als merle dat men de potten of bakken
waarin ze flan , van tijd tot tijd omdraje., invoege dat de agterzijde der planten naar Toren kome te ftaan , en op hare beurt
den invloed van lugt enj zon geniete , daar dezelve anders ligtelijk
verflikken, en de takken bladeloos worden zouden.
Daarenboven moeten de gewasfen , even als de dieren, om gezond te blijven en wel te tieren , gedurig ene nieuwe en verververschte ingt inademen of naar zig trekken terwijl in tegencieel due en dezelfde ftilftaande, door dampen en uitwaasfemingen verdikte lugt voor dezelven hoogst nadelig is , en ze doet
verflikken, verfchimmelen en verrotten. Men moet dan ook ,
angezien de bakken en kasfen , wegens hunne digt geflotenheid
Ann zodanige lugt zeer onderworpen zijn niet verzuimen
dezelven over dag dikwijls door het open zetten der glazen
te lugten , of daardoor aan de gewasfen enen toevloed van ver.
fiche lugt te bezorgen, en de binnenlugt behoorlijk te zuiveren.
Vooral moeten nieuwe en fterk broejende bakken veel gelugt worden , om de fcherpe uitwaasfemingen van den mest te
doen vervliegen , welke anders de gewasfen zekerlijk bederven
zouden. En hetzelve is vooral ook nodig, bij het vervroegen
yan vrugten , welke buitendien doorgaands taai onfmakelijk
worden en zelfs veeltijds onrijp afvallen of verrotten vooral
ywanneer dezelven, gelijk kerfen en druiven, uit haren aart
fappig zijn.
Insgelijks is het lugten noodzakelijk o .m de warmte in broei.bakken en kasfen , wanneer die te fterk broejen , of bij opkoInenden zonnefchijn , te matigen : daar de gewasfen anders ligtelijk een hoger graad van warmte ontvangen zouden, dan ze gewoon zijn en verdragen kunnen waardoor zij dan om zo veel
te eerder bederven zouden , daar in beflotene bakken en kasfen
de warmte bij opkomenden zonnefchijn zeer fterk en fchielijk,
toeneemt en vergroot wordt.
Aan den anderen kant is het veeltijds niet minder dienstig en
Aoodzakelijk om de gewasfen , vooral die teder zijn, te overfchaduwen, vooral wanneer de zon zeer fterk fchijnt , en op het
warmfte tijdftip van den dag. Men legt tot dat einde van to of
uren voor den middag, tot 2 of 3 uren na den middag ,
over de glazen ene mat , plank, of ander dekfel , of men legt
er ook wel faro lugtig over henen, zo dat de zonneftralen daardoor gedeeltelijk 'van de glazen gekeerd worden. De bakken
dusdanig gedekt zijnde , behoeft men ook zo veel niet te lugten ,
X3
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't en ware de bak clerk broeide, in welk geval zulks altijd alternoodzakelijkst is.
Men moet egter nimmer bij koud en windig weer lugten : of
wanneer zulks noodzakelijk words, uit hoofde dat de oak te Berk
broeit , of het gure weer te lang aanhoudt, moet men zorgen
oni de koude en wind buiten de kasfen en bakken te weren •
welk uogmerk men het best bereikt door hairen kleden of dekinatten voor de openingen te hangen of te leggen , vooral naar dien
leant waar de wind van daan komt. Ten einde aan de Oranje.
huizen, Stook- en andere kasfen , bij tang aanhoudend koud
weer, als men geen glazen open zetten kan, verfche lugt te
bezorgen, en dezelven van de bedorvene uitwaasfemingen en
dampen te zuiveren, zet men de deuren of kleine deurtjes in de
glaze.n open , mits men voor de laatstgemelden een bleed of mat
hange , en de deuren in een ander vertrek of loots uitkomen, zsct
dat de koude buitenlugt niet onmiddelijk door dezelven indrii.
gen kunne.
Men maakt ook wel in den mum. , aan de zuid- of westzijde,
of in den zolder der kasfen en Oranjehuizen , Damptregters
die men fluiten, en bij gele4enheid min of meer openen kan,
en waardoor men de lugt kan ververfchen en vernieuwen. Op
dat egter de buitenlugt niet eensklaps en al te koud binnen
ge , laat men deze tregters buiten den kas op een tamelijke lengte
waterpas lopen , waardoor de lugt gematigd words , en aan de
gewasfen geen hinder toebrengen Insgelijks kunnen deze
tregters dienen om den graad van warmte in de kasfen te vermin..
deren , wanneer dezelve mogt te clerk geworden ziju.
Daar wijders de gewasfen in bakken en kasfen niet door den
regen kunnen verkwikt en gevoed worden, moet men niet vet,zuimen gm dezelven ter behoorliiker tijd te bevogtigen te weten morgens vroeg of 's avonds laat, en nimmer op den dap
wanneer de zon fterk fchijnt. Men moet egter de gewasfen niet
bevogtigen, voor en aleer ze zulks wezenlijk nodig hebben
noch ook dezelven al te zeer laten ultdrogen, eer men bun water geeft , daar beide gevallen voor dezelven even nadélig
zijn.
Ten opzigte der hoeveelheid van water, Ole men daartoe gebruiken moet, dient men zig naar den aart 'en natuur der gewasfen te fchikken, welke dikwijls zeer veel van elkander verfchill
len , en bijgevolg ene verfchillende laellandeling vereisfchen.
s t algemeen moet men zorg dragen dat de aarde , wanneer ze
droop geweest is , wel doorvogtigd worde, moetende dezelve
tot dat einde, 2, 3 en meermalen befproeid worden, uit hoofde dat droge aarde het eerfte vogt diet altijd terflond aannee.mt
en
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err hetzelve, eensklaps in groote hoeveelheid daarover uit.getusfchen den pot en de aarde wegloopt.
ort,
Men kan zig ook , om de gewasfen van onderen te bevogtigen , met groat voordeel van pannen of vlakke bakken bedienen,
die men vol water doet , en waarin men de potten plaatst. En
gelijk de regen niet fiegts de aarde bevogtigt maar de ge..
wasfen zelven befproeit en verkwikt , zo is het ook nuttig en
uodig , dat men de gewasfen in bakken en kasfen tusfchen beiden
eens .van boven met zuiver water begiete: zullende dit aan dezelven ongemeen veel goed doen , mils bij warm war, en op
een tijdflip wanneer de zon niet fchijnt , verrigt wdrdende.
Eindelijk moet bij bet broejen vooral in 't oog gehouden warden, dat de invloed der z o N alle kunst- warmte oneindig overtreft , en dat men dus daar van •moet zoeken zo veel mogelijk
partij te trekken. Men moet dus de bakken en kasfen , wanneer
de zon het fterkst fchijnt, lugten , en tevens naar bevind'van
zaken bedekken, zo doende de weldadige warmte der zon in de
bakken vergaderen en als 't ware daarin nog een tijd lang bewaren , door de kasfen of bakken met het dalen der zon, of ook
vro eger zo dra de lugt betrekken mogt, te fluiten. Hierdoor
zal het welzijn der gewasfen niet weinig bevorderd , en de vrugten zullen veel fmakelijker worden. Hieruit blijkt tevens hoe
veel er van den hand en de Jigging der kasfen afhangt , maar —
hieruit blijkt niet minder, dat het ëne jaar voor de broelerijen
veel voordeliger is dan het andere , en dat dus ook de kundigile
tuinman het niet in zijn hand heeft, om alle jaren even vroege
en even fmakelijke vrugten nit zijne broeibakken en trekkasfen
leveren.
BUISSON. Zie LAAGSTAM.
C.
APPELVVIJ Het is onbetwistbaar, dat de appels , die zo als zij van den boom komen , gekneusd en uitgeperst warden , meerder most geven, en wel 6 meer, dan anderen
die een tijd lang gelegen hebben , en daardoor malfeher geworden zijn de laatften egter leveren een zoeter , kragtiger en fmakelijker wijn , welke hoger van kleur en ook duurzarner is. Intusfchen kan men , bij een grate hoeveelheid van appels dezelven niet wel aanflonds alien uitperfen. Om die re g en is het best
dat men dezelven in de open lugt op een grasperk uititart , na
dat men te voren wat ftro over den grond been heeft gefpreid
zullende dezelven , in dat geval , dpor den invloed van den daum,
en regen beter hun fap behouden en niet zo ligt rotten , nosh
een bedorven fmaak aannemen, als wanneer ze in befloten verX4
trek
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trekken bewaard worden. Diegenen welke geheel of half verrot •
of ook flegts aangeftoken zijn, legt men afzonderlijk , daar dezel.
ven wel tot azijn kunnen gebruikt worden , maar tot het bereiden
van Cider volitrekt niet te gebruiken zijn, aangezien zij deszelfs
fmaak bederven en deszelfs duurzaamheid verminderen zouden.
Ten opzigte van zaailing-appels (waardoor men zodanige
appels veritaat , die op bomen gegroeid zijn , welke men ult
nppelpitten van goede foorten aangekweekt heeft, zonder ze te
enten, en bijgevolg half wiide appels) is het een noodzakelijk
vereischte, dat men dezelven enige weken lang op een open
plaats in den tuin of boomgaard aan hopen late liggen , waardoor
hun fap rijper en beter wordt , en de hem eigene fcherpheid verliest.
Over't geheel moeten de appels langer aan hopen of tasfen liggen,
Haar mate zij onrijper en zuurder zijn. — De ENGELSCHEN maken hun besten Cider van zaailing-appels , en velen verkiezen den,.
2elven boven druivenwijn. Men kan, zulks verkiezende , elke
foort van appels afzonderliik houden en uitperfen , om langs
dien weg Cider van verfchillende hoedanigheid en waarde te
verkrijgen. De Borsdorfers geven den besten Cider ; op deze
volgen de Bruilofts - appels , en hierna de Renetten.
Het is een bekende zaak dat gebruikte zuivere tonnen , die
een goeden wijn - reuk hebben niet weinig bijdragen om goe,
den wijn te erlangen. Nimmer moet men Bier-tonnen hiertoe
nemen, dan alleen des floods wanneer de Cider tot azijn moet
gebruikt worden. Die allerbesten Cider bereiden wil , neme daarwe een vat, waarin beste rhijnfche wijn geweest is, en wanneer
er goede wijnmoer in blijit, is zulks des te beter. Hoe grocer
vaten men daarmede kan aanvullen , hoe beter en kragtiger wordt
de Cider, even gelijk zulks ook ten aanzien van. andere wij.
nen , en van bier , het geval is.
In die gewesten waar Cider de gewone drank van dienstboden en daghuurders is , werpt men den. draf , na dat dezelve
uitgeperst is , in een open vat, giet er water op , en laat zulksn4 uuren trekken (incien het langer flond zou het zuuragtig worden) Vervolgens wordt draf op nieuws uitgeperst. lit wordt
dan vooral nag een vrij fmakelijke dranli , wanneer de appels
}nisch geweest zijn en het fap nit dien hoofde niet genoegzaant
heeft kunnen uitgeperst worden ; trekkende nu het water all het terug
geblevene fa p daaruit. Op een Oxhoofd Cider rekent men doorgaands
7 Amfterdamfche zak appels , of 21 fchepels van roil in 't last.
Wat de gisting van den Cider betreft , zo, is het verkiezelijker
OM denzelven N A A R o N D E R E N te doen gisten ; in dat geval
doer men bet vat niet geheel vol ; de fpan worth er min of meer
in gedrakt , en men vult het vat niet aan zo lang de wijn werkt, De
zel-

CIDER.
Zelve blijft zo doende kragtiger en lijviger. Wit men hem- egter
Haar boven doen gisten, als wanneer hij eerder helder wordt,
dan moet men zorg dragen dat er door het gedurige rijzen van
den wijn , die dan langs het vat wegzijpt en in den kelder loopt,
niet te veel verloren ga. Tot dat einde make men boven op
bet vat , om het, fpongat henen een rand van klei of leem ,
ter grootte van een hoeden -bol, en fmere hem van onderen
goed op het vat digt. Door deze vette garde kan niets hee7-4dringen, en men kan dit opzetfel half vol wijn doen. All het
Been- nu de Cider door het gisten uitwerpt, alle de vuiligheid
az. gaat door bet Spongat in dit opzetfel , en valt daar naast
op de duigen. of flaven van het vat , van waar men her-van tijd
tot tijd gemakkelijk kan wegnemen, terwijl de Cider , hoe tangs
hoe meer gelouterd, door het Spongat in het vat terug trekt.
Zulke opzetfels , die de vorm van een tregter hebben , kan men
bewaren, en behoeft ze flegts , wanneer men ze gebruiken wil
van onderen weder met verfche klei te beftrOcen en vast te
fineren ; kunnende dezeive vele jaren lang duren. — Om egterin 't geheel gene grote brokken nit de pers in het wijnvat te
krijgen, kan men een tenen mandje , tot dat oogmerk vervaardigd , in gemelden tregter zetten , en daardoor den wijn in het
vat gi.enn, waardoor alle ftukken en brokken van drat geheet
buiten het vat -gehouden worden.
Indien men er op gefteld is oln aan den Cider den fruitfmaak
geheel te ontnemen behoeft men flegts , voor en aleer dezelve
begint te gisten, enige handen vol gedroogde vlier -bloefems in
het vat te werpen ; gevende hem zulks geen den minften bijfmaak. En indien men hem fraai geel van kleur begeert te hebben, voegt men er op betzelfcle tijdftip een poejer bij van ge •
droogde Angelica - wortel , of ook wel geraspten broodfuiker,
indien men gene kosten ontziet. Men verwt ook den Cider
door middel van gerooste tarwe , nemende men daarvan meet-,
naar mate men hem hoger van kleur wil hebben ; de tarwe geeft
tevens aan den wijn iets verfterkends.
Buitendien zijn er
bloemen, waarrnede men aan den Cider , ten alien tijde,
en binnen leer weinige dagen , een fraje kleur kan bijzetten,
wanneer men namelijk dezelven in een linnen lap door het Spongat daarin hangt.
Na dat nu de Cider behoorlijk gegist heeft, moeten de vaten
een maand lang, gedurig opgevuld worden , zo dat dezelven
altijd vol zijn. Anders zoude de lugt boven in bederven , en
bet vat befchimmelen, waardoor dan de Cider een onaangenamen
en tevens laffen fmaak aannemen zoude. Ook_ moet alsdan 4e
Spoil vast dgarin geflagen worden.
X5
Wat
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Wat aangaat het aftappen van den Cider , na dat de gisting
ten einde is , hieromtrent moet men , naar bevind van taken ,
faf de gewoonte der Duitfchers of die der Engelfchen volgen,
eerften namelijk die hun meesten Cider van tamme ge€nte
appels vervaardigen, welke geen overtollige fcherpte bij zig
bebben, laten denzelven bij voorkeur op het eigen vat liggen ,
stn dat daaronder doorgaands verfcheiden foorten zijn , die ta.
melijk laf van fmaak zijn, waarvan het gevolg is , dat de wijn
Insgelijks laf of ook wel zuur worden zoude, ingevalle men
denzelven herhaalde reizen aftappen wilde,
De Engelfchen daarentegen maken hun meesten Cider van
zaailing -appels , welke veel meer kragt maar ook meer fcherpte bezitten , en wier fchillen vooral dikwijls zeer wrang van
fmaak zijn. Om nu aan den wijn-dit wrange te ontnemen , tappen zij denzelven twee of meermalen in andere vaten over. Zij
doen hem ook wel terflond van de pers in tobben , laten hem
gen dag lang than , en zo dra er witte bellen boven op komen
happen zij hem in vaten over door een kraan , welke 3 of vier
cluim boven den boom in de tobben gefloken wordt , ten einde
de draf in dezelven terug blijve , welke draf bij hun doorgaands
zeer vloeibaar is , aangezien zij hunne appels tot brij ftampen of
malen , alyorens dezelven ter perfe te brengen terwijl de Duitfchers die flegts kneuzen.
Men volge dus het herh-aalde aftappen der Engelfchen alleen
in die gevallen , waarin men of zaailing - appels of althans zulke
appels gebruikt, van weiken men yerzekerd is, dat zij veel
vaste en wijnagtige delen bevatten. Naar gelang dat de Cider
kragtiger is , kan dezelve ook drie , vier en zelfs zeven jaren
Sang duren ; dan hij is in 't eerfte jaar altijd het best van
fmaak.
Er zijn voor het overige :verfcheiden beproefde middelen , om
den Cider ten opzigte van reuk ,r en fmaak te vetheteren, of om
hem , wanneer hij gevaar loopt , te herfiellen. Wil men b. v,
de vaten in dien ftaat brengen dat de wijn in dezelven een eigenaartigen en zuiveren fmaak verkrijge, dan moet men ze met
diet volgend zamenmengfel uitbranden:
Men neme 8 lood zwavel.
g lood gebranden alum , en
4 lood beste Branclewijn
en late zulks in een ftenen Potje op een klein kolen-vuur fmelten en in een vloejen. Hierin Rippe men ftrok.en van nieuw
grof linnen , en zo als men die daaruit trekt, beflroje men ze
inet een poejer van foelie of noot-muscaat , kruidnageN en kotinder of aniis. En met deze ftrokeu brandt men de vaten uit
on-
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onmiddelijk voor dat de Cider in dezelven overgetapt worth.
Men kin ook vaten , die niet geheel vol zijn , daarmecje
Moet men N I E U W E TONNEN daartoe gebruiken,
branden.
Wier bout aan den Cider een onaangenamen fmaak zou kunnem
even , dan brand men dezelven insgelijks met de zo even goflelde zwavel-flroken uit, of men hangt door het Spongat in
den wijn zakjes met kaneel, foelie of kruidnflgets, of men
ftrooit er een poejer ii , beiLlande uit 4 lo )d illastix en 4 lood
*gember en ettige gekneusde korreis mosterdznad; of men taps
ook wel den Cider in een vat , waarin Nviinmoer is , over. in
't algemeen is afcappen het beste middel om fruit- wi,n re
iterftellen , wanneer dezelve in befchimilielde vaten een onanngenamen reuk gekregen heeft. Men tappe ilem tot dat einctp
over in een vat, waarin andere goede Cider gelegen heeft, en
late hem ongeveer 6 weken dazIrin liggen. En wanneer hem ook
dan nog lets van zijn ondeugenden finaak bijblijft, dan herhale
men zulk-s en tappe hem voor de twede reis in een vat. over ,
wa'arin nog moer van goeden Cider is, en men zal hem denkeliik langs dien weg volkomen herftellen. Het aftrppen op wijnrnoer is het beproefclite middel, wanneer de Cider laf wordt,
verkrijgende hij daardoor nienwen geest en kragten. Is 4ezelre
egter reeds al te laf geworden, zo dat er fterker middelen vet.,
eischt worden, dan doet men in een vat, 't geen men vooraf
pp de voormelde wijze ter deeg uitbrandt , behalven mijnmoer,
rozijnen, fuiker, weiriekende kruiden en fpaanders van vure-about, en tapt er dan den Cider op af, die hierdoor ongemeen,
verflerkt en verbeterd s,vordt : terwiji de terpentijn, die in 't vuren bout zit , tevens het vervliegen der geestige delen genoeg*
Zaam belet. wanneer daarentegen de Cider begint zunr te wo'r
4en, dan neemt men op een Oxhoofd 3 pond rarwe, kQokt
delve in zuiver water , zo lang , tot dat men ze met de vingers
]pan kneuzen en wanneer dezelve vervolgens bekoeld is, doer
men ze in een zalcje en hangt of werpt ze in het vat. Intusfchen helpen alle deze middelen niet dan voor korten tijd,
en men moet bijgevolg, na dat men ze irl 't werli geiteld heeft,
den Cider hoe eerder hoe beter gebruiken.
In 't najaar is het beste middel , om Cider , die een kwaden
reuk aangenomen heeft, of gedurende den zomer laf geworden
Is , te verbeteren , dat men hem in een open vat, met ver.cli
uitgepersten draf uitflorte , 24 uren lang alzo late than, en vel-volgens op nieuws uitperfe. Indien men hem linger op den draf
liet flan, zou hij kans hebben om zuur te worden. Het is nog
peter om hem in pleats van op draf, over gekneusde appels , die
nog weinig uitgepept zijn, uit ;,e florte,n, hem twee dagen Luis
te
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te laten flan, en dan het een met het ander uit te perfen ; waar
Joij men niets verliest, daar men bij het uitperfen alles verkrijgt ,
hetgeen men in de appels of in den draf gelaten had. De voorname reden , waarom hij hierdoor verbeterd worth , is gelegert
in de vernieuwde gisting, welke hij langs dezen weg ondergaat. In het bewerken ener nieuwe gisting beftaat de grate
kunst om in 't gemeen alle foorten van wijn te verbeteren ,
wanneer dezelven te waterig of te zuur zijn, of geen genoegzamen geest bezitten. Ene vernieuwde gisting bezwangert deielven met nieuwe vuurdelen, en de wijnfleen kan daardoor beter uitgeworpen worden , zo dat de wijn en fmakelijker en duurzamer wordt. Zelfs vrij bedorvene wijn , die antlers flegts tot
azijn zou te gebruiken zijn , kan hierdoor zomtijds geheel herfield worden. Men behoeft dus flegts te weten , op wat wijze
deze gisting in elken tijd van 't jaar, zowel 's zomers als 's winters kan bewerkt worden. En zu1ks kan, gefchieden door enige
druppels Spiritus Vitriol/ en Oleum Tartari per deliquium, 't geen
men in elke Apotheek vindt. Ten einde egter de wijnfteen niet
te magtig worde, en de wijn door de gisting in azijn verandere ,
moeten ook verfche zoete fappen, benevens een kleine boeveelheid witte fuiker, daarbij gevoegd. worden.
Door vermenging en door zommige natuurlijke bijvoegfels,
kan men ook zeer goeden Cider verkrijgen. Men moet hieromtrent de bedrevenheid bezitten van een goed Wijnkoper, die door
het ondereenmengen van allerlei foorten , wier vermogen hij bij
ondervinding kent , dezen en genen wijn of kragtiger,, of aangenamer van fmaak weet te maken. Ten opzigte van den Cider
gefchiedt zulks best door het toedoen van I of I Perenwijn ,
vooral van grote wilde peren , welke hard , wrang , en noch
voor menfchen , noch beesten te genieten zijn. Men zal bevinden dat de Cider hiervan veel lievelijker, zagter en beter wordt
dan van louter appels, zonder daardoor veel van,zijn kragt te
verliezen. Zo leert ook de ondervinding , dat zommige foorten
van appels ene toevoeging van zekere hoeveelheid water, niet
flegts velen kunnen , maar zelfs vereifchen , wanneer men ze
fpoedig drinkbaar hebben wil ; en evcneens bevordert ook d3
bijvoeging van Peren- wijn de drinkbaarheid van den Cider. —
Iletzelfde voordeel verfchaft de vennenging ook aan den Perenwijn. Worth deze van zoete, malfche en fappige tamme peren
vervaardigd, b. v. van Witbaards- peren, Beste - peren , Bier,peren , en andere malfche en vooral Zomer-peren , dan moet er
ten minften 4. zo niet 1. gedeelte fap van wilde , wrange en zure
a ppels bij gedaan worden. Men zou niet geloven hoezeer dee1ve daardoor verbeterd wordt. Bet is intusfchen gemakkelijk
te
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trverklaren , doordien in 't ene geval de wilde t ppel fan de
malfche zoete peer zijnen geese mededeelt , en in 't andere , bij
den Cider namelijk , het peren - nat den most der zure appels
verzagt en deszelfs gisting bevordert.
Waar men tamme SORBEN en MISPELS in menigte heefr,
Ivan men dezelven ook met goed gevolg tot verbetering van Cider gebruiken. Men neemt i Sorben of Mispels en i Appels of
ook wel t Mispels en f Appels, en perst ze te gelijk uit. Hier
door wordt de Cider even helder en fraai van kleur als Rhijnfche wijn, en voor het overige goed en kragtig van fmaak.
Nog beter en tevens een maagverfterkenden Cider zal men
verkrijgen , door het gebruik van Sleeen, (Slee-pruimen) die aan
denzelven een zeer kruidigen frnaak geven en hem gezond , ook
eerder zoet dan zuur maken, en hem over 't geheel zeer verbeteren. Men kan de Sleeen op twederlei wijze daartoe gebrui.
ken :
I) Verfche Sleeen, welke met de pitten gekneusd worden.
Men werpt dezelven in 't vat , terwijl de Cider aan 't gisten is
te weten II Schepel Sleeen op een Oxhoofd; waardoor dezelve
fraai rood van kleur wordt.
2) Kan men ook de Sleeen, na dat ze met de pitten gekneusd
zijn , in den Oven drogen , drogende dan het fap daarin op,
zodanig , dat het een grote klomp wordt. Dezen breekt men
vervolgens flan ftukken , die zo klein zijn, dat ze door het Spon.
gat kunnen, en werpt ze insgelijks , gedurende de gisting, in
den Cider. Hierdoor verkrijgt dezelve nog meer vuur dan door
de verfche Sleeen, en wordt nog ruim zo hoog van kleur , en
niet minder aangenaam van finaak. —
Insgelijks kan men daartoe Braambesfen gebruiken, welke in
menigte aan heggen en floten in 't wild groejen , en door deWijnkopers met goed gevolg gebruikt worden , tot het verwen
der rode wijnen ; zo als dezelven zig ook wel van gedroogde
Blaanw-besfen bedienen , om de kleur der zware franfche wij-nen na te bootfen.
De Cider worth ook niet weinig verbeterd, wanneer men bij
I Oxhoofd van denzelven , 3 vlesfen Rhijnfchen Brandewijn giet.
Dit moet nogtans niet gebeuren , voor en aleer de wijn volkos,
men helder is. Hij wordt hierdoor kragtig, zonder "dat men de
oirzaak daarvan ligtelijk ontwaren zal. Zo men intusfchen meer
brandewijn nam , dan de opgegevene mate , zou de fmaak van:
den Cider min of meer brandig kunnen worden , en er zou een
bnaangename lugt aan komen. De brandewijn is , vooral ook
zeer dienstig, om de Wijnvaten toe te bereiden , en bij gevolg
•eok langs dezen Nvq. , aan den Cider vuur bij te zetten , wanneer
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neer de tom& btj geval zeer vogtig geweest is, en daardadi'
de fruiten laf ert wateragtig van frnaak zijn geworclen: of wanneer de appelli , niet vollwmen rijp , of van flegte foorten zijn;
Men gebruike Moor een Oxhoofd vat, t vies goeden Brandewijn,
make de heift daarvan op enige kolen warm , ten einde de geest
min of meer uitwaasfeme) hetgeen in dit geval meer goed dart
kwaad is) neme hem dan met omzigtigheid van 't vuur , en
giete hem dadelijk in 't vat. Vervolgens wordt de 5pon vast in
bet vat geflagen en men fchudt het zo lang , tot dat men veronderflellen kan dat de kragt van den brandewijn zig behoorlijk in
hetzelve verfpreid heeft en hij er geheel in getrokken is. Na
verloop van 24. uren neme men de wederheift van den brandewijn, make denzeiven warm, en herhale in alien déle dezelfde
Nerrigting: kunnende vervolgens 12 of 15 uren daarna de Cider
In het vat getapt warden: — Men kan het ook op de volgende
wijze aanleggen: men neme ged oogde rppels, en wel op een
Oxhoofd zo veel als men in 12 gewone viesfen zoude kunnen
btrgen, doe dezelven in een Pot , die juist groat genoeg is otu
ze te bevatten, giete i vies Brandewijn daarover en late het
Haan , tot dat de brandewijn door de appels geheel opgezwolgen is. Ten einde nu de wijngeest min of meer opgelast, en
de appels bekwamer gemaakt warden om zig met den wijn te
verenigen , fchudt men den pot goed om , maakt er een deeg van
klei om henen, en zet hem dan in hete asch waarin men hem
omftreeks i2 uren kan laten flaan: na verloop van dien tijd
neemt men hem van 't vuur en flort het geheel in den Cider. Is
de Cider zeer flegt, dan neemt men grater hoeveelheid appels
en brandewijn.
BEV RO RENE AP P ELS , V007 dat ontdooid zijn uitgeperst wordende , geven een zeer fm:Ikelijken Cider, die in kragt
belderheid, en Iievelijkheid, alle anderen verre weg overtreft
en tot op het laatst volkomen goed blijft. Men krijgt daarente.
gen van dezelven flegts half zo veel f2p , als van appels die niet
bevroren zijn. Deze ondervinding is in d2 claad van veel
waarde, voor alien, welke appels in grote men:gte annkweken
daar het in buitengewoon vrugtbare jaren wel eens plaits he'efti
dat men de fruiten niet alien fpoedig genoeg weet te bergeni
of dat men door den vorst vroegtijdig overvvilen wordt: in
Welke gevallen dan dezelven fpoedig verrotten ,
nneer Lien zd
ziiet gebruiken kan voor en al d er zij ontclouid ziin.
CIDER.- AZIJN. — Om azijn vnn Cider te nv ken last
dezen zo lang op fust in den kelder liggen , tot dat hij geheet
tickler is i gewoonlijk tot in Februarij. Vervolgens wordt dezel.
ve
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afgetapt en warm gemaakt 5 evenwel zonder te koken, en in
een groot vat gedaan, 't geen in een keuken of vertrek liggeri
nioet hetwelk 's winters kan geflookt worden : aangezien
warmte het voorname middel is , om de azijn - gisting te bevor.
deren. — Het Spongat wordt opengelaten of flegts om hev
itof te weren, lugtig met een leeren lap of lets dergelijks, ()rook
wel met een vlberfleen bedekt , maar met geen ijzer , food , tin
of enig ander metaal. Het azijns - vat moet tevens boven aan in
den voorften bourn een gat hebben , ter grootte van i duim , en
indien het vat groot is , ook een dergelijk gat in den agtentea
boom. Deze gaten blijven altijd open 4 ten einde de lugt door
dezelven en door het Spongat een vrijen doortogt behoude.
't geen egter niet dikwijls ge4
Kan men azijn -moer krijgen
beuren zal dan is dezelve zeer gefchikt om het zuur-worden
te bevorderen ; buitendien moet de warmte alles bewerken. Dit
gaat nu wel tamelijk 1 angzaam in 't werk , dan wanneer.dit vat
eenmaal zuur is, kan men het ook voor m VER-NT AT gebrui.
ken, en met behulp van hetzelve , telkens om de vijf of zes wee
ken , nieuwen azijn maken.
Wanneer de azijn in hetzelve zuur genoeg is , tapt Tried
3 of de helft daarvan in afzonderlijke vaatjes af, gied
wederom even veel Cider, die te voren Warm gemaakt
wordt„ in het Moervat. Na verloop van vier of vijf wekenii
herhaalt men hetzelfde en gaat daarmede voort naar gelang
men van Cider voorzien is, en denzelven in azijn verkiest
veranderen.
Men moet vooral zorg dragen, om Wartneer men een nieu*
aangelegd azijns- vat fpoedig aan den gang wil brengen , dat
den Cider fpoedig in azijn veranderen wil, dat men hem, alva-.
rens hij in 't azijnsvat getapt Worde in een ketel goed warns
make; of dat men ten minften een groot gedeelte daarvan warm
make. Hierdoor wordt niet flegts de wijngeest fpoediger
dreven, zo dat de wijn zuur worden meet, maar de warmte
het vat daardoor aanneemt bevordert insgelijks het zuur-wordem
Bij dit verwarmen van den Cider I moet egter de behoorlijke
graad niet te boven gegaan wordeir. Hoe kragtiger.de wijn
hoe heter mag men hem maker; norfit nag intusfchen de Cider
zo heet worden , dat hij begins te koken, en Peren - wijn kan
nog veel minder hitte velen. Heeft men nu het vat met didn
warmen Cider opgevuld , zo dat het op s of gedeelte , nant
vol is , dan wordt zo wel het Spongat als de togtgaten enige
dagen fang toegeftopt, en niet dan na verloop van dien. tijd weder geopend.
Wit men nog fpoediger azijn
betibeit2 men kaa eniga
ye

we-
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weken daarna een gedeelte uit het gemelde vat aftappen , 6/5
nieuws warm maken , waarna men weder,, even als te voren , het
vat, gedurende een paar dagen gefloten houdt. Wanneer de azijn
reeds tamelijk zuur is , wordt hij niet meer opgewarmd maar
wanneer men er van afgetopt heeft, en hem met Cider op nieuws
aanvult, moet de Cider altijd te voren warm gemaakt worden.
Om een half jaar vroeger dan anders goeden azijn te kunnen
maker'', neemt men daartoe d q.delijk. den Most, zo als dezelve
mit de pers komt , en in plaits van hem in vaten in den kelder
te brengen , en als Cider te behandelen , giet men hem in opene
tonnen. losfe boom van de tonnen, wordt er boven op geJegd , of het vat wordt met een linnen lap overdekt, en zo dra
.de Most aan 't gisten geraakt neemt men dagelijks met een
Schuimfpaan all het bovendrijvende fchuim en andere vuilighedeit
Weg, tot dat hij bedaart en niets hoegenaamd meer opgeeft,
als wanneer hij ook tamelijk helder zal worden. Hierdoor is nu
de meeste wijngeest uitgewaasfemd, gelijk zulks noodzakelijk
is om wijn in azijn te veranderen. Dan van dit tijdittp moet
men ook zorgvuldig gebruik maken , en niet 'anger wagten met
den Cider, die behoorlijk gegist heeft , in 't azijnsvat te bren.
gen. Want indien men er langer mede wagt , en vooral wanneer
er veel lugt bij den Cider komt , gaat ook de azijns geest weg,
tie eigenlijke zuur-wording kan geen plaats hebben , maar er ontthat ene rot-gisting.
De gisting in 't algemeen is wel gemakkelijk te bewerken, maar
zij heeft verfchillende trappen en graden , die binnen zekere tijdRippen op elkander volgen. Zij is of GEEST I G, in welk gevat
Zij WIUNGISTING heet , of zuur , als wanneer men ze A Z IJ N S
Niet
ISTING noemt , of eindelijk ene ROTGISTING.
alle lighamen zijn gefchikt om deze driederlei graden van gisting
te ondexgaan. Lighamen , Welke geen brandbaren geest en geen
zuur, maar flegts een overvloed Ivan flijmftof bevatten (gelijk
b. v. bloed, vleesch enz.) kunnen in geen Chat van geestige
Hoch van zure gisting gebragt worden , maar zij pan , wanneer
hunne delen in beweging geraken , regtfireeks in verrotting over.
Wanneer daarentegen de brandbare geeA een hoofdgedeelte van
een lighaam uitmaakt , gelijk bij de fruiten het geval is , zo
worth dezelve door de gisting van de overige met hem verbon-dene gedeeiten, losgerukt.
Nu wordt de eerfte voltooide graad van gisting, bij zulke
lighamen, der geestige of de Wijngisting genaamd, om dat ail het
geen wijn worden zal , niet dan deien graad ondergaan "nag,
bebbende ook de uitVvaasferningen der lighamen , in di en toeRand
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fund doorgaands een wijnagtigen reuk bij zig. — Om dat egter
alle lighamen van dit foort bovendien een zuur- zout- flijmig
mengfel bevatten, 't welk bij den eerften graad van gisting nog
niet afgezonderd wordt: zo heeft er na dit eerfle tijdftip ene
twede voortgaande fchifting plaats , bij welke men gene lugtbellen weer ziet 0111 hoog rijzen , noch ook een aanmerkelijke beweging in de vloeibaarheid befpeurt , maar waarbij men daarentegen een zeer vlugtigen waasfem ontwaart , die de ontwikkeling
van het zuur uit het gemelde zout - flijmige zamenmengfel vergezelt. Dit tijdvak wordt de zure of azijnsgisting genaamd. De
brandbare geest vervliegt bij dezelve, en dit is de reden, dat de
azijn, in hoe grote hoeveelheid die ook gebruikt wordt , nimmer
dronken kan maken. Bij gevoig moot de wijngeest altijd vooraf uitwaasfemen , indien een vogt in azijn zal veranderen. Wanneer
nu bet zuur reeds geheel is ontwikkeld geworden , dan blijft er
altijd nog een grof, flijmig , mengfel over , 't welk door de bei.
de eerfte graden van gisting nog niet aangedaan is. Ingevalle nu
aan de altijd voortgaande ontbindi-ng niet door het onttrekken der
vrije lugt, of door andere middelen, paal en perk gefleld wordt,
dan ondergaat eindelijk ook dit mengfel de laatile fchifting of de
voikomene oplosfing en verfloring. Deze laatfle graad worth de
rotgisting , of verrotting genoemd , en gaat van een onaangename
lugt vergezeld. Hierdoor wordt de gehele zamenhang van het
lighaam vernietigd, de vlugtige Alcali, die hetzelve bevatte wordr
ontwikkeld , en eindelijk verandert het gehele lighaam in garde.
In de Natuur volgen deze drie graden van gisting , bij lighamen
welke . daar voor vatbaar zijn, geregeld op elkander en men
inoet dus de natuur in dezen nafporen , en de middelen die zij
gebruikt , volgen, wil men aan een lighaam niet zomtijds een
geheel anderen graad van gisting bezorgen , dan men beoogd
beeft.
COPULEREN. Zie LASSCHEN.
COPULEER-MES. Zie LASCH-MES.
D.
DIEVEN. — In Duitschland ziberziihne en ook wel der Geiz
genaamd — zijn die loten aan den wijnflok , welke zomtijds uit
den hoek tusfchen de rank en het Mad voortfpruiten. Daar zij
aan de ranken het fap onttrekken, 't Been dezelven behoeven
in 't eerst om de nodige fterkte te verkrijgen , en vervolgens
wanneer zij draagbaar worden, om het aan de druiven toe te voeY
ren,
I.
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ren, moot men ze zorgvuldig wegbreken en niet gedogen dat ze
dus doende den wijnflok benadt..'len.
zijn ge-S
DOORNS of STEK-ELS AAN JONGE BOMEN
woonlijk kentekens van derzelver wilden cart ; men vindt ze
egter ook dikwijls aan zeer goede veredelde flammetjes van piten fteenvrugten , in hun eerste ieugd, en ook nog wel na dat ze
wel twee , drie jaren Lang gedragen hebben. Zij zijn kenmerken
*en g- ,rolgen van den fterken groei der boompjes en niets anders
clan onvolkomene takjes , welke daardoor ontflaan , dat zodanige
ogen der jonge loten, welke eerst in 't volgend jaar hadden behoren te fchieten , reeds in 't eerfte jaar , en dus te vroeg, nitbotten : daar zij nu geed genoegzamen toevloed van fappen kriigen, aangezien r,dezen weer opwaarts rijzen , zo vindt men ook
aan deze onvolkomene takjes of gene of flegts zeer kleine blandjes , en zij worden hoe langs hoe dunder, tot dat zij in eat
fpits eindigen.
Voorts leert de ondervinding, dat zodanige foorten van frui.
ten , welke uit pima aangekweekt worden , en als zaailingen ,
onveredeld, de kostelijkfte vrugten dragen , het incest met dergelijke doorns behebd zijn, en dezelven het langst behouden;
ook zijn hunne bladen gewonelijk jets kleiner dan die van andere
tamme foorten , en hun gehele groei , even als hunne zomerloten , geven duidelijk te kennen , dat zij bij ons t'huis horen.
Zulke bomen zijn dan ook, als kinders en kwekeliiigen van huts
eigen grond en /ugtfireek, veel duurzamer en gezonder dan andere oirfpronklijk vreemde en van elders overgebragte foorten,
.welke laatfle uit dien hoofde ook nimmer den hogen ouderdom
tier eerflen bereiken.

DROGEN. Het DROGEN VAN FRUITEN, is in grote
buishoudens , wanneer men overvloed van 9.igten heeft , zeer
voordelig, en kan op verfchillende wijzen gefchieden. De goedkoopfte en minst omflagtige wijze is buiten twijfel om de fruiten
IN DE L U G T EN DOOR DE ZON te laten drogen , dan daar
zulks flegts des zomers of vroeg in 't najaar gefchieden kan,
wanneer de zon nog genoegzame kra gt uitoefent , en daar het
bijgevolg ook alleenlijk kan plants hebben, ten opzigte van
zomer- fruiten , zomer- appels en peren, Iran men hiermede in
genen dole volflann. Men faijdt , wanneer men ze op die wijze
verkie§t te drogen, de 2ptels en peren aan fchijven, welke niet
21 te dik moeten zijn , rijgt ze met een zilvere naald aan flerke
Braden, wier einden men aan elkander bindt , en hangs deze
fnoeren aan fpijkers tegen Muren of Schutting,en, of nog beter
aan
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aan uitflekende ilokjes, zo dat ze geheel vrij en los hangen.
Het is vooral niet kwaad, dat ze min of meer onder een afdak
hangen, ten einde tegen den regen beveiligd te worden , welke
het drogen aanmerkelijk vertraagt , en indien hij een tijd fang
aanhoudt, fchimmel en verrotting veroirzaakt.
Is er nu geen gelegenheid om ze onder een .afdak te hangen,
dan behoort men ten' minften de fnoeren, om gemelde reden ,
binnen. 's huis te bergen, zo dra het begint te regenen , en tot
dat hun het wear wederom gunstig is. Gedurende dit drogen
dient mem de fruit- fnoeren niet flegts van tijd tot tijd om te keren, zo dat de zon dezelven van alle kanten befchijne , maar
men dient ook de fchijven zelven tusfchen beiden eens aan de
draden te verfchuiven , om te beletten dat de onderflen , altijd
op dezelfde plaats blijvende en door de bovenften te veel gedrukt wordende, fchimmelen en rotten.
Het wear moet intusfchen al zeer gunstig zijn , zal men op
die.wijze de fruiten behoorlijk en volkomen droog krijgen. Men
neemt er de proef van , door enige fchijven. rnidden door te breken en ze met de nagels van beide duimen fterk te knellen
en te drukken. Befpeurt men nu enige nattigheid op de nagels ,
dan zijn ze nog niet genoegzaam gedroogd , en zij moeten nog
eens in een niet al te hewn oven gelegd worden , na dat het
brood reeds daar uit-genomen is ; zijnde zulks over 't aigemeeu
niet kwaad, al hebben de fchijven ook overvloedigen zonnefchijn gehad.
Men zal dikwips werk hebben om zulke fruiten , welke in de
lugt te drogen hangen, tegen de wespen te beveiligen , die ze
zomtijds wel half opeten. Het fpreekt van zelve dat men tot
het drogen gene flegte, of onrijpe en door felle winder). afgewaaide , of wormftekige vrugten nemen moet, daar dezen nimmer
goed van frnaak zouden worden , en bijgevolg de zorg, aan be;
.drogen befteed , geheel onwaardig zijn. Nog moet men er op
verdagt zijn , om appels en peren welke in de lugt gedroogd zijn
voor en aleer men ze float, in heet water aftewasfchen , daar
ze gewonelijk door vliegen en ander ongedierte bevuild worden.
Het DROGEN VAN FRUITEN IN DEN OVEN is verkieze.
lijker dan dat in de lugs, en niet zo omflagtig als het aanriigen
der fchijven aan draden en het gedurige omkeren en opfchuiven
van dezelven. Het gefchiedt of wanneer de Oven nog heet is
van het broodbakken, of wanneer dezelve opzettelijk tot het drogen van fruiten geftookt worth.
In 't eerfte geval , wanneer namelijk de fruiten in een Oven
gedroogd worden , die van 't broodbakken nog beet is , worden
ze dadelijk, na dat men het brood daar uit genomen heeft, in
denY2
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denzelven gelegd. Ongefchilde appels of peren , en mindere
foorten van fruiten, die tot fpijzre van dienstboden of daghuurders befteind. zijn , kan men eenvoudig op de pint, of op den
vloer van den Oven leggen, maar gefchilde appels of peren., ge h
-lijko.envrugt,KfMiabelnPrum,of'<t.
fen fcnuift men op horden (van willigen of andere takken of
fpaanders geviogten , zie BEWAREN VA N r RU I TE N) in den
Oven, ten einde er gene asch aan blijve hangen, als mede mu
zulks te fpoediger en'zonder veel letfel van de hitte te hebben
te kunnen verrigten.
Hoe dander de fchijven gefneden zijn , hoe minder dik de
fruiten op elkander hoe veelvuldiger men ze voorts omkeert of omroert, hoe Iigter dat dezelven drogen zijnde ook
in dat geval de hitte van een gewoon brood -bakfel , genoegzaani. Indien daarentegen de fruiten dik op elkander en op den
bloten vloer liggen , dan moet men, wil men de fruiten in 6ne
reis drogen , de hitte vernieuwen , en enige plekken tusfchen de
fruiten in met takken beleggen en dezelven aanfteken , 't geen
ook voren bij de deur van den Oven zou kunnen gefehieden. Dit
moeten egter gene takken van dennen hout zijn , daar dezen de
fruiten onogelijk maken , en er een bitteren frnaak aan geven
zouden, zettende men voorts, tusfchen deze vuurtjes en de
fruiten , flenen op hun kant , ten einde gene asch noch kolen
daar tusfchen geraken en om te beletten dat de fruiten, die het
digtst daarbij liggen , verbranden.
Wanneer het hout verbrand is , moeten alie de deuren en rookgaten van den Oven gefloten , en het floken moet zo lang herhaald worden , tot dat de fruiten volkomen droog zijn : moetende men niet verzuimen , om vooral kwetfen pruimen, en andere iteenvrugten dikwijls om te keren, en het onderst boven te
leggen, waardoor het drogen niet weinig bevorderd wordt.
Indien men egter den Oven opzetteiijk ftookt , on) fruiten te
drogen , dan moet dezelve niet zo heet gemaakt worden , als tot
het bakken van brood vereischt worth; anders zouden de fruiten
al te maal verbranden : maar men moet aan den Oven flegts dien
grand van hitte geven , die dezelve gewoonlijk heeft, wanneer
het brood daaruit genomen wordt. Wanneer dan het bout verbrand is , wordt dezelve, even als voor het brooelbakken, fchoon
geveegd , en de kolen aan een zijde op een hoop geftapeld, ten
einde de hitte daardoor langer onderhouden worde. Voor het
overige doet men met de fruiten, even als in het vorige geval,
vernieuwende men insgelijks de hitte indien zulks noodzakelijk is.
Wanneer men kwetfen en pruimen in zulk een grote menigte
tot
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te drogen heeft , dat men ze niet wel op horden kan leggen,
maar dezelven eenvoudig in den Oven uitftort , is het niet ondienstig om de plaat of vloer, waarop ze komen te liggen,vooraf met asch te beftrojen. Want vooreerst belet de asch dat dezelven openbarsten en daardoor de beste fappen daarnit vloejen,
en ten anderen kan men ze in de asch beter om keren , dan
wanneer ze op den bloten vloer liggen, waar ze ligtelijk vast
kleven-en ook wel aanbranden. Indien de kwetfen niet gebarsten zijn , blijft er weinig asch aan hangen , en zo er ook al lets
aan blijft, kan men ze , voor dat ze gebruikt worden, met beet
water daarvan_zuiveren. Bovendien hebben zulke kwetfen , waaraan enige asch blijft _zitten , minder nood van het ongedierte ,
dan diegenen welke op horden gedroogd zijn. Verkiest mon ze
egter geheel zuiver uit den Oven te hebben, dan behoeft men
ze flegts in een zeef te doen, waardoor de asch gemakkeiiik
henen vast,
Het DROGEN VAN FRLTITEN IN VERTREKKEN, waaria
tot andere einden grote kagcbels geflookt worden , kan gedurende den winter een goeden voorraad aanbrengen, Zuiks gefchiedt
op driederlei wijze:
1) Indien 't een vierkante kagchel is , kan zulks op de gegotene plaat, die aan denzelven tot Dekfluk verilrekt, gefchieden.
(2) Men km ook de vrugten , even als te voren reeds bij bet
drogen in de open lugt opgegeven is , aan elkander iijgen, en.
de fnoeren aan en om den kagchel henen ophangen. De ealdus
in fnoeren opgehangene fchijven van vrugten , vooral ook c19
zoogenaamde Prunellen (zijnde kwetfen of pruimen , woar men
de knell uitneemt en het vei afilroopt) Waasfemen .zeer zagt
p it, en brengen dus de minfte vogtigheid. in 't vertrek. De , fnoeren moeten dikwijls omgekeerd, en de vrugten zeiven of de
fchijven in den beginne tusfchen beiden voortgefchoven worden,
em bet rotten te voorkomen. Wanneer zij genoegzaam gedroogd.
zij'n, is bet beter om ze niet terftond in kisten of tonnetjes te
doen, maar ze eerst nog een tijd lang in zakken in het warme
vertrek op te hangen , ten einde zij nog droger worden.
Behaiven de fnoeren, die men om den kagchel henen hangt , kan
men ook horden met fruiten gedeeltelijk boven op, gedeeltelijk
onder denzelven, maar vooral naast en om den kagchel henen,
OP een daartoe vervaardigd ftellaadje van latten , pleatfen. Door
het herhaalde on keren der fruiten en door het verpinatfen der
horden naar een warmere of minder warme plaats worth het drogen zeer befpoedigd.
Wanneer men op de ijzere plaat zelve , waaimede de, kagchel
Y3
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gedekt is , fruiten drogen wil , dient men ten tninften fchrijfpapier onder te leggen , eensdeels op dat de fruiten gene zwarte
ijzervlakken aannemen , en ten anderen om te voorkomen dat ze
niet zo ligt verbranden. Zij moeten ook tot dat einde dikwijls
gekeerd worden , vooral wanneer het zeer koud is , en de kagchel Clerk gPitookt wordt. Indien de ruimte van 't vertrek zulks toelaat , kan men een fcherm , met papier beplakt , voor den kagchel zetten , wtar door de fruiten fpoediger drogen zullen, en
de gehele toeftel bedekt wordt.
3) Wanneer men egter de zaak meer in 't groot behandelen
wil , moet men ook voldoender middelen om de fruiten te drogen
in 't werk ftellen , en een aizonderlijken Droog - oven daartoe
vervaardigen. Zulk een Droog - oven kan of in de keuken
indien de ruirnte zulks gedoogt — of in den boomgaard , of ergens anders buiten's huis geplaatst worden. Men metfelt hem
met riolen op , en kan langs dien weg een aantal ho yden om
denzelven henen play tfen , en hem met weinig vuur verwar.
men.
Op Plant XVII, ziet men in 't Profiel of van der zijde het binnenfie van zulk een Droog -oven , ingerigt zijnde , even als de
in zommige fIreken van Duitschland , onder den naam van Circut& - bfrn bekende en zeer gebruikelijke kagchels , om 's winters
de vertrekken te verwarmen , hetgeen op die wiize in de daad
met vrij wat minder brandftoffe gefchieden kan , dan bij de meerte foorten van kagchels , welke hier te land in gebruik zijn , en
te regt den naam van vuur- verflindende machines dragen. Door
middel van de rook -riolen namelijk , welke hier boven elkander
been en weer lopen, wordt de hitte langen tijd in 't vertrek bewaard en ook van den rook wordt tot verwarming van hetzelve
meer partij getrokken.
De Oven heeft vier riolen of rookleidingen a. a. a. a. wanneer men het onderfle gedeelte , waarin het vuur ligt, mede
voor ene rookleiding rekent. De gewone ftenen zijn te dik, om
dezelven te vervaardigen , daar de hitte niet fpoedig genoeg door
dezelven henen dringt en zig verfpreidt. Het is nit dien hoofde
beter om een foort van vierkante pannen of dunne vloeren daar
toe te nemen , of, indien men zulks kan gedaan krijgen , twee
vloeren met de einden aan elkander te doen bakken , zo dat de-.
zelven een regten hoek uitmaken , gelijk Fig. b. vertoont. Dezelven dienen de halve lengte van den Oven te bebben ; twee
zuike dubbele vloeren, tegen elkander opgezet , maken een vierkant riool, en men zou dus voor elke rookleiding, vier dubbele
vloeren behoeven.
Daze rookieidingen rusten op flenen , die op hun !ant gezet
w or-
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worden c. C. e. en vooraan bij d. d. d. maakt men ijzeren
deurtjes , of men zet er vloeren met ringen in , die vervolgens
benevens het overige bepleisterd warden , en welke men open
duet of los breekt, om de riolen te vegen. - Een Oven van
vier rookleidingen 7 zo als dezelve bier afgebeeld is , is het Olen.
fiigst , vooral indien men veel fruiten te drogen heeft , kunnende aan elke zijde van denzelven ene horde meer geplaatst worden, dan wanneer dezelve flegts drie rookleidingen heeft : terwijl ook de warmte langer in 't vertrek blijft en dus met dezelfde hoeveelheid van brandfloffe meerder voordeel gedaan wordt.
De muur e. e. moet van behoorlijke dikte zijn , ten einde
aan het geheel genoegzamen fleun te geven. Voorts beftaat een
voornaam gedeelte van dezen Oven, waardoor wel de meeste
warmte aangebragt wordt in de drie gegotene ijzeren platen f. f.
waarvan dne aan elke zijde geplaatst wordt , terwijl de derde
over dezelven been, en dus onmiddelijk boven het vuur komt
te liggen. De beide zij - platen zijn zo lang als de Oven , te
weten 4 voet, en 12 of 13 duim hoog. De bovenplaat is lets breder dan I voet , en heeft aan de beide zijden gootjes , waarin de bovenfte kanten der zijplaten fluiten; voorts neemt men dezelve
lets korter dan de zijplaten , om dat aan het ene eind een opening moet blijven , waardoor de rook in het twede riool trekr.
Ingevalle men egter 3 platen van dezelve lengte had, zou men
ze ook kunnen gebruiken , mits men dan aan de zijplaten een auk
metfelwerk voegde, waardoor dezelven eveneens verder dan de
bovenplaat uitfteken zouden. Bij de andere riolen gebruikt men
en aan de zijden en tot dekflukken flenen vloeren, op dezelfde
wijze , als bij het onderfluk de ijzeren platen gebruikt worden.--.
Men zou de ijzeren platen des noods geheel kunnen misfen en
het geheel van onderen op met flenen kunnen opmetfelen, dan
dit zou een verkeerde zuinigheid zijn , daar zulk een Oven , oin
dezelfde warmte als een ijzeren Oven van zig te geven, veel
meer brandflof vereifchen zoude.
Fig. 6. is de ftellaadje welke om den gemelden Oven heel%
gezet wordt, en welke men nu ' van voren ziet, terwijl de Oven
Fig. 5. van der zijde afgebeeld was. Deze ftellaadje zou ook
van bout kunnen zijn , in welk geval ze egter allengs verbrandt,
en oak niet zo veel tot vermeerdering der hitte bijbrengen kan ,
dan wanneer ze van ijzer vervaardigd is. Ann elke zijde van
den Oven komen dus 6 horden xxxxxx; de beide houten
deuren k. k. met hunne grendels n. n. dienen om denzelven van
voren , even als een kas, te fluiten , latende men in elke derzelven , boven aan , een klein togtgat , met een blikken fchuif
d'aarvoor , waardoor men in 't begin den waasfem mat wegtrekY. 4
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ken. Middel in (q.) is het gat, waar de Oven geflookt words;
ziinde i voet in 't vierkant , en van een ijzeren deur voorzien.
De drie ijzeren platen zullen , indien ze 42 voet lang zijn
omftreeks 200 fa en de ijzeren ftellaadje 20 wegen. De hon.
den kunnen van willigen gevlogten worden zij zijn egter duurzarner en ileviger, wanneer men ze van ronde houten itaafies
maakt welke aan weerskanten in het raam geftoken. worden.
Dan daar het nice de moeite waardig is een afzonderlijkert
Droog - oven aan te leggen wanneer men niet jaarlijks een ongerneen groot nantal vrugten te drogen heeft , en er een tak van
koophandel van maakt , en &fir vele landlieden , vooral in Duitschland , voornamelijk flegts tot bun eigen gebruik vrugten drogen,
zo raadt CHRIST aan dezelven aan , om tot dat einde hunne
gewone lompe vierkante ijzeren kagchels, in zulke foorten van
kagchels (Circulir- Ofen) te veranderen , gelijk men er Plaat
XVIII. even afgebeeld vindt, vertonende hem Fig. I. van voren
en Fig. 2. van der zijde. Deze kagchel is van den voormeldert
Droog- oven daarin onderfcheiden , dat het ijzeren onderftuk
hoger en breder is, dan de van vloeren vervaardigde hogere riolen ; jets, hetgeen al mede bijdraagt'om de warmte minder fpoedig naar boven te doen trekkers. Voorts moet ieder rook- Hoc)!
op een paar ijzeren itaafjes , van / duim breed en 4 of duim
dik , rusten : om dat bier gene ftenen daar tusfchen gezet kunnen
worden , aangezien de gehele ruimte tusfchen elke twee riolen
bier gebruikt worth om er horden met fruiten in te zetten, in
elke der 3 tusfchenruirnten a. b. c. kan men dus of ene , of ook
wel verfcheiden horden op elkander plaatfen , kunnende men er
insgelijks nog enigen boven op den kagchel zetten. Fig. 3. is
zulk ene horde met platte houten itaafjes: dit kunnen egter ook
ronde fpieltjes zijn , en wanneer men dan in bet raam ronde gaatjes boort , kan men de fpieltjes r ongeveer 4 duim van elkander,
daar in fteken. Fig. 4. is een foort van vloeriteen , zo als men'
ze tot dekitukken van de rookriolen gebruikt.
Zulk een gemakkelijke en weinig :branditotre vereifchende kag.
chel beantwoordt zeer wel aan 't oogmerk , en veroirzaakt geen
het minfte gevaar van brand. Ook alleenitjk als kagchel tot verwarming van vertrekken befchouwd , heeft dezelve zo veel vooruit boven onze 'kleine ijzeren kagchels , dat het te verwonderen
is, dat men van , denzelven in deze Republiek zo weinig gebruik
maakt. Men kan ze insgelijks in den muur 'tusfchen twee vertrekken in plaatfen , en daardoor beiden te- gelijk verwarmen
kunnende zulk een kagchel ook, des verkiezende , en gelijk in
Duitsch•
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Duitschland doorgaands plaats heeft, buiten de kamer geflookt
worden.
Bij het drogen der verfchillende foorten van fruiten , moet
men ook nog op het een en ander letten , waarvan hier kortelijk
zal moeten gewag gemaakt worden.
In de eerlte plaats komen in aanmerking de APPEL s. DeZe
worden of G E H E E L gedroogd , of zij worden eerst half door
gefneden, of ook wel aan vierde parten. Borsdorfers en andere
foorten , welke niet al te groot zijn , laat men in hun geheel,
om dat ze zo het ogelijkst zijn. VOOr dat zij gefchild worden,
wordt het klokhuis met een holle ijzeren pen , die van onderen
fcherpe kanten heeft , daaruit gefoten. Men legs een appel na
den anderen op een plankje , zet de gemelde pen, of den klokhuis - boor , die de dikte van een pink mag hebben , boven op de
bloem,- en foot hem tot aan den heel door. Vervolgens worden ze gefchild, en indien men hebben wil dat deze of andere
gefchilde appels hunne kleur behouden en fraai wit blijven zul.
len , mag men ze niet over nagt in de mande of tobbe laten liggen , maar zij moeten dadelijk in de horden gelegd , en op of
om den reeds verwarmden kagchel of oven geplaatst worden.
De hitte namelijk drijft de fappen terflond terug , en belet ze
om nit te waasfemen terwiji ze in tegendeel bruin of geelngtig
worden , wanneer de oven eerst allengs begint warm te worden
na dat de appels reeds daarin gelegd zijn.
Om het drogen te bevorderen, moeten de appels niet flegts
tusfchen beiden met de handen onder elkander geroerd of gemengd, maar de onder to horden moeten ook van tijd tot tijd
naar boven , en, de bovenften naar beneden verplantst worden ,
op dat alien zo doende denzelfden grand van warmte genietcir.
Men fchilt daarom ook niet meer dan men teritand in den
oven kan brengen , en vervolgt met fchillen naar mate men we.
derom ruimte in den oven of op den kagchel verkrijgt. — Men
moet er ook op verdagt zijn dat men de appels in geen van beide gevallen laat zwart worden. Zo dra zij niet meer vieefchig
noch al te week zijn, zijn zij ook niet meer flan bederf (-Alderhevig. Daar zij egter bij vogtig `veer nog wel Bens en
nattigheid aantrekken, is het beter ze wat te veel , ct‘sLa al te
weinig te drogen. — Van vijf zak verfche appels kriigt men yen
zak gedroogden.
Het meeste , 't geen ten opzigte van de appels aangemerkt is,
geldt ook omtrent de PEREN. Wanneer men ze gefchild , en
naar gelang ze groot zijn , half door of aan vierde parten , gefneden heeft , moeten ze terflond in den heten oven komen , en
mogen nog minder dan de appels lang op elkander blijven lig
Y5
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gen. Oak moeten zij niet al te Berk gedroogd warden, daar
zij anders te veel van hun fap verliezen. Daar de peren onge,
rneen fztppig zijn, zijn ze nog al moejelijk te drogen, en yer.
eifchen meer brandlloffe dan de appels; vooral wanneer ze reedsmalsch zijn. Met moet ker dan ook niet te lang mede wagten,
liner ze in den droog-oven brengen , voor en aleer ze al te
week en malsch zijn geworden.
De gefchilde gcdroogde appels en peren heten in Duitschland
Schnitzen. En Hutzelen noemt men er ongefchilde gehele Peren , welke eenvoudig in den Oven gedroogd worden. Men.
neemt daartoe niet dan Zomer -peren, welke 'niet lang duren
kunnen , en behandelt ze op die wijze, wanneer men tijd of
handen te kort komt om ze te fchillen. Zij vereisfchen even
veel brandfloffe els de gefchilde peren, en zijn van vrij wat
minder waarde. — Van zeven zak verfche peren krijgt men eat
zak gedroogden.
Gedroogde KER.SEN, zo wel zoeten als zuren (evenwel niet
zo zeer de ligt rode glas- of volger-kerfen als wel de Morellen)
geven ene zeer fmakelijke kost , vooral ook de zoete zwarte
vroege kerfen. Wanneer ze goed rijp en zwart zijn , zijnze
zeer rfangenaam en kruidig van fmaak, en kunnen zonder enig
biivoegfel van kruiden geftoofd worden. Slegts wanneer bet
veel regent , worden ze 'after van fmaak.
Om dezelven zodanig te drogen dat ze hun voile kragt en
nanzien behouden, en vele jaren lang duren kunnen, moet men
ze dus van den boom afplukken , dat de flelen aan den tak
blijven zitten. Enc handelwijze die voor de bomen niet minder
voordelig is, daar zij in dat geval zo ligt geen gevaar -lopen
van tovens vele vrugttakjes voor het volgend jaar mede te ver.
liezen, welke doorgaands in grate menigte met de kerfen afgebroken worden.
De Oven mrg in 't eerst niet al te beet zijn, daar anders bet
fip uit de kerfen vloejen zoude; maar zo dra zij beginnen rimp2ls te krijgen, kan men bet vuur verilerken. Wanneer nu de
menigte van kerfen niet al te groot is , is bet beter dat men ze
in den Oven niet geheel en al droge , maar ze dear uit neme, zo
dra ze rimpels hebben, op andere horden overflorte, en vervolgens in de open lugt en door de zon late opdrogen. Hierdoor
worden hunne baste thppen bownerd, zij worden niet al te hard,
en kunnen jaren lang duren. Verkiest men ze glimmend en even
als met vernis overtrokken te hebben , dan moet men ze vo.oral
niet . in den oven laten koud worden , of het vuur venninderen,
voor dat men ze daaruit neernt, wordencle zij anders geheel
bleek,. Maar wanneer ze eensklaps uit de hive in de open Mgt.
ko
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!cornea, Zullen zij hun vollen glans behouden. Zo men zig

hieromtrent vergist heeft , door het vuur te laten uitgaan , kan
then de font weder goed maken, indien men den Oven op nieuws
flookt , en de gedroogde kerfen weder voor een korte pool
Van
daar in brengt, als wanneer ze hunnen glans herkrijgen.
groene of verfche kerfen , krijgt men 13 tot 14 vier ge40
droogden.
Onder de verfchillende foorten van PRUTMEN zijn de kwetfen
(Prunus domestica) en de Mirabellen het waardigst om gedroogd
te worden. De kwetfen moeten van een goed foort, groot
volicomen rijp , en niet wormftekig zijn. Om er deze laatften ,
tie wormilekigen namelijk, nit te houden, laat men ze goed rijp
worden , en wanneer ze bij den fled rimpelig worden , kan men
ze zeer fpoedig en gemakkelijk drogen zij zijn dan ook gedroogd veel fmakelijker dan die minder rijp zijn. Indien 't niet
zeer hard waait, vallen de goede kwetfen, al zijn ze overrijp ,
niet ligtelijk van den boom ; maar zij blijven hangen, terwij1 de
wormftekigen al te maal afvallen.
Indien men ze dus niet zeer lang kan laten hangen, zal men
wel doen met de bomen alvorens zagtjes te fchudden , de aangeftokenen die daardoor afvallen , op te Oren en aan de beesten
te geven ; zijnde het walgelijk om zulke met de vuiligheden van
ongedierte opgevulde vrugten te eten , terwijl ze ook daarenboyen zeer laf van fmaak zijn. De onrijpe pruimen of kwetfen
daarentegen worden , wanneer men ze ftooft, rood en blijven
iuur,, hoe veel fuiker men er ook bij doe.
Ingevalle het weer regenagtig wordt ten tijde dat de kwetfen
rijp zijn, moet men niet dralen met ze of te fchudden ; daar zij
van al te veel regen , even als de kerfen , openbarsten., en in
dat geVal fpoedig rotten of afvallen. Aangaande de kleine
kwetfen, deze zijn gedroogd niet zeer ogelijk , en beftnan
bijkans alleen nit vel en fleen ; zij zijn ook op verre naar niet
zo goed van fmaak als de groten.
wanneer men dus bomen heeft , waaraan niet dan kleine kwetfen groejen , moet men ze oculeren of enten ; of ten minften de
oude takken allengs uitroejen , en van zomerloten nieuwe hoofdtakken zien te verkrijgen ; moetende dan tevens de grond om
dezelven heen goed bearbeid en herhaald gemest worden , waardoor de vrugten niet weinig in grootte en fmaak verbeteren
zullen.
De kwetfen worden het best in den Droog- oven gedroogd.
Men moet daarop letten dat het vuur in den beginne niet al te
hevig zij , ten einde zij noch openbarsten , noch blaarig worden , noch verbranden. Vervolgens moeten ze dikwijls omgekeerd.
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keerd en onder elkander geroerd worden. Wit men ze glirn.
mond hebben , dan moeten ze , even min als de kerfen , in den
Oven lzoud worden, maar zij moeten tilt de hitte in de open
Iugt komen , wordende zij tinders blaauwagtig en bleek.
Duizend grote verfche kwetfen , geven io f gedroogden.
Behalven deze goede ei gezonde kost voor zieken en gezon.
den , kan men ook de grote, en rijpe kwetfen gebruiken om er
Prunellen van te maken. — Men laat de kwetfen van een goed,
groot foort , die gemakkelijk van de ftenen gaan, regt rijp en
rimpelig worden; fchilt ze vervolgens met een fcherp mes, of
nog beter , men trekt er het vel van af, hetgeen op twederlei
wijze gefchieden kan : Of men begiet dezelven met beet water,
of — en dit is verkiezelijker — men laat ze in een kamer enige
dagen lang op tiro liggen, zo dat ze verleppen en het vel los
laat. Dat alles is egter onnodig, wanneer ze aan den boom rimpelig worden , kunnende men dan terftond vrij gemakkelijk de
vellen daarvan aftrekken.
Om de vellen van de kwetfen aftehalen , neemt men een fcherp
mesje, 't geen van boven rond is , maakt in de kwets een kleine
fnede , ter plaatfe waar de fled l geftaan heeft, en trekt dan het
vel ,,zagtjes daar af, door het einde daarvan op het vlakke mes
te leggen er den duim op te zetten , en het er zodoende af te
halen. Vervolgens worth de fleen of dadelijk daaruit gedrukt ,
of men laat ze eerst in den Oven min of meer fchroejen, en
drukt ze vervolgens zagtjes onder aan , waar de heel rgeflaan
heeft, zo dat de fleen boven uit komt ; zo in een gedrukt of
zram geperst legt men ze dan weder in den Oven. De eerfle
hitte van den Oven moet niet al te hevig zijn , ten einde de
Prunellen in 't begin flegts verleppen , en een nieuw vel in plaats
van het oude verkrijgen. Want fchoon ze , geen vel hebbende,
niet meer openbarsten kunnen, zo loopt er nogthans het rap nit,
indien de hitte terftond te groot is , en het vleesch bakt tegen
de horden aan , -zo dat men ze niet daarvan afnemen noch omke.
ren kan, zonder ze aan ftukken te trekken. Men kan de hitte
allengs ve.rgroten, en wanneer ze droog genoeg zijn , en , na
dat ze nit den Oven gekomen zijn , nog enige dagen lang uitgewaasfemd hebben, worden ze in Dozen op elkander gelegd , en
vast in een geperst.
De KLEINE GE LE MIRA B EL LEN zijn insgelijks ene fmake.
lijke en zeer voortreffelijke fpijze. Men kan ze fpoedig en gemakkelijk drogen. Men moet egter ook toezien, dat zij niet
eensklaps in een al te heten oven komen , daar in dat geval hun
beste fap wegvloeit en verloren gaat. Men moet ze ook , even
als de kerfen niet in den oven laten koud worden, maar dezelY
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y en warm daaruit nemen , wil men ze fraai en glansrijk houden.
Kan men ze eindelijk nog eens in de zon laten opdrogen, dan is
zulks te beter , en zij moeten in geen geval in den oven zo dor
worden , dat ze rammelen , maar zij moeten uit denzelven komende, nog min of meer malsch zijn. , De Mirabellen, die men
drogen wil, moet men ook niet overrijp laten worden tot dat
chide moeten ze niet van de bomen gefchud, maar afgeplukt
worden. — 250 auk verfche Mirabellen, groot en klein door
tlkander, wegen 4 ft en gedroogd- zijnde
De ABRIKOZEN worden ook gedroogd, om vervolgens met
fulket en kaneel gefloofd, of -in taarten gebruikt te worden.
Wanneer men ze droogt , worden ze niet opengefneden , maar
ode fleen wordt flegts naar dne zijde daaruit, geperst de Abrikoos
met den duim en twee vingers plat gedrukt , en op horden ge-legd, waarop men ze,vervolgens in den Ove,n fchuift. De warmte moet iusgelijks in 't begin niet, dan matig zijn.
Wanneer
ze gedroogd zijn ti worden ze, even gelijk de Prunellen, in Dozen bewaard.
Men kan de Abrikozen , die men drogen wil , zeer rijp laten
worden , zij zullen in dat geval beter drogen dan wanneer ze
al te fappig zijn , en daarom niet minder fmakelijk worden. Men
handele in dit geval dos geheel anders , dan wanneer men ze
versch van den boom wit eten , als wanneer ze , overrijp zijnde ,
melig en minder aangennam van fmaak zijn.
De Refine . Claudeii en W I T T E Perdrtgons kan men ook drogen , zijnde dezelven gedroogd ongemeen fmakelijk. Dan men
inoet hierbij met veel omzigtigheid te werk gaan, en het vuur
moet in 't begin zeer matig zijn, aangezien dezelven zeer veel
Lap bij zig hebben, en er niet veel anders dan het vel en de
fleen overblijven zoude , bijaldien men het fap liet wegvloejen.
KWEEN zijn insgelijks zeer gemakkelijk te drogen. Men
fchilt ze , fnijdt ze door , zo dat de ftukken niet al te dik zijn,
en laat ze dan niet al te hard uitdrogen. — De gedroogde
kween worden, gelijk bekend is , gebruikt , onder andere
fruiten gefloofd te worden , aan welken zij , al wordt flegts
ten geringe hoeveelheid van dezelven daarbij gedaan , een zeer
geurigen fmaak bijzetten.
Het is een algemene rebel , dat men gedroogde fruiten niet
terflond , en zo als ze uit den Oven komen, in beflotene kisten
of tonnen Bergen moet want in dat geval worden ze vogtig en
z9uden ligtelijk befchimmelen. Dezelven moeten in tegendeel niet
flegts geheel koud worden , maar zij behoren ook, na dat zij
uit den Oven genomen zijn , in een droog lugtig vertrek uitgeftort
Le worden en daar nog ongeveer zes of agt dagen te blijven liggen ;
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gen ; kunnende zij dan eerst behoorlijk uitwaasfemen. Al waren dezelven nog zo goed in den Oven gedroogd , en men wilde een gedeelte daarvan , zo dra het koud geworden ware , in
een beflotene kist doen, en het andere uitflorten, en nog enige
dagen lang vrij laten liggen — men zou in dat geval duidelijk
het onderfcheid kunnen ontwarerl ; want terwij1 men het laatfte
nog na verloop van drie , vier, jaren geheel zuiver en onbefmet
vinden zoude, is het vrij zeker,, dat het eerfle gedeelte reeds na
verloop van een paar jaren door ongedierte aangedaan zijn
zoude.
Ene twede regel is , dat men elke foort van fruiten afzonderlijk moet bewaren, en ze niet door elkander vermengen. Want
hoezeer het, wanneer men van allerlei foorten van fruiten rijkelijk voorzien is, niet te venverpen zij , dat men enige foorten
bij elkander ftove , en door deze vermenging zomtijds beider
fmaak veraangename, b. v. door bij gedroogde pruimen, kwetfen of zoete peren, een gedeelte zuuragtige appels te voegen ;
zo zal het egter altijd gemakkelijker zijn om van elk foort de
juiste hoeveelheid te treffen, indien men ze ceder afzonderlijk
bewaart, dan wanneer men ze door elkander gemengd heeft :
moetende in dezen ook eerst de ondervinding beflisfen hoe veel
men van elke foort nemen moete , om den fmaak het best te
voldoen.
Men moet voorts bij 't bewaren van gedroogde fruiten niet
flegts zorg dragen, dat hetzelve tegen muizen, rotten, en ander
ongedierte beveiligd zij, maar ook dat het zijne voile kragt behoude , en niet te zeer uitdroge , noch een onaangenamen en
muffen fmaak verkrijge. Tot dat einde wordt het best in kisten,
tonnes , of grote korven, die van firo of matten gevlogten worden, goed op elkander gepakt , en in droge vertrekken geplaatst.
Indien zomtijds ene partij mogt verwaarloosd geworden zijn,
zo dat er fghimmel of Mijten aangekomen zijn , of dat dezelve
lange jaren gelegen heeft , kan men ze weder verbeteren , door
ze nog enigen tijd in een heten Oven te leggen : dan egter
moet men ze ook gedurende het eerstvolgend jaar gebruiken.
DRUIVEN. De vrugt van den WIJNSTOK of AVIJNGAAR

D.

Uy a.Trauben. Rai fill. behorende bij LINNEUS tot de eerfte orde
der vijfde klasfe , genaamd Pentandria Monogynia. — Fruitkundig
befchouwd ,behoren bier flegts de druiven , die men versch gebruilzt, zonder er op te letten wat wijn dezelven geven, en hoe
zij tot dat einde moeten geplant en behandeld worden. Wanneer
men nu de druif als ene fruit aanmerkt , behoort zij zekerlijk reeds
tot den eerften rang. De Wijnflok wordt, wil men de druiven
tot
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tot dit oogmerk gebruiken , of als een hoge leiboom aan huiten , wanden en hoge muren , of in tuinen tegen muren , fchuttingen, planketfels en bedekte gangen opgeleid.
De wijnftok is , even min als ,de meeste foorten van fruiter/ ,
die wij thans bezitten , in onze noordelij-ke lugtftreken inheemsch.
Hij is { het eerst utit Afie naar Europa gekomen. De Pheniciers
plantten hem aan de oevers der Middellandfche Zee. Van daar
werd hij naar naar Griekeniand en bepaaldelijk naar het
Eiland Creta , en ten tijde van Romulus naar Ttalie -gebragt.
Hij kwarn vervolgens naar Galli6 , waar hem de inboorlingen
reeds voor (18 komst van Julius Cefar in het Narbonifche aan-kweekten. In 't jaar X8z verkregen de Galliers , de Hispaniers
en de Britten van Keizer Probes verlof om den wijnitok te verbouwen. Nagenoeg op hetzelfde ontgonnen de DuitTchers een gedeelre dier gronden, die te voren met zware bosfehen 'overdekt 'warent, en voerden den wijnbouw langs den
Rhijn Toen begonnen ook de Hungaren zig op de aankweking van den wijnftok toe te leggen , en zo heeft zig deze wetenfehap hoe langs hoe meer door Europa verfpreid.
Van de GRONDt,N, die voor den wijnftok het best berekend zijn , is de klei wel een der minften , daar de were wor--tels van den wijnitek niet wel daardoor henen kunnen dringn ,
en dezelve nit den cart te koud is, en de nattigheid daarin te
atg tertoeft. Merge! en kalkagtige grond is voor dit gewas
Ivrij wat beter , al is dezelve ook met ftenen vermengd, of zelfs
in de diepte rotsagtig. Ook krijtgrond is niet kwaad, indien
dezelve gemest wordt. Wanneer .de grond zwaar en vet is,
heeft men niet veel met nodig; Maar in zandgrond wil de
kwijnitok dan alleen goed groejen, wanneer men het aan gene
Mestfloffe laat ontbreken.
Indien de grond, waarin men een wiinftok meent te planten,
nit klei of andere zware koude aarde beflaat , dan graaft men
langs den muur of het planketfel , waar tegen dezelve zal te
ftaan komen , een kuil of greppel , ter diepte van drie voeten ;
brengt onder in den greppel cue laag gruis of fijnen puin ,van
oude gebouwen en 'liefst van oud flukadoorfel , 't welk men met
enige aarde vermengt , ongeveer eon voet hoog. En vervolgens
vult men den kuil met wel toebereidde aarde , die men nit vrugtbaren zandgrond , nit een moestuin neemt , en met wide
vergane bladaarde, ouden bagger, ilraatflijk, en ouden paarde
mest vermengt.
Wordt men bij het graven van den kuil ontwaar, dat er in de
diepte enige harde en taje floffe, als Leem , oer derrij , of derge-

35 2DR U I V E

gelijken gevonden worth, dan moet zodanige harde bank volftrek t doorgebroken en geroerd , en de plaats met fteengruis aangevuld worden , kunnende anders het water niet genoegzaam afzakken, waardoor de grond te vogtig en voor den wilnitok ondragelijk worden zoude.
Men zoude tegen het diep omroeren van den grond , niet
zonder enigen fchijn kunnen inbrengen, dat in de wijnlanden
de voortreffelijkfte druiven op rotfen groejen , waarop zomtilds
flegts zeer weinig aarde te vinden is ; dan men houde in 't oog
slat op de bergen het water fpoedig wegloopt , in plaatfe van
in den grond te zakken , terwijl voorts door de helling - de hitte
van zelve veel groter is, en de wijnitok bij gevolg nimmer
gev aar komt, van, even als in onze gewesten , door overtollige
vogtigheid van den grond , bedorven te worden.
Men geeft wel eens als een goed middel op om onvrugtbare
wijnitokken vrugtbaar te maken , dat men dode beesten onder
dezelve begrave , en in de daad leert de ondervinding dat zulks
van een zeer goede uitwerking zij.
Wat de S T A N D P L A A T s van den wijnitok betreft, doze kan
nooit te- warm zijn. Hij wil gaarne vogtigheid hebben , maar
kan egter ook vrij wel tegen droogte ; en daar hij bij de wortels goeden koemest kan velen , kan men , met hem denzelven
te bezorgen , tevens bewerken dat hij in de diepte niet ligt uitdrogen zal. Zomtijds kwijnen de fchoonfte en grootife wijnItokken die een gehelen muur, of een groot gebouw overdekken , en flerven Weg , zonder dat men de oirzaak daarvan kan
naargaan. Deze beftaat veelal hierirr, dat de Muur onder aan
bij de wortels vol Salp4er zit , welke de wortels aantast en bederft hebbende dit vooral dikwijis plaats , wanneer er kelders
onder 't gebouw zijn. Men handelt uit dien hoofde voorzigtig,
indien men , een wijnflok tegen een muur plantende, het gat ,
waarin dezelve te flaan komt , naar den kant van den muur met
zoden opzet, welke tevens aan den wijnflok tot bemesting verftrekken.
Hoewel het voorts onbetwistbaar zij dat de Druiven veel
warmte nodig hebben, zo is het nogtans minder ene brandende
hitte, dan wel ene langdurige warmte, welke men hun moet
tragten te bezorgen. Vleefchige Druiven altans , b. v. de plus.
cadel, Frontignac , FRANKENDALER enz. worden dikhuidig,
en verdrogen zomtijds geheel, wanneer de hitte , in den tijd dat
ze rijp worden , al te hevig is. Diegenen welke meer wateragtig zijn ZO als de PAARLDRUIF, VROEGE VAN DEILLAAN,
LEIP S IGER enz. kunnen ook groter hitte velen.
Om die reden diem men in 't verkiezen ener flandplaats voor
ver
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verfchillknde foorten van druiven met overleg te werk te gaari ,
en in 't 00g te houden of dezelven meer of minder warmte be.
geren. De beste flandplaats voor Druiven 'in 't algetneen , en
voor vleefchigen in 't bijzonder, is op het Zuid- oosten : hierop
volgt de oostelijke en zuidelijke nand; waarvan de laatile voor
wateragtige foorten het meest gefchikt is. Op het westen moet
men nooit wijnflokken zetten , om dat er de druiven doorgaands
niet rijp en zeker niet fmakelijk worden.
Het is hier te lande sneer dan eens door lief hebbers beproefd,
,om de wijnitokken aan enkele flokken in regels te planten , even
gelijk zulks in Duitschland en elders in de wijnbergen plaats
heeft, dan dit' kan niet wel lukken , om dat one lugtareek er
flit warm genoeg toe is. Zij groejen zekerlijk wel op die wij
ze en brengen ook vrugten voort, maar dezelven worden bijkans nimmer rijp , en kunnen in geen geval zo fmakelijk zijn,
als wanneer ze door, de zon bekoorlijk gelouterd en verfijnd wor.
den.
Deter is het om de Druiven op de daken van niet ai te hoge
gebouwen, die op het zuiden , zuid- oosten of oosten than ,
te leiden , alwaar dezelven veelal nog fmakelijker worden dart
aan de Muren of Planketfels : daar de hitte, uit hoofde dat ze
gedeeltelijk door de Pannen heenvalt , gebroken wordt , terwijI
de zolder, eens verwarmd zijnde , de druiven des nagts van
agteren tegen de koude beveiligt.
Dit laatfte is in de daad een wezenlijk voordeel hetgeeri men
geheel mist , wanneer men , gelijk zommigen gedaan hebben ,
op deze en gene plaatfen in den tuin fchuins flaande latwerken
aanlegt , en dezelven met pannen behangt, om er wijnfrokken
tegen op te leiden : gaande in dat geval alle de hitte , die door
de pannen heenvalt , dadelijk verloren.
Tot het planten van wijnflokken die men op dakeri leiden , of
waarmede men hoge muren bekleden wil, moet men zodanigen
verkiezen, welke hoog groejen, en van nature veel gewas ma.
ken, b. v. VROEGE VAN DER LAAN, LEIPSIGER, GoEDEDEL, FRANKENDALfR, MU$CADEL en de meeste andere
vleefch-ige Druiven.
In warmer landen beplant men vrijftaande of Binnen- planketfels , PriElen en Berceatix met wijnflokken , hetgeen niet alleen
voor het oog zeer bekoorlijk maar ook goede vrugten oplevert. Hier te lande 6egter is dit om gemelde redenen ook al
niet aan te raden , ten ware men het op een zeer voordelige
plaats met enigen der vroegile foorten beproeven wilde.
Wanneer men nu wijnflokken , die men op deze of gene wijze
aangekweekt heeft, tegen een gebouw wil zetten, of tegen een
hoz
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hogen muur,, wiens benedenfle gedeelte met leibomen bezet is
dan moet men alleen het fterkfte lot van het jonge boompje
deszelfs voile lengte laten opfchieten. Tot dat einde fneeit men
in den beginne den wijnflok op Up oog, zowel om hem beter wortels te doen maken, als om het lot fterker en weliger
te doen opfchieten. Zijn het egter afleggers die men in potten
of manden zonder enig letfel ter plaatfe hunner beftemming heeft
overgebragt, dan behoeft men niet zo laag te fnoejen. Men
inoet hun egter nooit vele ogen laten, terwijl men voorts ten
tlezen opzigte volgens hunne grootte, fterkte en ouderdom moet
te werk gaan.
Aan het nieuwe lot ontneemt men bij tijds alle zigcheuten.
egint hetzelve van onderen op bruin te worden, hetgeen een
teken is dat 'het hout rijp wordt, dan neemt men van onderen opt
211engs de ogen benevens de bladen op een voorzigtige wijze
weg, tot op zodanige hoogte waarop men hebben wil dat hetzelve vervolgens zijne ranken uitbreide.
Zo de boom egter in 't eerfte jaar deze hoogte niet bereikt,
than words in 't volgend voorjaar de flam bij 't bovenfte oog vat'
het rijpe hout getopt , en met het lot 't welk daaruit voortkomt,
even als in den vorigen zomer gehandeld. Wanneer het nu tot de
geme1de hoogte gekomen is , laat men hem in 't volgend voorjaar
twee ogen , waaruit de beide hoofdtakken gevormd worden.
Op dezelfde wijze doet men met wijnftokken die tegen planketfels of Bereeazix geplant worden. Men laat aan de jonge
ftokjes,, tot dat zij hunne bepaalde hoogte bereikt hebben , flegts
eti. lot , 't welk men hoed vast bindt , van Dieven en baardenof krullen gedurig zuivert, en in 't begin van Augustus en vervolgens bij den top afbreekt of knakt , ten einde deszelfs groei
riaar boven op zijn tijd. gefluit , en het fap genoodzaakt worde,
om ook tot het dikker worden van den boom, tot de verfterking en. volmaking der benedenite ogen , en tot verharding van 't
bout tegen den aanflaanden winter , mede te werken; van alle
Welke omflandigheden voor het vervolg zeer veel of hangs.
De voortplanting van den wijnflok gefchiedt of door s TEX..
'KEN of door INLEGGERS, of door UITLOPER S of door"
'bet E N T E N van volwasfene Wijnitokken , of door het ZAJEN
van korrels.
I) De s T E K K E N van den Wijnftok worden in de Duitfche`
Wijnlanden BlinelhOlzer, Schnittlinge , Schnittkolz, Setzholz, Setzreben , en Knotholz genaamd. Wanneer men den wijnflok tangs
dezen weg vermenigvuldigen wil , gelijk meestal plants heeft,
dan neemt men de flekken van de bomen van zodanige foorten,
serf welke men boven de anderen de voorkeur geeft. , Ranken
wet-
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welke al te dik zijn , en waaraan de ogen wijd nit an !Inn
zijn op verre naar zo goed niet als dunder loten, waarin nog
biet al te veel merg is ; en wier ogen digt bij elkander flaan.
Het is niet nodig , zegt c H RI s T dat men aan deze ftekken
een flukje van het nude tweejarige bout late zitten, gelijk zomMigen de gewoonte hebben ; kunnende men zelfs van 6ne rank ,
wanneer dezelve goed rijp is , twee er_ ook wel drie ftekken ma.
ken. Van meer belang is het , dat men tot flekken gene ranken neme , dan van zulke wijnflokken, welke reeds blijken hunner
rugtbaarheid aan den dag gelegd hebben , en dit men er gene
bevrorene ranken toe neme, welke men daaraan gemakkelijk
kent dat ze droog zijn , en geen zwartbruin merg hebben.
FORSIJTH daarentegen is , met KNOOP en de meeste vroegere
Schrijvers , van een ander gevoelen. Hij beweert namelijk dat
de flekken , onder aan , ten minflen twee knoppen van 't voorjaarige bout moeten hebben. De topfnede , vervolgt hij , moet
±eer glad zijn , en ingevalle de flek tegen een muur of plan.k-etfel
komt te flaan , moet de wonde , door de fnede veroirzaakt , naar
den kant van den muur, of zo de ftek in een bak of kas komt ,
moet de wonde naar den noordelijken kant gerigt worden.
Voorts verkiest hij dat het onderfle gedeelte van den ftek rond
zij; terwij1 KNOOP hetzelve opgefpouwd of verdraaid hebben wit
en CHRIST het een en ander met ftilzwijgen voorbij gaat. Daar
nu dit zelfde verfchil van gevoelen ook ten opzigte 'der ftekken
gran andere bomen bij lieden van de kunst plants heeft, en
beiden zig op de ondervinding beroepen , fchijnt hieruit in de
daad te blijken , dat het vrij onverfchillig is, op hoedanige wij±e een flek, daar waar hij in den grand komt , afgefneden worde. Ene zuivere fnede, fchijnt altijd verkiezelijk ; en daar noch
ry e opgefpouwene en gefplitile delen van den tak in wortels veranderen , noch de wortels uit het binnenfle van den tak voortkomen , maar veel nvier uit deszelfs ogen of botten , zo zoude
men althans van voren zeggen, dat dit opfpouwen wel kwaad
maar nimmer goed wezen kan.
De Heer SPEECIILIJ en meer andere Engelfchen flaan nog een
anderen weg in , nemende zij tot ftekken ranken van het vorige
jaar, waaraan zij flegts cen L'énjarig oog laten zitten. Zij houden ftaande dat zulke flekken veelvuldiger wortels maken dat
de loten daaruit voortkomende zwaarder en korter ineengedrongen zijn, dat zij veel vrugtbaarder worden , en, zo men het niet
verhindert ; reeds in het twede jaar druiven voortbrengen.
Hoe later de ranken van den wijnitok afgefneden worden
des te beter en kragtiger zijn dezelven om tot flekken te dienen.
Men inoe daarom ook die afgefnedene ranken vooral niet laten
Z
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verdrogen , non ze lang in de fchrale buitenitigt lawn
noch ze ook in een warm vertrek of bij 't vuur brengen. —
Men laat aan een flek gewonelijk vier ogen ; waarvan de drill
benedenfien wortels fchieten, en het bovenite den Itam moet uitmaken. Met drie ogen aan ene rank kan men het des Hoods ftellen , wanneer die fu g al en volkomen zijn ; het is met dat all beter orn inner vier , en zelfs vijf ogen te laten , indien dezelve heel
digt bij elkander flaan.
Bij het bovenfte oog wordt de flek afgefneden, leggende men
het Ines aan de tegenovergeltelde zijde van 't oog tegen de rank
aan , en fnijdende men , fchuins en Leven Clomp naar boven, zo
dat men 45 grader boven 't oog de fnede voltooid heeft terwiji,
betzelve ligtelijk uitdrogen zoude , indien men de rank digter
bij hetzelve affneed. Men kari dus een ftompje van I duim lengte laten , 't geen men in 't volgend jaar wegfnoeit.
De flekken , op die wijze vervaardigd zijade, kunnen ma wel
dadclijk in een daartoe voorbereidden losfen grond geftoken won.
den , bijaldien het aardrijk niet te fterk bevroren is; maar het is
beter en veiliger gehandeld, wanneer men ze 2 duim diep in
versch water zet, tot dat de ogen zwellen en zig wit vertonen.
Hierbij moet men toezien dat het water noch bederve, moetende men hetzelve om de drie of vier dagen vernieuwen noch dat
Let bevrieze, aangezien de ranken flood gaan , zo verre zij in 't
ijs geflan hebben. Tndien men den Pot met water , waarin
men ze gezet heeft, zo lang bet hard vriest, in den kelder mogt
zetten, moet men ze terftond, na dat de vorst ophoudt , weder
daaruit nemen, uit hoofd.e dat de kelderlugt voor de werkende
ranken niet gezond is, en zij er ligtelijk befchimmelen.
Wanneer nu de ftekken fpruiten gemaakt hebben , dan worden
ze of in April of in 't begin van Mai in een welgefpaade en toe-,
bereidde losfe g arde gezet. Het gat of de greppel wordt zo diep
gemaakt als de ftek is , en deze wordt er dan regt over eind in.
gezet , zo dat flegts het bovenfie oog uit den grond komt. Ten
Linde egter dit oog niet door lugt en zon uitgedroogd worde,
bedekt men bet met fijne g arde of met mos; 't geen nogtans niet
volftrekt noodzakelijk is. — Wanneer men een aantal wijnitokken op een ftuke land op die wijze aankweken wil , zet men
de ftekken ;7; voet van elkander. Maar wanneer men in een
tuin wijnftokken voor een muur of fchutting wit aanleggen, zet
men de ftekken teritond op de behoorlijke plants.
De ftekken, Welke men kort bij elkander zet, moeten twee
jaren lang blijven ftaan, voor dat ze verplant kunnen worden;
ook kan men ze drie jaren laten Chan. Hetgeen men aan dezelven gedurende het ee-rfte jaar te verrigten heeft beftaat hierin,
flat
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dat men den grond los houdt en van 't onkruid zuivert, en nit

de ranken, die er uit voortfpruiten , de Dieven (zie DIEVEN)
wegbreekt: in het twede voorjaar worden de ranken op twee
ogeu gefhoeid. Want hoe lager men ze in 't eerst door het
fnoejen houdt , hoe meer men hunne wortelen zal veriterken.
Deze ingewortelde ftekken of jonge wijnftokjes, in Duitschland Reiflinge , fechfer Grubenfeckfer , Wiirzlinge Rifslinge , of
Landflikke genaamd, worden vervolgens, na dat ze twee of drie
'Jaren lang op het gemelde bed geftaan hebben , in 't voorjaar,
op de voor hun beitenide ftandplaatfen verplant. Voor den
winter moet zulks nimmer„ dan in dringende gevallen, gerchie.
den. Want, indien de winter niet buitengewoon zagt is (hetgeen men onmogelijk te voren kan weten) moeten de jonge
wijnftokjes, die nog niet genoegzaam ingeworteld zijn, noodzalelijk bevriezen.
Bij 't verplanten worden de bovenfte wortels , die uit het
derde oog voortgefproten zijn weggefnoeid, ingevalle zij al
te digt onder de oppervlakte van den grond zouden komen te
liggen; want dan zouden er flegts uitlopers van komen. Dc
overige wortels worden zo verre ingekort als zij verdroogt , of
befehadigd, of vol vlakken zijn mogten, of al te (ver uiLfteken.
En wat het jonge lot betreft, dit worth tot bij het onderfte
volkomene oog weggefhoeid. — Men moet bij bet planters
daarop letten , dat de wijnitokjes loodregt in den grond komen
te flaan, en wanneer de wortels behoorlijk met aarde bedekt
en vastgetrapt zijn, b-rengt men er goede vette aarde, of ouden
koemest op , en daarover heen iets van de uitgegravene aarde
van het land zelve. Voorts moeten de geftokene loten , vooral
die men tegen muren of planketfels fleekt, in het heetite van
den zomer tegen de brandende middags-hitte beveiligd , en
daarenboven de aarde des morgens vroeg en des avonds last
gegoten - worden , daar ze anders niet ligt groejen zouden; zijnxie het om het uitdrogen van den grond. Le voorkomen zecr
dienstig, dat men ze met oude run of enige andere ruigte over.
dekke.
En daar daze flukken in het eerfle jaar nog maar tedere wortels makers , die aan een flerken vorst niet wel wederftaan kunnen , moet men bij het aannaderen van den winter, de aarde
boven de wortels met ran of langen itromest overdekken.
pe boomkwekers, welken het daarom te doen is, om nog
ill hetzelfde jaar de jonge wijnitokken te kunnen verkopen, zett041 dikwijls de itekken in potten , Welke zij in de Trekkasfen
of Vuurbakken op de rookriolen plaatfen; wordende de ruiinte
Z3
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tusfchen de potten met run aangevuld. Men kan op die wij4c
verfcheidene itekken in e6n pot fieken , maar wanneer ze wor1
tcls gemaakt hebben met elk boompie in een afzonderlijken pot
verplant, en dadelijk in een warme hag mest geplaatst warden.
Ilierdoor wordt hun wasdom ongemeen bevorderd, en men kart
ze nog vOOr den winter verkopen.
Ene twede wijze om den wijnitok voort te planten, die egter niet zo gemakkelijk in 't groot kan werkftellig gemaakt wor«
den als de eerfle , gefchiedt door middel van het Y NLEGGEN.
In de wijnlanden, vooral langs den Neckar , noemt men dit
ZOONS AANKWEKEN of OPV0EDEN, SOhne ziehen, en am
den Rhijn Backlinge , Schletfreben, Atbfenker machen. Het is niet
tinders dan dat men zodanig2 ranken van een voiwasfenen wijm
ftak , welke digt bij den grond zijn , in de aarde legt , en wan•
beer ze na verloop van twee jaren genoegzame wortels gemaakt hebben , dezelven van den moederitok affnijdt, en ver,
volgens even als bewortelde flekken verplant.
Men kiest tot dat einde onbevrorene en rijpe ranken; graaft
voor leder rank even afzonderlijken kuil ter diepte van r voet
en van de behoorlijke lengte, zo dat de rank, die men alvorens
tot bij een goed oog getopt heeft, tegen den wand van den
kuil loodregt kan aanliggen, en met den of twee ogen boven
y en den grond uititeke. Men buigt dan met veel omzigtigheid
de rank tot op den grond van den kuil , en het uiteinde weder
fangs den wand naar boven ; houdt dezelve met de hand in dien
fraat, of indien men het nodig acht, iteekt men ze met een
felvormig houtje in den kuil vast , brengt er dan een hand hoog
van den losfen boven- grand op, en treedt dezelve zo vast, dat
de inlegger in dien toefland blijven moet. Dan legt men er een laag,
goeden verrotten mest op (die egter aan de ranken niet mag raien) en bedekt vervolgens den mest weder met aarde, tot dat
de kuil vol is.
Men kan ook, gelijk in Engeland veelal gefchiedt , de inleggers tegen over den muur of het planketfel bre,ngen. Wanneer
men namelijk de ranken hare voile lengte heeft laten bereiken,
graaft men den greppel vOOr den wijnitok, dwars door bet pad
henen, zo dat de inleggers op het tegen over liggende bedde te
ftaan kornen.
Bij ieder inlegger wordt een paal geftoken , zowel tot deszelfs beveiligingals om er in rt vervolg den fcheut of het lot aan
Vast te binden ; waartoe men , ingevalle men twee ogen boven
den grond gelaten heeft, dat lot neemt, 't welk het fterkst groeit,
terwijl men het andere voorzigtiglijk wegfnoeit. Wanneer men
eater een hag planketfel daarmede overdekken wii kan men
ook
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ook de beide loten laten opfchieten , en tot hoofdtakken ge
bruiken. De inlegger zal veelal vrugten dragen, om dat hij in
't eerfte jaar zijn voedfel alleenlijk van den moederflok ontvangt,
en er ook in het twede jaar nog genot van heeft.
Het inleggen kan in 't voorjaar zo wel als in 't najaar gefchieden. In 't eerfte geval gefchiedt het voor of bij de fnoejing ,
of fpoedig na dezelve. Doet men het v6Or den winter , dan is
het beter om den inlegger niet af te fnijden, maar de rank in
hare voile lengte te laten, ten einde de vorst niet op de ontblote
ogen kunue werken. — Indien de inlegger in 't eel-11'e jaar Uitlopers maakt, moeten die terflond ene hand breed onder den
grond daaraf genomen worden. Even min laat men aan dat ge-,
deelte van den inlegger , 't welk aan den moederftam vast zit ,
jonge ranken fchieten , daar het beter is dat de fappen al te moat
naar de wortels van het jonge boompje trekken. — Wanneer nu
de inlegger twee jaren lang gegroeid is , fniiclt men hem in 't
volgend voorjaar van den ftam af , fnoeit hem behoorlijk , en
indien er aan de wortels een flak bout van den moederftam is
blijven zitten , wordt hetzelve rein weg gefneden , om te voorkomen dat hetzelve niet zomtijds in verrotting overga , en dezelve aan de wortels inededele. De overtollige wortels worden
weggenomen , de anderen van alle befchadigde gedeelten gezuiverd , en de jonge wijnflok worth op de beftemde plants,
op de voorheen gemelde wijze, verplant : of bijaldien dit niet
teritond gefchieden kan, moet dezelve ingekuild en de wortels
genoegzaam met aarde bedekt worden.
Men kan het zwaarfte lot van den jongen wijnftok in zijn
voile lengte laten , toppende men het dan flegts boven het bovenfte goede oog. Het andere lot daarentegen, of zo er
Brie zijn , de beide andere loten, worden op twee ogen afgefnoeid. De ranken nu, die uit doze laatflen voortkomen, worden weder in 'mar voile lengte gelaten , ten einde tot goed vrugtbout voor het volgend jaar te dienen, terwijI de rank , die men
in 't vorig jaar had laten groejen , als nu ingekort worth , en
men haar flegts twee zware ogen laat , waaruit men in 't volgend jaar vrugthout aankweekt. Wanneer men aldus de ranken bij
beurten fnoeit , kan men de muren en planketfels altijd van
goal en vrugtbaar bout voorzien.
In zodanige gevallen waarin de gefteldheid van een volwasfenen wijnftok of deszelfs ftandplaats niet gedogen dat men inleggers van denzelven in den grond make , kan zulks ook buiteii
of boven den grond gefchieden , en wel in kistjes of in mandjes. Indien men kistjes daartoe nemen wilde, dienden dezelveri
ziet, van eiken bout te zijn, en men zou er gevoeglijk kandijz 4.
kiot-
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kistjes toe kunnen gebruiken , waarin men hier en daar gaten be.
lioorde te Boren. Zo men mandjes neiuen wil, zijn de gewone
pijpenmandjes daartoe het gefchikst. Men zet deze kistjes of
mandjes op een paal of fchraag, zo hoog boven den grond als
vereischt worth , vult dezelven met goede garde, en trekt de
ranken , die men inleggen wil, daardoor henen, behandelende
Hen ze voorts even als de inleggers , welke in kuilen in de
;arde terwijI men ze, wanneer het warm is, nog veel
aanhoudender dan de anderen gie;en poet, daar zij anders groat
gevaar lopen van uit te drogen.
Men pleeg zig v.r el6er, veelal ook dan van pijpenmandjes te
bedienen, wanneer men de inleggers bij den grond niaken konde , zettende men de mandjes in een daar toe gegraven greppel.
Zulks gefchiedde ten einde de jonge wijnftok, wanneer die van
den moederflam afgefcheiden werd, gemakkeliiker konde verplan;
worden daar men hem met het mandje Haar zijne nieuwe ftandphats overbrengen konde, en bijgevolg deszelfs wortels niet
vail de aanklevende Garde behoefden ontbloot te worden.
Men is intusfchen hiervan terug gekomen, door dien men bevonden heeft dat de jonge boompjes in den vrijen grond weliger grpeiden dan in dergelijke mandjes hetgeen ook
te begrijpen is. Zo men intusfchen het gemelde oogmerk bereiken Wilde zonder zig Gan het daar mede verknogte nndeel
bMoot te itellen zou men manden of doorboorde bakken van
grow omtrek daartoe kunnen nemen, waarin de wortels zig
behoorlijk uitbreiden konden , en waar mede men dan op zijr4
tij,ci den jongen wijnftok zeer gevoegelijk en zonder hem in 't
minst te kwetfen van de dne plants Haar de andere zoude kunnen
pverbrengen.
3) Van de voortteling der wijnftokken door UITLo. p ER s
valt niet veel te zeggen , dan alleen dat men dezelven met zo
veel wortels moet zien van den itarn of te krijgen , als enigzins
doenlijk Men moet vervolgens de alzo verkregene jonge
wiinitokken behoorlijk' zuiveren en befpoejen voor en aleer men
ze plant; terwij1 men ze ook in bet eerile jam.- voor fterken vont,
brandende hitte, zorgvuldig beware') moet , ten einde zij
toed aan 't wasfen komen.
4) Het E N T E N van wijnflokken komt dan anger) in aanmer.
king , wanneer men op een bekwame plants een gezonden wijnitok vindt, die niet al te oud is , en wiens vrugten van een
flegt Coon Zulke geente flokken worden zeer vrtigtbaar,
ing,ter niet o oud dan anderen.
Wanneer men een wijnitok eaten wil , ncemt men ene vrugt]J rank, die twee goe,de ogT) heeft.:, fiiidt dezelve een paar
d Lam
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thiim boven het bovenfle oog fchuins af, terwijl men ze kort
onder het onderfte oog in de vorm van een wig toefniidt , ten
eineie in de kloof te kunnen gefchoven worden. Deze wig
moet een paar duimen lang zijn , ten einde het merg ten iniaften Y dnim onder 't benedenfte oog niet gekwetst worde ; en
op dat de klove aan den wijnitok nie grater worde, dan nodig
is , wordt dezelve onder aan omwonden.
Vervolgens neemt men de aarde om den wijnflok henen weg,
zaagt hem met de entzaag onder den grond af op een plants waar
hij regt glad en rond is , fpouwt hem , en fleekt twee, op ge-melde wijze toebereidde ranken in denzelven, even als bij het
eaten in de kloof gebruikelijk is, De fnede wordt met boompap, of bij gebreke van dien, met boomwas befmeerd , cif"
weggenomene aarde moet weder om den wijnflok henen gebragt
en dezelve veiligheids halve van enige paaltjes voorzien worden. —
De beste tijd om ranken te enten, is kort voor dat ze beginnen te
werken, moetende zulks altijd liefst bij droog, helder weer gefchieden. Wanneer nu de ranken behoorlijk groejen, moetetz
ze bij tijds vast gebonden worden , ten einde zij niet door den
wind of andere toevallen enig letfel ondergaan. Men behoudt
egter flegts den fcheut die uit het bovenfle oog komt, breekt
de Dieven en gaffels weg, en in Augustus breekt men den top'
der rank af, ten einde het hour beter rijp worde. Men laat
ietzelve voorts , gedurende den winter, vastgebonden, fnoeit
het in het twede voorjaar op twee ogen (het onderfie daarbij
gerekend) en laat er dan naar verkiezing Uri of twee hoof&
takken van opfchieten..
5) Het ZAJEN VAN DRUIVEN KORRELS is wel niet
het gefchikte middel om de goede foorten in hun zuiverheid te
behouden en voort te plaiiten , daar uit het zaad dikwijls , gelijk bij de meeste andere vrugtbomet} plaats heeft, flegts half
wilde en onvolkomene foorten voortkomen : intusfchen leert de
ondervinding, dat onder een aantal van zulke zaailingen er ook
niet weinigen gevonden worden , van hetzelfde foort waarvan
ze genomen zijn , terwiji men voorts langs dezen weg tusfchen
beiden een nieuw foort verkrijgen kan : zo als het dan ook vast
ftaat dat, de meeste foorten van druiven niet anders dart op die
wijze verkregen zijn. De Peterfelie-druif b. v. is ene der
flieuwst verkregene foorten , en de VRO 'EGE VAN DER LAAN,
't welk een onzer beste druiven is , heeft zodoende in onze
Itepubliek haar aanwezen gekregen : men kan ook reeds in 't
vijfde jaar, na dat men gezaaid heeft, vrugten daarvan hebben.
Wanneer men nu den wijnflok uit het zaad wil voortkweZ5
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ken neemt men het zaad of de korrels uit rijpe druiven, van di
allerbeste foorten , zaait ze of in. 't voorjaar , en in dat geval
moet het land tegen het uitdrogen met mos bedekt worden ,
v6 Or den winter, in de maand , November, als wanneer . men het
land tot het voorjaar toe met langen mest tegen de koude moet
beveiligen. Zij moeten op een bed van goede losfe , zandige
g arde gezaaid worden en op een goede, warme, zonnige
tegen winden gedekte plaats, liefst voor een muur of planketfel: en na dat in het volgend voorjaar de jonge planten voor den
dag gekomen zijn, moeten zij gewied , en de grond behoorlijk
vogtig gehouden worden. Ook dient men ze in de hete zomerdagen tegen de grate hitte te befchermen. Naar mate dat ze
3.1 a ngroejen , moeten er palen bij gefloken worden , en wanneer
zij met sneer dan ene fcheut opgroejen, moet de zwakfle weggefnoeid, en flegts de fterkfte behouden worden , ten elude die
weliger opgroeje, en eerder tot kragte kome.
Om dezelfde reden moet men wile Dieven of Bijfcheuten , Welke naast de ogen voortkomen , even als de baarden of draden ,
zo dra men dezelven ontwaar wordt , wegnemen. In den volgenden hcrfst wordt de jonge fcheut op 2 of 3 ogen ingekort,
en de hieruit voortkomende fcheuten bij de volgende fnoejing
weer wat kort gefnoeid, om kragtig houtgewas en vroeger vrugten te verkrijgeu. Indien men foorten verkrijgt, waaraan weifig gelegen is , kan men ze op de voorfehreven wijze enten, zo
dat men in geen geval vergeeffche moeite zal gedaan hebben.
Eindelijk worden ze of op hun derde of op hun vierde jaar verplant, naar mate zij vroeger de behoorlijke fterkte verkregen
hebben.
Men kan ook de Druiven korrels in de maand Februarij of in
't begin van Maart in potten zajen, en dezelven in run- of Mest.
bakken zetten, die met glazen of met Chasfis overdekt zijn.
Meer dan zes of zeven korrels moet men niet in een pot zajen,
want indien ze digt op elkander flaan, worden de planten tear
en zwak. De potten moeten met goede losfe g arde aangevuld
in een niet al te warmen bak geplaatst , en van tijd tot tijd bevogtigd worden; ten minflen bij droog weer. De beste tijd oin
ze te gieten is na den middag , kort' voor dat de zon van de
bakken weggaat. Zo dra men gegoten heeft, dekt men er de
Chasfis over , en laat den bak , indien hij niet al te warm is , den
gehelen nagt door gefloten.
Wanneer de warmte in den bak vermindert, kan men ze door
een nieuwe laag van paardemest en bladen weder doen toenemen , moetende men egter zorgen dat dezelve nooit al to hevig
worde. In 't laatst van Augustus moeten de glazen of Chasfi
weik,
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weggenomen worden, ten einde de phmten ,van de kunst- hitte
te ontwenneu en -Ann den nodigen tijd te geven om tegen detz.
winter enigzins gehard te worden. In OEtober en November
moet men er evenwel matten over henen hangen, ortF ze tegert
de nagtvorsten te beveiligen.
Men verplant deze itokjes , zo dra zij de hoogte van zes duint
bereikt hebben, elk in een afzonderlijken groten pot , laat er zoo
veel aarde aan, en raakt zo weinig aan de wortels , als immer
inogelijk is , fteekt er flokken bij die zo lang zijn als de hoogte der takkcn zulks gedoogt , en zet ze dan op nieuws in de
bakken. Indien de wo.rmte in de bakken te veel mogt venniriderd
zijn, wordt hierin te voren wederom behoorlijk voorzien. Men
laat bun voorts niet meer dan een lot , zet ze in Maart of
April tegen de Muren of Schuttingen , waarvoor men ze beflemd heeft, en topt ze bij het derde oog, indien ze zwaar, en
bij het twede , indien ze tenger en zwak zijn, terwijl het onder..
fte oog met den duim en den voorften vinger ter deeg gewrevea
worth..
Het VER P L AN TEN van jonge wijnflokken , op wat wijze
d.ezelverr dan ook aangekweekt zijn , knn towel in 't najaar als
in 't voorjaar gefchieden. De Najaars - planting is de verkiezeiijkfle. Plant men in 't voorjaar, dan dient zulks hoe eertkr hoe
beter , en zo dra men flegts in den grond kan komen , te gefchieden, om dat anders de wijnflok te veel blood of traant,
hetwelk aan deszelfs groei nad6lig is. Men moet tot het planten
nooit andere dan jonge , welbewortelde en fleurige wijnflokken
nemen , 01T/ dat de ouden zeer bezwaarlijk grocjen willén: tey ens ,moet men zorg dragen dat ze niet te lang nit den grond
blijven , waarvoor de wortels verdrogen , hetgeen voor dezelven
fclrldelijk is. Om die reden moet men ook de wortels van jonge
wijnitokken, die men naar verre plaatfen verzendt , in mandjes
met verfche aarde leggen , of ze zorgvuldig met mos , tiro en
Molten omwinden.
Zommigen raden dat men de jonge wijnflokken bij 't planten
wat fchuins in de aarde legge, ten einde de wortels niet te diep
in den grond komen , en dus de zon meer invloed op dezelven
kunne uitoefenen : zijnde het egter dan vooral noodzakelijk om
ze gedurende het eerite jaar , bij grote hitte , te overfchaduwen,
tot zo lang dezelven goed vastgeworteld zijn. Hoe ver men de
wijnitokken aan Muren of planketfels van elkander of moete planten, hieromtrent zijn niet wel algemeene regelen te geven ; moetende men zig in dezen nails de foorten , die men plant , en naar
de natuur van den grond rigten. De one foort tog breidt zig van
natuur veel meer uit dan de andere , en de wijnflok grocit in
eel/
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een zwaren grond , vooral in klei , veel weelderiger en maakt
veel weer houtgewas dan in zandgronden.
Er is voorts geen boom of heestergewas , waarbij zo veel van
bet SNOEJEN afhangt als bij den wtuflok. Door het NIES
wordt de wijnilok de voortreirelijkfte van alle vrugtbomen , daar
hij buitendien flegts een wilde ft-ruik is, die niet dan klcine en
onfmakelijke vrugten voortbrengt. Door een goed gebruik van
het Snoeimes, bewaart men hem leven en kragten, terwijl hij
bij gebreke van dien ligtelijk zijne kragten verfpilt en onbekwaam
wordt om aan den vorst te weerflaan.
Er is een groot onderfcheid tusfchen het fnoejen van een wijnilok die tegen een Muur of planketfel ftaat of dat van de kleine
wijnftokken, die men in de wijnianden aan ftokken laat opgroejen. De algemene regelen, welke men bij 't fnoejen der wijnilokken behoort in 't oog te houden, zijn dezen:
I) OVER 'T GEHEEL IS HET ALTIJD BETER, DE RANKEN KORT T1 SNOEJEN, DAN HUN AL TE VEEL TE
VERGEN.

Men wane niet, dat men door veel bout een menigte van
vrugten verkrijge. Enige jaren ling moge men dit oogmerk
kunnen bereiken maar dan heeft men ook den boom voor verfcheidene jaren uitgeput; deszelfs kragten zijn boven mate verwist, de trosfen en korrels worden klein , dik van vel , en men
heipeurt aan den boom alle de gebreken van den ouderdom
terwijl in tegendeel een fterk gefnoeide wijnaok menigvuldiger
en groter druiven voortbrengt fterker en duurzamer worth , en
rijper hout verkrijgt.
Voor dat men bij een volwasfen vijnflok bet mes gebruikt,
behoort men te overwegen F DEZELVE JONG DAN OF DB,
ZELVE OUD ZIJ.

jonge wijnftokken , die enige jaren Lang gedragen hebben , en
in hun voile kragt zijn , kan men aitijd meer vergen, en bijgevolg meer bout laten maken dan oude bomen.
3) Men rnoet in aanmerking nemen OF HET EEN S T E R K
GROEJEND SOORT ZIJ, HETGEEN UIT DEN AART VEEL
UOUTGEWA S MAAKT.

Want bijaidien men aan een iterkgroejend foort te weinig bout
laat komt er een overmatige •groei in deszelfs ranken : de
fappen vinden daarin gene genoegzame ruimte , en werken uit
dien hoofde te fterk op de ogen , verfcheuren de naauwe wegen , waardoor de vrugt moet gevormd worden , vernielen het
zaad of de jonge druifjes , die daarin zijn , en doen ze in geile
waterloten ontaarten.
4) flet is niet onverfcbillig Of DE WIJNSTOK IN EEN VETTEN
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'TEN EN NATELGEMESTEN DAN WEL IN EEN MACEREN
GROND s T A. Hoe vetter de grond en hoe flerker de wijnflok
is, des te meer kan hij velen. Indien egter dezelve in het voorgaande jaar rijkelijk gedragen heeft , moet men hem min of meer
laten rusten ; hetzelfde geidt ook vooral niet minder, wanneer
hij in vorige jaar door hagel of vorst veel geleden heeft , in
welke gevallen men hem noodzakelijk tijd moet geven , om zig
behoorlijk te
Men moet altijd zo VEEL MOGELIJK HET OUDE ROUT
WEGNEMEN, en niet flegts zorgen dat de boom ene genoegzame ruimte ban., maar ook dat hij voor het grootfle gedeelte
jong en fchoon hout hebbe : moetende men teyens deszelfs takken
aan weerskanten regelmatig en in evenwigt houden , niet flegts
om aan het oog te voldoen , maar ook om hem te noodzaken ,
dat -zijne fappen gelijkelijk verdeeld worden, en nagenoeg overal even fteik werken.
6) MEN MOET ALTIJD HET ZWAARSTE HOUT EN DE
STERKSTE RANKED BEHOUDEN, terwijl men de minder flerken wegneemt, of zo men ze houden moet, flegts op op
zijn hoogst op twee ogen fnoeit. Tanners zijn het de zware ,
welgevoedde loten, en vooral de kortledigen en die dikke ogen
hebben welke doorgaands , nis de meeste kragt hebbende , de
meeste en grootfte trosfen voortbrengen. De trosfen komen
meestal aan de einden der in het voorgaande jaar gefnoeide loten
voort. De dunne loten worden vervolgens op twee of drie ogen
ingekort ; doch de magerften en die overtollig zijn worden geheel weggefnoeid, invoege dat er niet meer dan twee of dric
kort gefnoeide loten aan den Moedertak blijven.
Deze op twee of drie botten gefnoeide loten worden SP o REN
genaamd en zijn van zeer veel belang , want terwijl de langere
loten vrugten dragen , komt nit deze Sporen het vrugthout voor
het volgend jaar. De loten welke gedragen hebben , worden dan
ook doorgaands weder tot aan het gemeld.e Spoorbout weggefne.
den ; zo dat de wijnitok langs dezen weg altijd bij kragten en in
een flat van vrugtbaarheid gehouden worth.
De wijnitokken brengen ook, gelijk andere vrugtbomen , w ATER-LOTEN V0011, die niet allecn onvrugtbaar zijn, maar ook
de beste fappen van den boom naar zig trekken , en dus aan de
vrugtbaarheid der andere takken in den weg ftaan , waarom men
ze dan ook hoe eerder hoe beter moet wegfnoejen of inkorten.
Men kent deze Waterloten of z U I G ERS daaraan dat ze veel
weelderiger en langer dan de anderen , en doorgaands niet geheel
rond , maar veelal kantig of plat zijn: voorts is hun benedenfle
cind
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Bind veelal dunner als het niidden, ook hebben zij kleine
pe ogee, welke wijd uit elkander
Zommigen vernieuwen hunne wijnftokken door ze om de xo
of 12 jaren bij den grond af te fnoejen. Anderen doen zulkg
door enige der oudfle en langfte takken boogs wijze in den
grond te leggen, zodanig dat flegts de uiterfle jonge loten boven
den grond uitfteken , en in 't vervolg weder aan het iilanketfel.
opwaarts geleid worden. Deze handelwijze vooral is , wanneer
de ruimte dezelve toelaat , van zeer veel nut, daar de ondervinding leert dat zodanige ingelegde takken in 't vervolg de grootfte en fchoonfte Druiven voortbrengen, beter dan de oude Rain
of andere verplantte inleggers : hetgeen ook zeer ligt te begrijpen is, daar jonge wiinflokken altijd beter vrugten dragen dan
ouden , en dezen daarenboven nog een geruimen tijd lang door
den Moederftam gevoed worden.
Daar zijn er welke beweren dat men welig groejende wljnflokken zeer lang moet laten , en niets anders wegfnoejen dan alleen
de onrijpe einden der loten , en de onrijpe, magere en overvloedige ranken , waardoor zij zig verbeelden dat de groei van den
wijnitok gematigd , en deszelfs vrugten vermenigvuldigd worden
zouden. Dit kan egter op niets anders uitlopen dan op een
flagen verwildering van den wijnitok en op ene verwarring van
takken , waaraan bovendien niet dan kleine trosfen en druivea
groejen zouden.
DE T IJ D W A N N E E R men een wijnitok, die tegen eenm:uur
of planketfel ftaat , fnoejen moet, hangt voor een groot gedeelte
af van deszelfs flandplaats , en van de warmer of kouder lugtfireek. De voorjaars fnoejing is op verre naar de verkiezelijkfte.
's Winters , of kort v6Or den winter te fnoejen is altijd zeer gevaarlijk , uit hoofde dat een felle vorst de gefnoeide ranken doorgaands doct flerven. Voorts fnoeit men in 't voorjaar vroeger,
wanneer 7de wijnflok een hoge en warme ftandplaats heeft dan
wanneer dezelve in vlakten of lage gronden ftaat, gelijk bij ons'
bijkans overal plaats heeft.
Wanneer men al te lang wagt met fnoejen , dan hebben de flippen zig reeds in die ranken , welke moeten weggefnoeid worden, verfpreid, en vloejen diensvolgens ongebruikt weg of men'
maakt den wijnftok aan 't bloeden. Maar wanneer men hem op
het regte tijdflip fnoeit , worden de fappen bij elkander gehouden en de boom befteedt zijne kragten tot ons voordeel. 'tBlijft
egter altijd bedenkelijk in onze gewesten om te fnoejen , zo
lang men nog voor nagtvorsten moet vrezen, want een gefnoeide
wijnitok werkt vroeger dan een ongefuoeide, en de vorst kan
bij-
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Ibljgevolg ligter in 'denzelven doordringen en hem benadelen.

Bovendien kan men, wanneer men laat fnoeit , gemakkelijker
ontdekken , welke ranken door den vorst geleden hebbende nice
groen noch fappig , maar hard , dor en onnut zijn , en com die
mien moeten weggenomen worden.
Die geen leerlingen in de fnoeikunst zijn, weten , dat men het
mes aan de tegenovergettelde zijde van het oog aanzet , ea
fchuins naar boven fnijdt (ongeveer met een hock van 45 gra-)
den) zo dat men boven het oog eindigt. Hierdoor wordt bij
het bloeden het fap beret om op het oog te vloejen , en hetzel
ye te verzuipen en te bederven. Het mes moet egter kort'boy en het oog uitkomen, ten einde er geen flompje van een duint
of Inger boven het oog blijve, hetgeen zeer misftaat en fchadelijk is voor de ranken.
Zommige tuinlieden houden veel van het opzetten van bogen,
beftaande hierin , dat men" de ranken vrij lang laat groejen en ze
elan boogs- wijze vast bindt: waardoor men den omloop der fappen itremt , dezelven noodzaakt om zig in meerder loten te verfpreiden en ze langs dien weg te doen dragen. Men verkrijgt
ti.us hierdoor in de daad een groter menigte van druiven. Dan ,
men dient hieromtrent omzigtig te zijn , en te voorkomen dat de
boom te zeer uitgeput , en verfcheiden jaren agteruitgezet worde. Bij wijnitokken waarin zeer veel groei zit, en die in een
geilen grond flaan , kan men deze handelwijze met vrugt in 't
werk flellen. Men doer het egter flegts aan zulken die tegen
lage muren of planketfels flaan ; want wanneer men de ruimte
heeft, kan men de boven , indien ze welig groejen, tuitendien
genoegzaam tot het dragen van vrugten noodzaken, door hurt
vele ranken te laten , en dezelven bij zware ogen te fnoejen ,
waardoor de fappen insgelijks onder die alien verdeeld worden,
ingevalle men nu aan ecn laag planketfel een wijnitok op de gemelde wijze met bogen wil doen groejen, moet men nogtans de
ranken nooit op meer dart zeven ogen fnoejen, en er niet te
veel aan een wijnftok willen te pas brengen : want wanneer
men denzelven eons om zo te zeggen overfnoeid heeft , dan
wordt hij zodanig verzwakt , dat hij verfcheiden jaren nodig
beeft om zig te herftellen. Men zal er in dat geval een menigte blinde ogen aan vinden, en de loten die er hier en daar nit
voortkomen , zullen weinige en kleine flegte druiven opleveren.
Over 't geheel moet men zig deze bewerking nimmer veroorloy en , zonder den wijnitok , dien het gelden moet, good te kennen , deszelfs kragten en ouderdom , als mode de vettigheid van
den groin, cux, in aanmerking te nemen , en zonder alvorens
te
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te overwegen of dezelve ook in 't laatst verlopene jaar vele
vrugten gedragen of veel geleden hebbe.
Voor het overige is het niet onverfchillig op wat tijdftip zulks'
verrigt worde. Men moet het nimmer in den morgenflond noch
bij vogtig weer willen doen, , wanneer de ranken teal zijn ea,
ligtelijk afbreken ; ook moet het gefchieden voor dat de ogen
beginnen te zwellen. _ Men moet voorts opletten dat men gene
ogen afftote , terwijl ook de bogeti zodanige rigting moeten ver.
Irijgen; dat de zon op dezelven den vereischten invloed kunne
uitoefenen. In het laatst van April dient men daarmede gedaan
te hebben.
De lei - ranken d. de buitentle ogen aan de hoofd- en zijtakken moeten dan eerst gefnoeid worden wanneer men van den,
fiam of tot aan dezelven gefnoeid heeft. Want het groter of
kleiner aantal ranken die men daaraan gelaten heeft, de vele of
weinige ogen die daaraan zitten, en voorts de overweging of het
een clerk of minder flerk groejend foort zij , moet aan den tuinman aanwijzen op wat lengte hij de leiranken fnoejen moet , en
of het dienstig zij om hun 4, 5 , 7 of 8 ogen te laten.
Zeer zeldzaam moet men de buitenite voorjarige rank tot een
lei - rank nemen; men moet dezelve !lever ,benevens het oude
hout wegfnoejen, en of diegene welke het naast daaragter fleet,
indien ze fchoon en gezond is , of enders de daaraan volgende
rank tot dat einde verkiezen. 13ij een laag planketfel , 't
welk men van onder tot boven met een wljnitok overdekken
wil , moet men de , ranken , welke onder aan den clam en aan de
hoofdtakken zitten, altijd tot op an of twee ogen fnoejen , ten
einde men loten daaruit verkrijge : dezen zullen wel in 't eerfle
Saar weinig dragen en dienen flegts urn de fchutting te bedekken , maar in het daarop volgend jaar zullen ze van veel nut
zijn , terwijI ze ook goed kunnen gebruikt worden om de pleats
van een ouden tak te vervangen welken men gearne tegen een
jongen verwisfelen wil, of ook om inleggers te maken en zodoende jonge wijnflokken van hetzelfde foort can te kweken.
In Italie heeft men de gewoonte om de wijnflokken digt bij
bomen te planten, en ze dan door middel van een dread of touw
als in de lugt zwevend van den even boom near den anderen te
leiden. Het levert zekerlijk een fraai toneel op en het client te.,
y ens tot befparing van ruimte , wanneer in een tuin de druiven
op die wijze aan guirlandes, tusfchen de bomen hangen. Men
leidt ene Of twee hoofdranken Tangs het touw heen bindt dezelven vast dear tegen aan, en laat aan elk lot flegts den of twee
ogen.
Men
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Men kan er ook laagftammen van maken. In dat geval zet men
een wijnftok, even als een boompje, tegen een flok aan , en
fuoeit hem alle jaren op dezelfde plaats een voet boven den grond;
hij krijgt hierdoor een kop, waaruit altijd ene menigte jonge
ranken voortfpruiten. Nu laat men hem vier of 'vijf van de Berk—ranken
ile
, en fnoeit ze op een , twee tot vier ogen , of indien
dezelve welig groeit en in een vetten grond ftaat, zet men er
ook wet enige bogen op.
Dat egter de beide laatstgemelde handelwijzen in onze lugtftreek niet best voegen, maar meer voor warme landen berekend
zijn, zal een ieder ligtelijk voelen.
Wanneer men gefnoeid heeft, worden de ranken met verfchen
twijg' VASTGEBONDEN, terwijl men de groene loten eenvoudig met ftro of moscovifche matten kan vast ft E G T N. Dit
battle moet omftreeks half Junij gefchieden , en dus voor dat
de wijnftok bloeit. Men moet het-vooral bij hoge wijnitokken,
niet verzuimen, _om dat hurine ranken anders ligtelijk door wind
en regen, zomtijds ook tot groot nadeel voor het volgend jaar,
daar of gerukt worden. Wanneer het clerk groejende
ken zijn , moet men ze nog wel voor de twede reis hegten , het
geen na den bloeitijdlefchiedt: waarbij men altiid zorgen moet
dat gene loten over elkander , maar dat die alien op een behoorlijken afftand van elkander, komen te liggen.
Tot de verdere verrigtingen aan den wijnftok behoort ook het
breken , afbreken of ultbreken, hetgeen verfchiilende voorwerpen heeft, en ook wel de z OMERSN-OEJI NG genaamd wordt,
wrwiji de eerfte DE WINTER SNOEJING beet. In de wijnbergen namelijk worden de overvloedige ranken van fterkgroe.
iende wijnftokken, die in een geilen grond ftaan , weggenomen
hetgeen met veel omzigtigheid en kennis -van zaken gefcbiederi
moet.
Bij onze wijnftokken in tuinen en tegen planketfels, heeft
men flegts de Dieven of bijfcheuten (zie DIEVEN) , uit te breken , gelijk mede de bovenfte toppen van zodanige ranken waaraan druiven hangen , wordende dezelven na den bloeitiid tot op
drie of vier bladen boven den hoogften tros afgebroken. — Men
moet egter hieromtrent , gelijk in 't algemeen , met alle loten
die gekort worden, acht than op de krngt van 'den wiinftok en
op deszelfs natuurlijken cart en groejing natneliik of hij van
nature tang en weelderig gewas ,maakt, gelijk doorgannds
vleefchige Druiven doen , dan of hij , gelijk de waterigen. gematigder groeit. In gevolge van dien moet men de vrugtdragen.
de weelderige loten der eerstgemelden 2, 3 of 4 ogen holier
boven de vrugt afbreken, en daarentegeu de zwalikere loten
Aa
wat
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wat korter, narnelijk voort boven den tros, llegts n oog
hoger; ja zelfs , indien een zwak Iot twee of meer trosfeti
voortgebragt heeft, welke dan doorgaands klein zijn en geen
genoegzaam voedfel ontvangen kunnen, moet men het ,bovenite
trosje met het lot s wegbreken, om aan het overblijvende meer;
der voedfel te verfchaffen, en hetzelve zo doende volkomener
te doen worden.
Eindclijk behoort hiertoe het afbreken, hetgeert langs den
Rliijn abkiipfelen , en aan deal Neckar , gelijk ook in Saxen
verhatten genoemd worth , en hierin beflaat dat men van 't begin
van Augustus of en verder heen ieder lot boven afbreekt , ten
einde deszelfs groei in de lengte te ftremmen en het hout rijp
te doen worden. Indien zulks vroeger dan in Augustus gefchiedde , dan zouden er nog vele nutteloze zijranken komen,
uit hoofde dat de groei van den boom , op dat tijdflip, nog te
clerk is.
wagten om immer,
In alle gevallen moet men zig
DU RENDE DEN BLOEITIJD,ietsaan den wijnitok te verrigten.
Zo lang , hij in dien- toeitand is, is hij gevoelig voor de minfte
beweging , en laat aanflonds de bloefens vallen. Zelfs de jonge
druifjes, die reeds gezet zijn , behouden nog diezelfde gevoeligheici„ waarom men dan dezelve nooit aanraken en zees voorzigtig moet zijn, wanneer men in derzelver nabijheid enige bey
zigheid heeft.
De gefnoeide of afgebroketie loten nioetert voorts dadelijk
tangebonden of vastgehegt worden , niet flegts om dat zulks
fierlijker flaat, en om het afwajen te voorkomen , maar ook om
de Druiven meer lugt en zon te doen genieten , en ze daardoor
volkomener en fmakelijker te doen worden. Met dit vasthegten,
hetgeen, gelijk gezegd is , met Moscovifche Mat gefchiedt,
moet men, ten einde het in order te kunnen verrigten , van on•
dered beginners, zijnde men hierdoor beter in flaat om de loten
behoorlijk, te fchikken en te plaatfen.
'Men. moet nie(meer bladen wegbreken , dan door bet aPbreken
der loten van zelve wegraken , gelijk zommigen doen ,uit het verkeerde begrip dat daardoor de vrugten meer zon krijgen , en dus
beter rijp worden zouden. Egter kan dit wegnemen der bladen
its 't najaar van . nut zijn, wanneer de kragt der zon vermin.
derd is.
Eu om de rijpwording der druiven te bevorderen moet men,
wanneer de wijnftok rijkelijk met vrugten beladen is, hem van
een gedeelte zijner trosf en, en wel van de kleinften, ontlasten,
en er niet meer aanlaten, dan dezelve waarfchijnlijk voedei
kan. Daarenboven belemmert het _het n ip worden der Druivert
WC;
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diet weinig, wanneer de korrels te digt op elkander zitten , door
dien iii dat geval de Zon niet alle de korrels genoegzaam kart
aandoen. Het is nit dien hoofde wil men rijpe en fchone druiven hebben, zeer nuttig erx noodzakelijk, dat men de korrels,
door nitknipping met de fchaar , verdunne ; hetwelk gefchiedt
wanneer dezelven de grootte crier Erwt verkregen hebben; bier
door zallen de Overige korrels veel groter en rijper worden. Zo
men dit dan ook al niet aan alle de wijnilokken erf trosfen very
rigten kan , behoort het ten minften zo veel mogeiijk nail die.*
genen te gefchieden , waarop men den meesten. prijs
Dit uitknippen is ook nodig nail de trosfen , die veel kleine
onvolmaakte korrels tusfchen de goede voortbrengen hetgeeth
door koude Misbloejirig wel eons gebeurt, en buitendien aati
Eommige foorten , b. v. aan de Paarldruif, natuurlijk eigen is.
Niet minder nuttig is bet , om , Wanneer het weer zeer diodg
is, de trosfen zomtijds in den Morgen- of Avcind-ftond , met
fchoon water te befproejen ; wordende dezelven daardoot Veel,
ogelijker en flajer van kleur.
„ Wat mij betreft" , zegt F o ii s 4TH ; „ ik heb dnige tVijn„ flokken die ngeri ten muur op het zuiden, tusfchen oud
Nan , op de volgende wijze behatt„ Perfikbomen enz.
deld.
„ Ik bey ond dadelijk dat ze kleine vrugten droegen die gantscii
5 niet malsch waren , en die men niet gevoegelijk op tafel ge–
en kdnde. Men had ze regt laten opgroejen, waardoor
92 y
natuurlijk
ongemeen in de hoogte fehoten maar waardoor dad
99
ook de meeste fappen tot het vOortbrengen Van float verfpild;
en dus aan de vrugten onttrokken werderi.
,9
„ Ik liet tcien in het jaar 1789 twee zware takkeri voluit groejen , zonder ze gedurende deri zomer in hunnen loop re ftui,9
„ ten. In 1790 leidde ik ze kronkelend (zie Plant X) en Nei
aan elke rank ongeveer dertig ogen, waardoor ik honderci
,9
en twintig fchone druiven Verkreeg, waarvan elke tro y terns
15
„ minften een pond en velen een vierde meer dan een pond wci=
n, gen.
„ Allen die deze grote druiven zagen, vonden Ze zo fchoon,”
als of ze nit de Trekkasfen kwamen terwijl intusfchen de
55
2) vrugten aan de Overige takken van dezen wijnftok , welke of,
„ de oude wijze geleid en gefnoeid waren , even flegt en kleid
waren als te voren."
,, In bet volgend jaar nam ik de proef nog meer in 't groot,
i en leidde vijf ranken op dezelfde wijze. De loten , die
§, tot hdut voor bet volgend jar befterrid.e , lief ik wederom deft'
geheien zoisar ons.ehinderd , tusfchen (;W Oado bo y= heneri
Aag
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„ en boven fangs den muur groejen. 's Winters leidde i ze-it
„ kronkels , en zo , dat zij den muur zeer regelmatig overdek„ ten, met dat gevolg, dat ze even vrugtbaar waren als die van
9 , het vorige jaar.”
„ Na verloop yan drie jaren aarzelde ik niet langer om alle
„ deze wijnftokken op dien voet te behandelen , en ik had het
„ genoegen , , dat ik, in 't jaar 1793 aan 's Konings hofhou„ ding drie honderd agt en zeventig mandjes met druiven
,, kon bezorgen, waarvan elk bijkans drie pond woog zonder
„ dat er nu een enkele wilt-111°k meer was dan in 't vorige jaar,
„ wanneer ik flegts zes en vijftig mandjes van 't zelfde gewigt
„ had kunnen leveren , en wanneer daa.renboven de druiven zo
„ flegt waren , dat men ze zekerlijk niet op 's Konings tafel zal
„ hebben willen geven.”
„ Schoon dit alles de zuivere waarheid zij , zal het misfebien
„ zommigen wat overdreven toefchijnen; dan ieder kan mijne
„ handelwijze in dezen volgen, en er dus zelfs de proef van
„ nemen. 1k voor mij ben nu door deze herhaalde ondervinding
„ volkomen overtuigd, dat deze wijze, van de wijnftokken
„ kronkelend te leiden , verre boven de gewone wijze te vet„ kiezen zij.”
„ Men moet voorts de ranken , die men opleiden wil , ,zo kort
„-mogelijk bij den grond. nemen , ten chide de muur goed over„ dekt worde. Indien de muur hoog is, en er nit de kronke„ lende ranken zware loten voortkomen , dan kan men die wet
„ daaraan laten ; zijn dezelven egter zwak-, of is de muur laag,
„ dan fnoeit men ze 's winters weg , en er wordt in hun plants
„P ander en fterker jong bout aangekweekt , gelijk men uit de
„ verklaring van Plant X nog duidelijker ontwaren zal.”
„ Het is een vaste regel , dat men fterk en zwaar bout moet
„ zien te verkrijgen , om dat anders de wijnitok niet dan kleine
„ vrugten voortbrengt. Tot dat einde fnoeit men de loten tot
„ op twee of drie ogen , waardoor men in 't volgend jaar fterk
„ bout verkrijgt. De wijnftok draagt zijne vrugten aan 't hout
„ van het vorig jaar. Wanneer er , gelijk dikwijls gebeurt, veel
,, oud en kaal hout aan zit , met kleine zwakke ogen aan de top.
„ pen, dan moet men hetzelve zo digt mogelijk bij den grand
„ affnoejen , in welk geval men in dat jaar gene druiven krijgt:
,, of men moest verkiezen om in 't one jaar flegts de helft van
„ het oude bout weg te nemen, ten elude van de overblijvende
„ oude takken nog enige middelmatige of flegte vrugten te er„ langen.”
„ Nu heeft men in 't volgend jaar goed en fraai bout in over:, vlcnd incileu men flegts de flerkfle loten vntgehegt, en alle
de
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,, de zijfcheuten , welke uit de ogen voortkomen , weggeno„ men heeft, door ze met de vingers er of te . Itropen, of met
„ een fcherp pennemes bij het oog weg te fnoejen. Hoe we!
„ nu de gemelde loten , om ze tegen afbreken en afwaien te be„ veiligen , moeten VASTGEITEGT, zo moeten dezelven nog-„ tans vooral niet VASTGEBONDEN worden, om dat daardoor
„ de ogen welke in 't volgend jaar vrugt dragen moeten , zou„ den kunnen gekneusd worden. Voor het overige fnoeit men
„ altijd kort boven de ogen , en men zorgt dat het hout , gedu,, Tende den zomer, niet te veel bedekt zij , maar genoegzaam
„ door de zon kunnen befchenen , en door de lugt vrije1ijk aan„ gedaan worden, waardoor het niet weinig fterkte verkrijgt.”
„ Zo dikwijls men voorts de jonge loten vasthegt , neemt
„ men ®ok alle de zijfcheuten weg , en dit mag gedurende de
„ zomennaanden wel herhaalde reizen gefchieden , en te veel„ vuldiger, tar mate de wijnftok ilerker groeit. Wanneer het
zeer warm is , groeit een gezonde wijnIlok zo fpoedig, dat
„ men hem om de veertien dagen of drie weken , met het ge„ melde oogmerk, moet naarzien , zo men hem in een goeden
„ toefland wil onderhouden. Men gedoogt .00k nooit dat de
• ranken te digt ftaan of over elkander heen groejen, want bier„ door zou men den wijnitok bederven en hem buiten ftaat (lel„ len om in 't volgend jaar naar behoren vrugten te kunnen dra„- gen. De kronkelende ranken belet men om verder te groejen,
„ zo dra de druiven de groote van kleine dopErwten bereikt
„ hebben, door dezelven, een of twee ogen boven de laatile
„ druif, aftebreken of te knakken. Maar de hoofdrank, of zo„ danIge ranken, waarvan men in 't volgende jaar vrugten be„ geert te hebben , moeten nooit afgebroken worden.”
„ Wat nu de behandeling van den wijnflok in het twede jaar
„ betreft, zo zoude ik niet raden orn hem immer voor in 't be„ gin van Februarij te fnoejen , 't en ware dat bet in Janunrii
„ reeds buitengewoon warm ware , hetgeen enkele jaren wet
,, eens gebeurt. Zommigen hebben zekerlijk de gewoonte om
„ te fnoejen , zo dra de wijnitok het blad heeft laten vallen,
„ en voor dat het bout nog te hard is : dan het hout moet nood„ zakelijk veel lijden, indien bet begint te vriezen voor en aleer
„ hetzelve genoegzaam gehard. is , en vooral na een vogtigen
„ zomer. 1k heb meer dan eens gezion dat zulk bout na de
„ fnoejing er uitzag als of het dood was; en er zijn dikwijis
„ nog fchone dagen in October, November en December, wan,, neer de zon en droge winden , benevens de nejaars -mist, het
„ bout doen rijp worden.”
„ Wanneer de bladen van- den wiinflok beginners aftevallen ,
Aa3
neemt
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neemt men een floffer en veegt ze zagtjes van onderen tiat)!
,, boven daaraf, dragehde zulks insgelijks niet weinig bij onl
„ het hout te verharden,"
,, In Feb,ruarij begint men, gelijk gezegd is, te fnoelen. Dc
• zwaarfte en langile ranker; behondt men , en laat ze zo fang
als ze goed rond zijn , en volkomene ogen hebben. Daar ze
pit worden, dragen zé zeldzaam vrugten , en zo die er al aan
„ komen, zijn ze klein en flegt. 1k laat nooit cue rank ftaan
„ die niet ten minften vijftien goede ogen heeft ; meestal hebben
,, ze tot dertig toe, en uit elk yolkomen oog komen twee tros„ fen. Op die wijze heb ik zeventig trosfen yan een enkele
„ rank gehad. De ranken welke gedragen hebben, moeten
„ 't volgend jaar weggefuoeid worden, behalven indien men ze
9, nodig heeft om den muur te bedekken, of ingevalle ze zeer
• zwaar zijn. Men zal altij d goed jong bout in overvloed beb.
„ ben , indien men de winterfnoejing behoorlijk verrigt; dan
„ men moet ook nooit bout later itaa' n heegeen nice zwaar en
„ fraai van kleur is, maar men, Tehoort bet altijd op twee, 4rie
1, of vier ogen te fnoejen et; bet onderfie oog, benevens de pgen,t
,, welke uit het lid tusfchen het voorjarige en het nieuwe bout
voortfprniten af te flrop,en. Langs dezen weg zal men hue
„ zeer het hout kurter is , veel meet vrugten krijgen, dan bij,
• aldien men op de gewone wiize fnoeide.”
„ Men laat altijd twee of drie der flerkfte loten , tot vruge.
flout voor het volgend. jaar , in hun voile lengte voortfcb_le9,1 ten. Heeft men geen genoegzame ruimee om ze opwaarts te
• laten groeien , dan leidt men ze over de andere leibomen beep:,
en zo zaii men aan hetzelfde planketfel drui yen en andere vrug
• ten haven elkatder zien hangen, hetgeen een zeer fraje yei.
,, toning maakt, Men kan ook de ranken (Alder langg, den mum
„ agtercia leibomen 1,1enen leiden, of indien bet planketfel pie,;
,, te Imog Ia kan men ze over hezel ye ikeen naar de andere zijde leiden en vasthegten zo doende heb ik in goede jaren , tus,,
pruimen in, zeer goede druiven gekregen,
fehen perfiken
tegen =men aan , die op he; oosten en westen flonden voor
• al van jonge floklcen." '
„ tie loten yan den wiinftok worden, even
de takIcel,
• van andere leibomen, ingekort, om des te bete; te groeje4
de muren te overdekken. ik leida ze gok naar beide IcarleA
ovade andere bunion heen , en bijaldien men zo yastbegti
9, zal dit aan ie bomen ; die er andev than, xiluuncr.nacinl
„ toebreng-cn. 1k -heh cok wel 'Tilnitakkea
1 qc4t,Q-1
0.,a4 clyu
„ o,/en, osCr2,11an ;Indere hemen iI genlant
bovente gedeelto der zzideliiM
• do =urea been ,vh',1et
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9, en westelijke kanten daarmede te bedekken , zo tang de Per-

fik-bomen nog niet groat genoeg waren."
„ Het is nu enige jaren geleden , dat , van een muur vaa
„ honderd zes en vijftig voeten lengte, de oude Abrikozen„ bomen, die daartegen aan ftonden, wegnam , om ze naar el-.
„ ders te verplanten. Vijf wijnftokken, welke daartusfchen la
„ tegen de Pilasters ftonden liet ik itaan. Deze vijf wijnftok
„ ken hebben hinnen twee jaren den gehelen muur van onderen
„ tot boven overdekt , en jaar op jaar een overvloed van fchone
„ druiven opgeleverd. Zo heb ik ook een ouden wijnftok , die
„ tegen een anderen muur flaat , vernieuwd, door hem zeer
kort bij den grond. aftefnoejen. Dit had ten gevolge, dat hij
„ in den tijd van drie, jaren , ene ruimte van agt en zeventig voezeer fmakelijke vrugten opleverde.”
,, ten befloeg
LA
,, Er fond tegen een Pilaster een zwarte Hamburger
WE POTTEBAKK K r, ) en aan de andere zijde van denzelfdert
„ Pilaster, en dus twee voeten van elkander,, een Muscaat. Bei„ den fnoeide ik op mijne wijze, en in het twede jaar daarna
„ droegen ze elf honderd trosfen kostelijke druiven.”
„ 1k heb nog een andere proef genomen. Te weten , ik
„ enige loten van een wijnftok, die op bet zuiden fond, groef
„ den grond op , en leidde ze ander het yoetpad henen , naar een
„ binnen - planketfel (Contr'espalier) zo dat ze cnntrent vier voe„ ten van den muur afftonden. Ik kortte de loten even als aan
„ de andere wijnftokken , en liet ze voorts niet hoop groejen,
„ ten einde hun fcbaduw de wijnftokken , die tegen over aan
„ den, muur ftonden , niet benaddlen konde. Ann deze wijn„ ftokken krijg ik , in goedl jaren, zeer fchone vrugten , die
„ vrij wat beter zijn clan de vrugten van wijnftokken , welke
„ tegen muren than en op de oude wijze gefnoeid warden. (*).
Zo dra men gefnoeid heeft, moet men ook terftond de won„ den met boompap befnieren. Want daar bet bout van den
„ wijnftok zeer ijl en vol hoiligheden is , trekt dezelve de tig(*) Dat men op deze wijze enige rauken ond,er het pad henen leide , to
(*
voren reeds aangemerkt is, ten chide aan de overzijde een a2ntal INLEGGERS'
te plaatfen , dit kan f4i in c nuttigheid hebben, vooral indien men ruimte te kort
komt. Maar om de wijnitokken aan de overzijde to laten ftaan en tegen planketleis op te leiden: om ze dosdoende van aile kanten vrij te zettes, en te moetea
zorg, dragon dat ze hag genoeg bij den grond , om niet de tegenoverfiaande bomen3 to overfchaduwen, dit verdient eerder den naam van can aartighe,:c1 daa
wel van een ontdekking, waarmede het Publiek kan gediend zijn, en de jam!
anoeten zekerlijk al zeer good zijn, znllen de vrugten van zuike wijnaokken,
onze landftreken, van enige waarde, en van meet waarde zijn, dan welhe
tegen muren 2 aan zulke wijnitQliken groejen, die op de oude wijze gefhoeirl
liturden.

Aa

j.

376

DR MEN.

„ tigheid Berk naar zig , en gaat daardoor dikwijls te gron&
„ Heeft men den wijriftok wat laat gefnoeid , zo dat hij begins
gebruike men terftond de boompoejer,
„ te bloeden ,
„ herhale zulks, tot dat het bloeden ophoudt."
„ 1k wilde mij van de kragt van de poejer, om het bloeden te
,, beletten , ten vollen - overtuigen en fnoeide tot dat einde in de
„ rnaand Junij twee zware ranker van een wijnitok weg, en
vervolgens in Julij bij zeer heet weer , wederom drie ranker.
Het fap borrelde als 't ware daaruit , en nogtans maakte de poejer binnen zeer korten tijd een einde aan het bloeden."
„ Hoewel de voorfchriften die ik tot hiertoe nopens het fnoe.
• jen en behandelen der wijnftokken gegeven heb , voornamelijk
• dezulken betreffen welke in de buitenlugt tegen muren of
• planketfels than, zo kan en behoort men dezelven egter niet
te min ook te volgen , ten opzigte 'an diegenen , welke men
• in Trekkasfen kweekt."
„ Wanneer nu de Druiven genet hebben en reeds beginners te
• zwellen, dan behoort men met een fpuit, of zogenaamden
• tuin - gieter , de bladen en vrugten te befproejen. Hierdoor
wordt van de bladen het flof afgewasfchen , hetgeen dezelven
,, in menigte bedekt, vooral wanneer de tuin kort aan den pu„ blieken weg ligt , gelijk in Kenfington het geval is. Hierdoor
,, wordt tevens het ongedierte daaraf gefpoeld en gedood. 1k
„ heb de gewoonte van alle mijne leibomen des zomers drie ke• ren in de week op die wiize te befproejen , verminder
• daardoor niet alleen het ongedierte, maar de druiven zwei.
,, len ook beter. Men moet zulks egter nooit doen wanneer
koude winden wal en , of wanneer men voor vorst bedugt is.
,, Het kan op geen gefchikter tijclitip gefchieden , dan wanneer
„ de zon reeds zeer laag flaat of het planketfel bijkans verlaat.
„ Wanneer men het dus aan een zuidelijken muur b. v. tegen
„ vier uur doet , dan 'hebben de bladen den tijd om vOOr den
„ nagt weder op te drogen, zo dat, al wierd het dan ook koud,
„ zulks aan den wijnilok geen nadeel doen zal. Bij zeer droog
„ weer en bij grote hitte , giet men ook dens in de week den
,, voet van den wiinftok , hetgeen den groei der vrugten insge„ lijks bevorderen zal. Een wijnitok wil iterk gegoten zijn;
„ wanneer egter de vrugten hunne behoorlijke groom hebben,
„ moet men met gieten ophouden, vooral indien de nagten koud
„ beginnen te worden, aangezien zulks de vrugten wateragtiger
„ maken zoude”
Om de wijnftokken 's winters tegen bet doodvriezen te bevel.
;igen, moet men ze niet, gelijk zommigen de gewoonte hebben, met ftro omwinden; nit hoofde dat de nattigheid in het
aro
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'tiro veel langer blijft zitten. Het is beter, wanneer men om de
wortels heen een gat graaft van een voet breed en een halven
voet diep , en niet flegts dit gat met langen verfchen fir° - mest
aanvult , maar ook boven op nog een goede laag daarvan "flrooit.
Hierdoor verkrijgt de wijnflok de nodige kragten , om den vorst
te wee'rftaan ; latende men denzelven voorts vastgebonden en in
alien opzigte in zijn vorig fatfoen.
Wat nu het vervroegen der Druiven betreft, dit gefchiedt in
i5 R 0 E I K A S S EN en BROEIBAKKEN, op verfchillende wijze ,
met en zonder vuuritoking. Door h et floken kriigt men , gelijk van zelven fpreekt, de vrugten veel vroeger; kunnende mess
hangs dien weg, zo ze wel behandeld worden , reeds in de
maanden Mei of Junij volkomen rijpe druiven hebben.
De wijnflokken worden tot dat elude in ftookkasfen (zie
BROEJEN) tegen den agtermuur,, die van rookleidingen voorzien-is , in den vrijen grond geplant , zo dat hunne wortels zig
volkomen kunnen uitbreiden, moetende egter die grond zodanig
worden toebereid , als bier voren reeds aangewezen is. Men begint omilreeks Nieuwejaar dezen kas te floken , daarbij ten op,
zigte van het meer of minder itoken , lugten , begieten en befproeien in het oog houdende all hetgeen hieromtrent bij het
B R. OEJEN is aangewezen.
Men kan de druiven ook vervroegen , indien men 6ne of meer
ranken , van een buiten den flookkas geplanten wijnitok , door
ene ruit in denzelven leidt ; welke rank benevens de loten , die
daaruit voorfpruiten , men vervolgens van binnen aan latjes
bindt, in dier voege , dat dezelven overal omtrent ene handbreed
van de glazen of komen te liggen ; moetende de ruit rondom de
rank wel digt gemaakt worden.
Op deze wijze verkriigt men de druiven wel niet zo vroeg als
wanneer de wijnilok zelve in den flookkas {hat, doordien dat
gedeelte der rank , 't welk buiten den kas is , min of meer van
de koude lijden moet. Men kan dit egter enigszins verhelpcn
door het buitenile gedeelte der rank , bij vriezend weer met ilro
te omwinden , en den grond boven de wortels met mest te overdekken.
De druiven kunnen ook vervroegd worden door middel vr,n.
jonge Iterke wijnflokken , die vrugtdragende zijn, in houten
Bakken of grote flenen potten. te planten , en dezelven , wanneer ze een jaar lang daarin geflaan hebben en beworteld zijn,
in een flookkas te zetten , en op voormelde wijze te behandelen.
'Viet nile foorten zijn egter hiertoe even dienstig; het zijn
vooral die , welke Dort gewas maken en gewillig vrugten dra.Aa5
gen:
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gen, welke men tot dat einde moe; verklezen, b. v. de PARED*
DRUIF; de VRQEGE VAN DER LAAN en vooral de PETER$ELIE DRUIF, die op deze wijze het gemakkeiijkst vrugten
clraagt., Terflond na Nieuwejaar worden ze in de ftooklcasfen
gezet. Ook zonder vuurftoking kan men de wijnftokken veryroegen door middel der ZONNEBAIIKEN, waarvan men elders
befchrijving vindt.
Op welke wijze nu ook de druiven vervroegd worden, het is
altijd van veel belang, dat men nimmer verzuime orn hun , door
het openzetten der glazen altijd min of meer lugt te geven, Dit
moet altijd bij zagt en helder weer gefchieden , en bepaaldelijlc
in den bloeitijd , gelijk ool; tegen den tijd dat de druiven begineri
te worden,
Ingevalle men in den bloeitijd hierin nalatig ware , zouden de
druiven ligtelijk M Is BLOEJEN, gene of weinig korrels zetten ,
ook wel, door de al te grote hitte binnen den broeikas, vooral bij heten zonnefchijn , geheel doorfchieten. En bijaldien de
druiven, in den tijd dat ze rijp moeten worden, geen genoegzame verfche lugt krijgen , worden ze niet alleen dikhuidig
onfmakelijk, maar ook lijmig en onaanzienlijk (gelijk meer andere vrngtc,m die men vervroegt) duordien ze niet behoorlijk
ivaasfemen kunnen.
Het is ook zeer dienstig dat men de jonge trosfen , na dat ze
gezet en de druiven de grootte van kleine erwten verkregen heb.
ben , zuivert, d. dat men de kleine onvolmaakte korrels met
een fchaartje daaruit knipt , en zelfs ook, als de trosfen te digs
of te vol van korrels zijn, enige anderzins volwasfene besfen
daaruit neemt, orn dus de trosfen losfer en opener te maken
waardoor ze niet alleen beter rijpen , maar ook gelijk reeds vexmeld is, grater en aanzienlijker,, en de druiven fmakelijker worden.
Door middel van Stook- of Trekkasfen , kan men dan ook allerlei kostelijke foorten van druiven, die in dit land anders Wmmer rijp worden, tot hun volkomene rijpheid brengen.
De druiven hebben zeer veel van Vliegen en Wespen te Iiiden,
waar tegen men niet zonder vrugt deze en gene middelen lean in
het werk ftellen, Zie VLIEGEN en WESPEN.
Maar de rijpe druiven hebben nog meer andere vijanden, bepaaldelijk de vogels. Men kan dan de fchoonfle trosfen in papieren zakken hangen ; om TAM flan alien te willen doen, dit
zou een onbegonnen werk zijn hijaldien men een groten tuin,
en vele wijnitokken heeft. F o R s zegt : „ 1k heb Brie
„ weken sang vijf manners daarmede bczig gehouden, en nog
„ kon-,
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iv Widen zij niet de helft van de druiven , die aan een enkele4

muur Ringers, op die wijze bewaren." (*)
„ Wanneer de trosfen zeer groat zijn, is bet kortile middel
,„ oily ze of met netten or met viaggendoek te overdek4en: dit
w g rdt fpoeclig droog, wanneer het geregend heeft, en bet is
tevens Ingtig genoeg. Voorts is bet zeer goed dat 4e druiven
agter de bladen hangen, tot dat ze beginnen rijp te warden.
Dan kan men de bladen , welke de vrugten bedekken , wegne.
,, men (van diegenen welke onmiddelijk daarboven hangen ,moet
„ men er egter enigen laten, om ze tegen de nattigheid en nag„ vorsten te beveiligen) waardoor dezelven eerder rijp worden
zullen. Men moet egter niet te veel bladen gelijktijdig weg„ nemen , maar zulks allengs verrigten waardoor de vrugteu
,, dan oak niet gelijktijdig rijp znllern worded, en men er veei
,, janger genet van hebben zal.”
,, u heb nicer dan Bens gezien dat men alle de bladen van
1,1 C ell Wilnita aiplukte, zo dra de druiven genet hadden. flier
dqqr belet men ze gm hunne natuurlijke grootte te bereiken ;
de druiven worden bard en !dein terwijl ze daarenboven
1, weld barsten.”
„ Warmer de bladen niet al to dik ziin, kan er de zon door
benen dringen , en in dat geval worth de warmte door den
muur terug gekaatst."
„ Het is gemakkelijk wanneer men de druiven lang tegen
„ muur kan laten hangers. Ik heb er dezelven wel tot half No!, vember gelaten en ze gegts met netten of met viaggendoelf.
overdekt,r
„ Wanneer de koude heviger wordt moet men-egter de drul,, y en plukken. Hangen er verfeheidene trosfen aan ene rank ,
dan kan men de gehele rank er of fnijden , en aan elke zijde
„ van de vrugten nog wat p out laten zitten ; op elk eind vain
1 , de rank net men vervolgens een lakje , ert hangt ze in eel
droog vertrek aan een touwtje , na dat men alvorens met ecn
fehaar alle de bedorven besfen daaruit geknibd heeft. Op dicl
„ wijze heh ik tot den 6 Februarij druiven bewaard : elwonneer de trosfen afgefheden warden vockr dat ze al te rijp ziju
4) ka ti ine,11 e nog veel 'anger bewaren."
Er is Qok mogellikheid am de druiven op een andere wijze
goo w houden, Wanneer men namelijk elke tros in een vex
clan
1mi Non
vtgg on sat viif mom, en zo de muur niet van een verbazende
;Made' dan vijf =Innen, die men drie weken lang daartoe gebruiltnm
Nve1 In 114at noesten ziju, om de &aim oak sander papier= zakliA
'Qt44 A1C16#, IQ 1141,vQiligm
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„ dun papier gedaan heeft, legt men ze in een groten Pot (b. v.
,, zo als die op de fchepen in gebruik .zijn) waarin men eerst
,, ander in zemels flrooit bedekt vervolgens elke laag drui„ ven met zemels , tot dat de pot vol is. Boven op komen we.
„ der zemels en eindelijk enige vellen papier, waarop de pot
„ met een blaas toegebonden worth, om er zo veel mogeliik de
„ bu'tenlugt *uit te houden , en daar boven op komt het dekfel,
hemelk niet te digt fluiten kan. Deze potten zet men in een
„ vertrek 't welk bij vogtig weer kan verwarmd warden.”
C H R I s T raadt insgelijks om de druiven , wanneer ze beginnen rijp te worden , althans een gedeelte daarvan , in zakjes van
fchrijfpapier te hangen, welk papier hij vooraf met olie of varkenvet wil beftreken hebben en hetzelve dan wede.r laten drogen moetende vervolgens in deze zakken met een grate fpeld
gaten geprikt worden. De druif, zegt hij, zal op die wijze nog
beter rijp en fmakelijker worden. Wil men rijpe druive lang
bewaren en ze versch houden (waardoor de Muscaatdruiven eu
andere foorten, welke vieefchig zijn en dik vel hebben , het best
gefchikt zijn) dan legt men ze op fchoon papier , en iteekt bog.ven op den 'tea een ftuk van een appel of peer. Wanneer hetzelve enigen tijd daarna opdroogt fteekt men er een versch itukje van een appel op , maar fnijdt vooraf een flukie van den fleet
af,, ter dikte van den rug van een mes: dienende men vooraf
hierop te letten. Het fpreekt voorts van zelve, dat de trosfen,
die men lang bewaren wil , op zulk een tijdftip van den wijnitok
moeten afgefneden warden, wanneer de zon reeds den dauwa
heeft opgedroogd , en over "t geheel liefst bij helder weer, terwiji men ook zeer lange ftelen aan dezelven moet laten. Zij
moeten natuurlijk van tijd tot tijd naargezien, en de befchadigde
besfen , gelijk reeds gezegd is , daaruit geknibd worden. Men kan ook een wijnvaatje nemen , hetzelve van binnen en
van buiten zaiveren , den boom daaruit than , en het in de
zon laten drogen. Vervolgens worden de druiven in het
vaatje gelegd , de boUm op een voorzigtige maar teven fecure
wijze daarin gezet en het Spongat digt gedaan , zo dat gene
vloeiftof daarin kan dringen. Dit vaatje zet men vervolgens in
een grater 'rat, hetwelk met Cider, of azijn vol gedaan wordt.
Hierdoor wordt alle buitenlugt van de druiven geweerd , en men
kan ze tot in Junij geed houden. Cook in dit geval moet men er
egter vleefchige foorten van druiven toe neinen, en ze vooraf
van de ilegte besfen zuiveren. Dc azijn, waarin zulk een vaatje ftaat, zal daarom niet minder bruikbaar blijven , en indien de
Cider of Peerwijn er al enig letfel dour kreeg, kan dezelve altijet
nog
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nog tot het vervaardigen van azijn gebruikt worden ; zo dat men
er ten Bien opzigte geen nadeel bij behoeft te lijden.
Men kan ook de druiven en allerlei andere vrugten lang goed
houden, wanneer men ze in welgefchuimden honig legt , die ze
voor 't bederf .bewaart. 't Is egter nog beter, zeggen anderen , om ze in besten brandewijn te doen , waarin ze een geheel jaar, en nog wel langer goed blijven , wordende zulks ook
wel met perfiken , pruimen abrikozen en andere vrugten, met
goed gevolg gedaan.
Behalven dat de druiven ene der kostelijkite vrugten zijn am
versch te gebruiken , vooral in warme landen , waarin de beste
foorten gewillig groejen en tot volkomen rijpheid geraken , zo
is het bekend dat het fap, 't geen daarnit geperst wordt, den
w Ij N oplevert even drank die van de oudite tijden of te regt
voor een der grootite gefchenken der Natuur is gehouden , daar
dezelve, met mate gebruikt , even aangenaam en heilzaam is voor
gezonden, als verkwikkelijk en verfterkend voor zwakken es
ongeitelden;
De wijn is zeer ongelijk in deugd en kragt, mar de lugtlandftreek waarin dezelve groeit ; en daar van daan die verfchild
lende foorten van rode en witte wijnen. Hoe warmer ene
ftreek is, hoe fterker en zoeter is ook doorgaands de wijn die
aldaar groeit. De Italiaanfche wijnen zijn in 't algemeen zoet
en beet van aart, evenwel op de ene plaats meer dan op de an.
dere; maar de meeste kunnen niet lang duren, noch ook het
verzenden velen waarom men ze ook weinig verre buiten Italie
vindt. De Spaanfche wijnen ziin ook zoet, vettig en fterk ;
maar kunnen langer Buren, en worden daarom ook naar andere
landen vervoerd. ender de Duitfche wijnen is de Moezel- en de
Rhijnfche wijn het incest geacht ; vooral de laatfle , welke voor
de gezondfte van alien gehouden , en ook naar die landen vervoerd worth, kunnende hi; niet flegts zeer lang duren , maar
hij wordt beter naar mate hij ouder wordt.
De beste Rhijnfche win groeit in het Rhi i ngau, bepaaldelijk bij Bacherach en te Hochheim bij Maintz. De Franken-wijnen , wiardoor men in Duitschlandvoornamelijk de zodanigen
verftaat, welke fangs den Main of in lien omtrek groejen, als
mede de Neckarwijnen , vallen iets minder aangenaam en Berk,
hoewel er ook zeer goeden onder gevonden worden. In Fraikrijk groeit zeer goede wijn, vooral in Languedoc en Provence,
Bourgogne en Champagne. De wijnen die het nieest in deze gewesten gebruikt worden , zo wel roden als wirten komen ins.
gelijks nit Frankrilk, bepoaldeliik van Bordeaux , in den omtrek
van welke clad niet flegts veel wijn groeit, maar welke ook de
VOQ.r.4.
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voorname impel Van den Frin1chen wijnhandel is, van want jaw.
lijks cute trerbazende menigte niet alleen naar dit land, maar nut
vile de Noorifehe lariden ter tee vervoerd wOrdt0
Doze van Bordeaux koniende Franfehe Wijnen, ofidergaan
de Kelders van onze Nederlandfche Wijfikopets zeer aanmerke,
Hike veranderingen , en men. mag Veilig rekenen dat er in dete
Republiek flegts half zo veel wijn ingevoerd als gedronkeit
worth',
Er worden zo wel van den wijn als van de druiven telven
iterke wateren gebrand. Van den wijn worth de zogenaamde
IWUNGEEST (Spiritus Vim) gedistilleerd. En de uitgeperste
enliven of draf worden tot het maken van BRANDEWUN getezigd, als mede tot het Vervaardigen van POTAsCH. De Wiji
levert ook den w jj N STEEN (Tartarus) op, zijnde een zeker
zout, 't welk zig in de met wijn aangevulde vaten allengs fond cm aan de duigen vast zet : ook wordt in de wijnlanden van do
geringfte foorteti van wijnen de Wijnazijn. gemaakt.
Van onrijpe druiven maakt men een rap 't Welk in plaats vall
tazijn bij Saufen gebruikt worth en een aangenameri 2uren fniaak
beeft ; men noemt het Perjus. Men doet in dit uitgefierste
ceil weinig zout, om het beer goed te houden. Ook vdegt
inen er wel witten fuiker bij , en kookt daarvan een ftroop ; die
voor den Borst in hete dagen, of voor tieken zeer aangenaani
en verkwikkend is.
De druiven, rijpen zo Wel als ortrijpen kunnen ook, even
gelijk de kerfen of Moreau en de Barberisfen gekonfijt worden ; tot dat einde moeten de korrels vooral de onrijpen ; van
de trosfen afgefneden worden: moetende zij vervolgens niet
lang of te fterk gekookt worden , om het barsten to voorkomen.
De druiven van de zoetfte en beste foorten worden ook in de
tvarme landen aan de zon gedroogd , en ander den naam van,
ROZIJNEN of KORINTHEN naar elders verzonden; Men
krijgt ze wel uit het zuidelijk gedeelte van Frankrijk als uit Italie , Spanie, Portugal en zelfs nit Afrika. Er zijn vooral drie
hoofdfoorten , te weten LANGE of CIBEBE -ROitjNilN;
.13LAUW E Rozijnen , en kleine blauwe rozijnen. De eerften
lijn bruin - roodagtig van kleur , en de zoetften , vieelnigften
eli aangenaamften van fmaak , zowel als de duurften. Zij komen
aneest uit Italie en uit Afrika. De overigen zijn lets minder van
fmaak en deugd. De Rorinthen zijn ene zeer kleine foort cart
Rozijnen, welke incest uit Smirna herwaarts gebragt Worded: DJ
grciejen in menigte in den orntrek van K o RIN T H E, au in iteei
endue Wale landaxehtt van i LEI N-AS i de
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Ile Rozijnen zo wel als de Korinthen zijn ene aangename en
niet minder gezonde fpijze; towel raauw gegeten , als met allerlei fpijzen gekookt ; want zij voeden en verfterken den maag
vooral de beste foorten. Daarenboven, dienen ze als geneesmid
delen gebruikt, voor ziekten en gebreken , inzonderheid
voor Borst- en maag gebreken hoest, pleuris enzi wordende
dezelven tot dat einde , in de Apotheken veelvuldig gebezigd. —
Men kan ook van beste Rozijnen, waarbij men wat fucker voegt,
een aangenamen drank voor den dorst koken.
SOORTEN VAN DRUIVEN.
ender de verfchillende foorten van Druiven zijn. de MUSCAAT‘
de GOED-EDELS, de CIBEBE-DRUIVEN de
besfen. De MUSCAAT-DRUIVEN of MUSKADELLEN zijn
tie kruidigften : zij worden ook wel it o M IJN-DRUIVEN genaamd , en dragen ook wel den naam van w IERO olCe De ha,
lianen noemen ze illuseata, Museatella ; de Franfchen Muscat,
il1'uscadet4 Zij begeren ene ftandplaats waar ze veel zon hebben. Hare fbchil is gewoonlijk vast en krakend. De G o ED-EDEL s ,
in Duitschland Gut-del, SchOnedel en Yunker-traube , in Frankrijk Chasfelas, Notre Dame , Muscadine genaamd zijn uit Champagne afkomftig, en groejen doorgaands fterk. Zommigen van
dezelven worden vroeg rijp vooral die welke Verward gewas
maken. De Cibebe-druiven ontlenen bunnen oirfprong uit Griekenland zij hebben langwerpige zoete korrels, eit worden ook
gedeeltelijk vroeg rijp egter begeren ze ene zeer warme fland-;,
plaats.
Zie hier de voornaamfte foorten :
AFRIKAANS CHE DRUIF. Marroluin, Barbaron, Railt4
coeur, raifin de Maroc — heeft bruine besfen, en is zeer goed
om te broejen.
ALICANTSCHE DRUIF. Rode Spaanfche, Vitis Hispanica4
uva perampla, acinis rotundis rzibris majoribus. In Italien noemt
men ze illabrogica Plinii. Ene zeer grote, fraje ,blaa.uw-rode
druif, met digt aan elkander zittende, grote, fappige besfen;
zoet , kruidig en in 't geheel uitmuntend van fmaak. Zij words
bier te lande niet rijp, den door de kunst. Dit foort is veelvuldig in Spanje , en van die, welke in den omtrek van Alicante,
in 't Koningrijk Valencia, groejen , wotdt de zoete aangename
en fterke Alicante- wijn gemaakt , welke donker-rood en bijkans
zwart van kleur is.
tinguur 4fii. Ene late, blauwe druif, waarvan de kostelijkei
germi :age wija geizaakt wQrcit. 't Is ;en tranitakitc grote*
zW3r,DR.UIVEN,
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zwarte drum'; de besfen zitten digt in elkander, en de fmaak is
buitengemeen geurig. Zij wordt in OEtober rijp, en kan tot 's
zomers bewaard worden. — Dit voortreffelijke foort hebben wij
aan een Duitfcher, den voor de druiven -kunde al te vroeg
overledenen Hoogleeraar Martini te danken, die hetzelve uit
Perfien heeft medegebragt.
A S T R A C A N S C H E DRUIF. Van deze kennen wij voorna•
melijk driederlei foorten.
a) De GEITENTEPELS, gelijk de Rusfen dezelve noemen,
wegens hare gelijkheid met de lange ulers der geiten. Zij heeft
GRAM:NE, buitengewoon lange', en als 't ware cilindervormige
besfen , vol van een zoet fap.
b.) P AARS c HE, met eironde , grote, zoete besfen, insgelijks
vol fap en niet zeer vieefchig. Bij den fleet zijn ze groen.
c) De groatfte R o NDE foort. De druif is ruig, heeft ronde ,
geelagtig groene , grote besfen. Zij is fappig, zoet, vol geest,
iongemeen finakelijk en wordt vroeg rijp.
Avant-DR u IF. Zie MAGDALENE-DRUIF,.
Auyernat. Zie BOURGONJE-DRUIF.
BAKSTEEN DRUIF. Zie PETERSELIE DRUIF.
Barbaron. Zie AFRIKAANSCHE DRUIF.
Bar Stir ^ embe. Zie wine M U S C A AT.
BONTE DRUIF. Raifin fuisfe. — Heeft ronde besfen van
=lige groote, en wel van verfchillende kleuren, rood, blaauw,,
wit en witbont aan denzelfden tros, 't geen op 't oog niet onaartig is. Zij worth vroeg en wel rijp, maar is niet zeer fmakelijk. De bladen van deze foort zijn doorgaands van onderen
wit of grijsagtig.
Boronco , Baronet nit Maliaga , is ene der groottle druiven,
zeer fraai op 't oog , met grote , ronde, geelagtig groene besfen;
wordt in 't begin van October rijp.
Grote , blauwe Boromco, ook wel in Duitschland bij de landiieden Bockshorn genaamd., maakt gelijk gewas met den voorzaanden, maar heeft grote langwerpige besfen, die met een
.zwaren blauwen waasfem belopen zijn. Zij zijn zeer zoet en
fmakelijk , maar begeren grote warmte.
Bourdelais. Rai fin de Greij blanc , Bourlage. This uva perampla, acinis ovatis. Maakt grote dikke trosfen :, de besfen zijn
ook zeer groot , min of sneer langwerpig rond van gedaante 7
en, rijp zijnde, groenagtig van kleur. Ze wordt egter bier te
iande, ja zelfs in den onitrek van Parijs zeldzaam rijp, en kan
dus flegts gebruikt worden om Verjus van te maken.
Blauwe BOURGON jE-D R U I F. Blauwe Morillon , liforillon
tar a duvernat Par, blawviN iduvernai, iu Zwitferlaud Servagnin
voir ,
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2vir , in Bourgonle Pineal! , en Pineau noirien , raijin d'Otleant
iiioir,, blauwe trosdruif van Orleans. der ilugst-clel yner. — Maakt
tamelijk grote langwerpige trosfen; de besfen zijn meest run&
en middelmatig groot, donkerblaauw en zelfs zwartagtig van
kleur. Het fap is fraai rood, en wel rijp zijnde , geurig en zeer
aangenaam van fmaak. Zij wordt bij ons niet rijp dan in zeer
voordelige jaren, of door kunstwarmte ; maakt dik, kortledig
bout, en heeft wat y onder bladen dan de andere foorten van Bourgonje druiven Daar zij een uititekend goeden roden wijn geeft ,
wordt zij in het zuiden van Frankrijk tot dat einde veel gebezigd en zeer hoog gefchat.
GRAUWE BOVRGONJE DRUIF granite Mori/ion, Mord.
ion gris, rfuvernat gris, en in Champagne Fermenteau gris.
De besfen van dit foort zijn van grote en gedaante even als
die van de witte Bourgonjedruif, mar zij zitten losfer, en haar
kleur is bleekgraauw of vaal. De fmaak is zoet en zeer a.angenaam ; zij komt tamelijk vroeg nail, en tail uit dien hoofde hier
te lande in goede jaren wel rijp worden , mits een warme flandplaats hebbende. Men maakt er in Orleans en Champagne wet
werk van , om dat ze een zeer goeden wijn oplevert.
Rode BOURGONJE DRUIF, Morillon rouge , rode Morillon,
Auvernat rouge, rode Auvernat , Servagnin rouge , Tresfeau.
—Vangeda nte n,gro tealsdeoverigen,ma r o doflichtbruin van kleur. In Orleans , Bourgonje enz. is dezelve zeer
geacht. Van deze druif voornamelijk wordt de beroemde Baurgouje-wijn gemaakt.
VROEGE BOURGONJE DRUM Zie MAGDALENE-DRUIY.
- Witte BOURGONJE DRUIF. Witte Morillon. Amnia blanc,

Servagnin blanc , Fermenteau - blanc, Bourguignon blanc. — Zij is
tamelijk groot van trosfen, de besfen zijn ook vrij groot , enig'zins langwerpig, en digt op elkander gedrongen , wanneer ze
rijp zijn vuil witagtig, of min of meer groen van kleur. Het
fap is geurig en verheven , maar de fchil vrij dik. Zij wordt in
de wijnbergen van Orleans en elders in Frankrijk , clerk aangekweekt, en er wordt een uitftekende wijn van gemaakt.
Zommigen onderfcheiden de Morillon blanc van de Auvernat
Ram; dan het zijn in de daad geen twederlei foorten, en dat
men in den fmaak der druiven en in derzelver geurigheid enig.
verfchil ontwaart hebbe , hiervan zal de oirzaak denkelijk in den
grond , ftandplaats of andere uitwendige omftandigheden, moeten gezogt worden. Ze worden hier zeldzaam rijp , wanneer
men niet min of meer de kunst te baat neemt.
Zwarte B 0 U R G 0 N J E D R U I F Molenaarsdruif, 1111illertraube ,
blauwe Morillon, Ma rillon tacconi , gris noir,, Bourguignon , fermenI. DnEL.
Bb
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fnenteau, Meunier. — Brengt korte dikke trosfen voort; de beta
fen zijn middelmatig groot , blaauw of glimmend zwart van
Ideur, en zitten digt op elkander. Zij zijn aangenaam en kruidig
van frnaak ; de wijn , die er van komt , is egter niet zo goed als die
van de andere foorten ; maar daar de flok zeer vrugtbaar is, Levert dezelve veel wijn op. De bladen van deze druif, vooral de
iongen, zijn witagtig ruig, even als of ze met meel bepoejerd
waren ; en hier van daan de naam van Molenaarsdruif. Voortst
is de boom duurzaam en hard van natuur,, kunnende beter dan
andere wijnitokken tegen den vorst , waarom men hem ook in
zommige kouder gedeelten van Frankrijk de voorkeur geeft. Ilii
ons wordt hij moejelijk en zeldzaam rijp.
BOURGUIGNON. Zie 3301.71t,G 0 NJ& DRUIF.
Bourlage. Zie Bourdelais.
Chasfelat. Zie MUSCAAT.
CIBEBE-DRUIF. Zie ROZUN-DRUIF.
i3lauwe CI B EBB -is nit Spanje afkomstig, en een middel.
inatig grote druif , die in 't begin van September rijp worth.
Witte Turkfche CIBEBE - is een weergaloos fraje , grote
en fmakelijke druif, die een groot bord bedekt, met grote , ei.
ronde, geelagtige besfen , welke vleefchig en zeer fappig zijn,
en in 't begin van October rijp warden.
CIOTAT. Zie PETERSELIE DRUIF.
Raqin Coeur, Zie AFRIKAANS CH E DRUM'.
D A M A S D R U I F. Blauwe Rozijndruif. Zij gelijkt veel naar
de rode ROZUNDRUIF, zowel in gedaante en grootte als in
vleefchigheid en finaak ; maar zij is donkerblaauw van kleur.
Men vindt dezelve veel in Spanje, Portugal , en andere warme
landen , en men maakt daarvan de lange blauwe Rozijnen. Zij
wordt bij ons niet rijp dan in Trekkasfen.
DIAMANT-DRUIF, Muscadine Diatnant , pendant Matte ,tile door zommigen voor de VROEGE VAN DER L A A N gehou.
den wordt , is een grote lange druif , met grote, ronde , witag.
rig gele besfen , die niet zeer digt in een gedrongen zijn; zij
zijn doorfchijnend, zeer fappig, en ongemeen zoet en muscusugtig van fmaak. Wordt in September rijp.
DUI- ZWARTE. Trus/laux — is een grote druif, wier besfen
digt op elkander zitten, rand, zwart , en kruidig van fmaak zijn:
zij worth in 't laatst van September
in 't begin van October
rijp.
ELBE It- DRUIF. Vitas Agygar:os. — Maakt grote trosfen;
de besfen zijn rand, tamelijk groot, en digt op elkander zittend.
Zij hebben llegts dal zaadkorrel , en zomtijds in 't geheel geen:
waarom ze ook reel DRUIF ZONDER KORRELS genaamd
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**f ordo. Worth bier te lande in den louden grond niet rijp.
Pendant Blanc: Zie DIAMANT-DRUIF.
Fermenteau Kane & noir. Zie witte en zwarte B o u a G a NJ E,
DRUIF.
FRANKENDALER,

brauwe Frankencialer,, grofser Natter Rhein•
wein von Frankenthal — is een zeer grote , digte , zwartblauwe ,
yen van boven brede druif, met ronde vleefchige besfen, die
zoet en aangenaam van finaak zijn. — Hij heeft veel getneen
met een anderen wijnftok , die in Duitschland der Schwarzwelfche ,
RothwelPhe en ook wel der Trollinger genaamd worth , en ook
grote en Van boven brede trosfen heeft, met zeer grote zwftrtblauwe , ronde, vleefchige besfen , welke Zeer aangenaam van
fmaak en vol ( gust zijn , wanneer ze behoorlijk rijp worden.
Zij willen beiden een warmen muur of fchuttirig hebben, eri worden hier te lande niet dan in zeer voordelige zomers rijp , blijvende anderzins de besfen roodagtig. De boom maakt zwaar ,
lang,en bruinagtig houtgewas, heeft eat dik , bruin pit, en gezwollen ogen. Men vindt hem in Duitschland veel aan de boeren- huizen. De rijpheid van deszelfs druiven wordt ook daardoor veragterd, dat de besfen zo digt in een gedrongen zitten ,
waarom men haar dan , even als aan andere gelijkfoortige druiiren , behoort te gemoed te komen , door , kort na de zetting;
met een fchaar de kleinite besfen daaruit te knippen, gelijk elders in 't algemeen reeds aangemerkt is.
FRANKFORTER DRUIF. ZiemituNtcriE DRUIF.
Frontignac. Zie witte MUSCAAT.
Promentin. Zie TRAMINER.
G EITENTEPEL, Gaisdutten — onderfc heideti van een foort
van ASTRACAANSCHE druiven , hetwelk insgelijks dien naani
draagt , zijn nit Tokai of komstig , en men heeft ze zowia wit
of groen als zwart. — Het witte foort is ongemeen zoet, reeds
voor dat het geheel rijp is. De tros is groot en heeft middelmafig grote , langwerpige besfen , die in 't laatst van September
flip worden. — De blauwe GEITENTEPEL§ maken even6ens
grote trosfen, met eironde besfen ; zij zijn ook zeer zoet, en
worden op hetzelfde tijdflip als de anderen rijp, zij begereri nog
warmer flandplaats dan de witten.
GOED-EDEL, Konings - goededel, Konings - edel , Schoon&Tel. Chasfelas du Rol. —Een zeer voortreffelijke maar zeldzame
rode Goededel , at komstig nit Afrika. Een Fransch Zee - Officier
bragt denzelven het eerst te Parijs in een der Konitiglijke tuinen. De Koning die de eerfte vrugt daarvan at ; vond dezelve
seer goed, -en gaf bevel dat men ze zorgvuldig zogt voort w
P1E1.11'.
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planten , en hier van daan de naam van Konings -edel of Chasfs4
las du Roi. — De druif is rood en het eigenaartige daarvan is ,
dat de besfen reeds enige weken , na dat ze gebloeid hebben,
beginnen to kleuren, en dus , lang voor dat ze tot rijpheid geko- ^
men zijn, rood worden. De besfen zijn niet in een gedrongen,
maar even als die van den written Goededel; tusfchen beiden zijrt
ze ook vrij klein. Hij wordt vroeger rijp dan de witte en is zeer
fijn van fmaak.
Groene G o ED-EDE L heeft veel overeenkomst met dery
WITTEN, maar is groender , minder vleefchig van vel en niet
geheel zo aangenaam van fmaak.
KRAAKMOS T. Der krachmost — is een. best foort van Goededel uit Brisgau*. De druif is veel groter en volkomener dart
die van den gewonen Goededel; en heeft ronde, grote , witagtig gele, in een gedrongene besfen. De fmaak is keurig en zij
wordt in 't begin van September rijp.
Rode GOEDEDEL, RODE MUSCAAT, Chasfelas rouge.
Ene voortreffelijke foort van druiven , groot, ineengedrongen
met ronde, vrij grote, donkerrode besfen, zoet en vrij kruidig
van fmaak. De boom is zeer draagbaar en de vrugt wordt in 't
begin van September rijp.
GROTE, RODE, SPAANSCHE OEDEDEL zeer
grote druiven, erg digt ineengedrongene besfen. Hij vereischt
een zeer warme itandplaats en worth in 't laatst van September
rijp.
WITTE of GELE GOEDEDEL. Chasfelas blanc , Bar fur 4ube, Muscat blanc, Roral- Muscadine — is de bekende goede
druif, met heldere , glimmende , zoete, kruidige , ronde besfen , die een vleeichige fchil hebben en in 't begin van September
rijp worden. Men vindt, vooral wanneer het in den bloeitijd
veel geregend heeft, tusfchen de grote besfen in veel kleine besjes, Welke egter ongemeen zoet en fmakelijk zijn. De boom is
zeer vrugtbaar,, maakt goed gewas , en fraai bruin hout met witagtige ftrepen ; hij groeit glad omhoog , heeft dikke ogee , en
veel lange krullen. Hij is duurzaam , bevriest niet ligt, krijgt
doorgaands goed bout,. bloeit het laatst en nogtans worden zijne
vrugten het eerst rijp. Deszelfs vaderland is Frankrijk.
ZAVARTE GOEDEDEL, Blauwe Muscaat. Chasfelas noir ,
Muscat noir — heeft licht groene gladde bladen , fraai geelagtig
bout, met rode ftrepen. De druif is groot, ineengedrongen,
met ronde zwartblauwe besfen zoet en aangenaam van fmaak
en wordt in 't laatst van September rijp.
GitiEKSCHE DRUIF, BAKST&N DRUIF, GRIEKSCHZ
DRUIP
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0 RVIF MET PRTERSELIEBLADEN. Zie PETERSELIE-

3) RUIF.
HAMBURGER DRUIF. Zie POTTELARKER.
HAMBURGER DRUIF. Zie WARNER DRUIF.
Hafchat LOvain. Zie NTISCHDRUIF.
HESPERISCHE DRUIF. Zie BLAUWE SPAANSCHZ
DRUIF.

Heunisch. — De RoDE Heunisch is beter dan. de WITTE,
welke vrij wateragtig is, en wel veel most geeft, maar geen
geestigen wijn. De witte of blanke Heunisch beet in den omtrek
van Potsdam Elbling , en in 't Rhijngauw Kleinberger. Hij wordt
het meest aan de N A H verbouwd. Aan de H A RD noemt men
hem WEISS-ALBEN.
HOCHHEIMER DRUIF. Zie RHIJNSCHE DRUIF:

S T. JAKOBS DRUIF, Prdcoce—komt uit Champagne; wordt
in 't laatst van Julij of in 't begin van Augustus , en this kort
na St. Jakob , rijp, waar vandaan zij dien naam gekregen heeft.
Zij maakt kleine trosfen, met ronde, zwarte besfen, welke zoet
en kruidig van fmaak zijn.
Blauwe jERUSALEMSCHE DRUIF, grote rode, grote jerufalemfche Muscaat. Muscat d' Alexandrie rouge. — De besfen
van deze foort zijn lets kleiner dan die der WITTE , maar
Tour bet Qverige dezelfden van gedaante , deugd en fmaak , en
blaauwagtig rood van kleur. Zij worden wel ligter rijp dan de
vorigen ; egter moeten het al zeer voordelige jaren zijn , zullen
ze bij ons , buiten trekkasfen, tot rijpheid komen. Er is niet
veel onderfcheid tusfchen dit foort en de ROZIJN DRUIF.
Witte jERUSALEMSCHE DRUIF. Witte Muscaat , witte
jerufalemfche Muscaat. Die Zibeben - Muskateller von Alexanthien.
Muscat d'illexandrie blanc , — maakt grote trosfen , en tevens
grote besfen , welke eirond van gedaante zijn, niet zeer digt op
elkander zitten, en groenagtig wit van kleur zijn ; zij zijn voorts,
wanneer ze tot voile rijpheid gekomen zijn , zoet , aangenaant
en min of meer muscus - agtig van fmaak, maar vereifchen zeer
veel warmte en komen daarom hier to lande nooit tot rijpheid
flan in Trekkasfen.
INKT-DRUIF, zwarte Bourgonje_druif, zwarte verwer, pond
takdruif. Viiis tinctoria. Tintenwein. Vin tint, Teinturier,, Noireau,Morillon de Teint, Auvernat de Teint , Raifin noir. Negrier,,
Bourguignon noir. — Ene foort van zwarte of donkerblauwe Mardian of iluvernat , met vrij grote trosfen en grote, ronde, vast
ineenzittende besfen, welke zeer donkerblaauw en bijkans zwart
van kleur zijn ; het fap is insgelijks zeer donkerrood , zo dat het
voor rode Inkt kan gebruikt worden, van waar bet ook dezen
naam
13 b 3
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naam draagt, welken men egter oak nog aan enige andere faop,
ten geeft, die eveneens donker fap hebben. De fmaak is tame-lijk zoet,doch enigzins trekkend, en ze wordt bij ons moejelijk
rijp. De boom is zeer draagbaar, maar het pout is teer, en kan
niet wel tegen vorst. Hij aat' zich met weinig moeite voortplanten.
Men kweekt deze druif in vele ftreken van Frankrijk, niet
flegts om er alleen wijn van te maken, maar wel voornamelijk
am aan andere rode wijnen, door vermenging met dezen , ene
hogere rode kieur, en meer ligchaam te geven waardoor dezety en aanzienlijker worden, en beter duren kunnen.
JULIJ- DR UIF. Zie MA GDA LE NE -DRUIF.
K ANARIE- DRUI F. Madera druif. Dit is ene foort
van witte Muscaat- druiven, rond van gedaante , tamelijk
groot van tros en besfen , en zeer zoet van fmaak. Daar
flu de naam haar vaderland aanwijst , kan men ligtelijk begrijpen dat ze hier te lande niet kan beantwoorden aan den
roem welken zij elders te regt verworven heeft. Men kan
ze dan ook bij ons niet dan in Trekkasfen tot rijpheid brengeii.
Men maakt van dezelve , op het eijand Madera, den bekendert
Madera- wijn, zijnde een geurige witte wijn , die ook wel Sec
of Kanarie- fec pleeg genoem.d te worden de meeste wijn egter
die onder` dien naam verkogt wordt, is een andere Spaanfche
wijn , die vrij goed is , maar nogtans niet aan den egten Maderawijn gelijk komt.
Vroege Kandi druif. This Cretica , ook
KA NDI-DR
wel K ATALONISCHE DRUIF genaamd maakt tamelijk grote
trosfen. De besfen zijn rond, vrij groot, donker bruinagtig
blaauw van kleur , en van een aangenamen , zoeten muscaat.
fmaak. Zij wordt vroeg rijp volgende terftond op de blauwe
Muscaat , en is dus overwaardig om bij ons aangekweekt te
worden.
KATTEP IS. Zie witte M US CA AT.
KLARET-DR U I F wilde druif. Pitis filvestris , labrusca
brengt matig grote trosfen voort , welke kort zijn , en dikwijls
twee kleine zij - trosfen hebben. De besfen zijn ook matig groot,
rond, en donkerblaauw van kleur ; haar fap is hoog rood en als
ze wel rijp, zija geurig , edoch enigzins trekkend van fmaak.
De bladen van deze druif zijn wat meer gefneden dan die van de
meeste andere foorten, en worden in den herfst , voor dat ze
afvallen, hoogrood van kleur , roder dan die van de meeste andere blauwe druiven , welke doorgaands alien , voor het afvallen,
min of meer rood worden.
Doze foort groeit in het Zuiden van Frankrijk, in den orntrefr
van
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van Montpellier in Languedoc, voorts in Provence, als inede in
Italien en elders, in 't wild , in de heggen en bosfchen , aan
Bergen enz. Zij wordt in die flreken bij 't perfen veelal onder
:Mere druiven gemengd, om den wijn kleuriger , duurzamer en
hartelijker te maken. De wijn , die claarvm komt 'weft lets zamentrekkends , waarop zommigen veel pri s is on.
der den naam van Pontac alom bekend, en velen beweren dat hij
Qngezonder zou zijn dan andere Franfche wijnen, die zagter en
aangenamer van fmaak zijn.
KORINTHEN DRUIF. (WITTE, BLAUWE, RODE) Druif
zonder korls. Raifin de Corinthe , rai fin fans pepins. — De besfen van dit foort zijn klein maar zeer zoet van fmaak en hebben
of gene of flegts een enkel korrel. De bladen zijn rondagtig,
dik, van agteren witagtig, en minder getakt of uitgefneden dan
andere wijnbladen.
Er zijn drie foorten van deze druif die bijkans niet dan in de
kleur verfchillen, zijnde dezelven wit, blaauw of rood. De
twee laatfle foorten worden op het Eiland Morea veel gedroogd
en van daar naar elders verzonden zijnde zij bij ons bekend ander den naam van Korinthen , welken zij van de find Corinthug
verkregen hebben, in welker omtrek men dezelven veelvuldig
aankweekte. Deze druiven worden vroeg rijp , en komen ook
bij ons gemakkelijk tot rijpheid; maar om dat ze klein zijn,
wordt er bier te lande minder gebruik van gemaakt.
L A A N. (v AN DER) Vroege van der Laan wordt door zom.
migen voor een en dezelfde gehouden met de Diamant druif. Zij
brengt tamelijk grote trosfen voort, de besfen zijn middelmatig
groot, enigzins langwerpig van gedaante, witagtig van kleur , en
als ze wel rijp zi j n , helder en blinkend. De fmaak is zeer zoet
en aangenaam , en de druif wordt bij ons vroeg en behoorlijk rijp.
Deze druif is door ADRIAAN VAN DER LAAN, Rentmeestex
van Rhijniand in Holland, tat zaad gewonnen. Zij is zeer gefchikt om vervroegd te worden , beter dan tie Pareidruif, om
dat ze niet zo ligtelijk misbloeit; zij is egter niet zo groot van
besfen.
LAURENS-DRUIF. St. Laurent — is een grote druif met
witte besfen , die de grootte van kleine pruimen hebben en in
September rijp worden. Het is ene der fraaifle druiven op het
oog en duurt tot Nieuwejaar. Het hout is wit , zwaar en kortledig het blad groen en van agteren wit en min of meer
lig.
LEIPSIGER, witte, vroege Leipfiger druif. Le raiften de
Landau, in Chathpagne Maier blanc genaamd , is een edele Witte
loon en de fehoonfte zomerdruif van den eerften rang, tamelijk
Lb 4
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groot, Met geelagtige, grote, langwerpige, heldere besfen , die
dun van fchil , en , wanneer men ze lang laat hangen , buitengewoon zoet zijn. Het blad is glad , donkergroen, en weinig
getakt. Hij behoort onder de Goededels , en maakt zeer goed
gewas.
Blauwe LEIPSIGER. Verfchilt van den voorgaanden weinig,.
dan in de kleur, welke hoog blaauw is.
Liss ABONS CHE DRUIF. Zie lange m u s CAAT,
LOMBARDISCHE DRUIF. Rai to de Lombardie. Ikea
grote, fraje , vuurrode besfen , die zeer aangenaam van ftnaak
2ij11. De trosfen zijn ongemeen groot en wegen wel eens zes
pond.
Lugiana bianca,
grote , Italiaanfche
ene voortreffelijlie
druif, die — snits een warme itandplaats hebbende, — reeds in
iaatst van Augustus rijp wordt.
MADERA-DRUIF. ZiCKANARIE DRUIF.
MAGDALENE -DRUIF VrOege Bourgonje druif, Julij druif,

blauwe Avant - druif. II/ford/on hats f, Rain de Madelaine
maakt matig grote trosfen de besfen zijn middelmatig groot, of
Bever klein in vergelijking van andere druiven. De kleur is veil
rood of blaauwagtig; de fruaak niet zeer verheven. Hare grootfie verdienite is dan ook , dat ze zo vroeg rijp worth, te weten
in Frankrijk in Julij en bij ons in Augustus.
MALVASIER. DRUIF. Malvoifier Muscat is uit Provence afkomilig, maakt grote trosfen met grote brede besfen welkekruidig van ftnaak zijn maar het gebrek hebben, dat ze bij nat weer
ligtelijk openbarsten. Zij wordt in September rijp.
De GROENE Malvoifier,, die ook vrij groot wordt, heeft
grote, ronde , groene besfen , die aan de zonzijde min of meer
geelagtig , en zeer fijn van fchil zijn de ftnaak is zoet en aangenaam: in Oaober worden ze rijp, maar de boom is niet zeer
vrugtbaar.
Maroquin. Zie AFRIIZAANSCHE DRUIF.
Marfemine de Vicenze, Muscat de rincenze. Dit is ene foort
van Muscaat met donkerblauwe besfen, groejende in grote menigte in den omtrek van Vicenzia en Padua, in Italien , waai
men er een zeer zoeten, aangenamen en gezonden donkerroden
wijn van maakt, welke zeer beroemd is. Zommigen houden
is2ar voor een en dezelfde met de zwarte Muscat.
Metier Liam. —mania matig grote trosfen; de besfen zijn ook
tamelijk groot , rond , groenagtig wit van kleur, digt ineengedrongen, en , wel rijp zijude, zeer aangenaam en zoet van
ftnaak. Zij worth egter bier te lande niet rijp dan afleen door
Luinstwarinte.
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Melier gris, -welter vert. Het voorname onderfcheid tusfchen deze en de vorige beftaat hierin, dat de besfen groener,
of oak wel grijsagtig van kleur zijn. Beide foorten hebben bladen , welke bijkans rond en niet getakt zijn : de boom is zeer
draagbaar.
verfchilt ook -weinig van de beide vorigen
Melier noir
behalven d'at de druif donkerblaauw van kleur is.
Meunier en
MOLEN A A RS DRUIF. Zie zwarte BOURGONJE DRUIF.
Zie BOURGONJE DRUIF.

Aschgrauwe MUSCAAT DRUIF.
VALE MUSIIADEt
DRUIF, vale Frontignac. Muscat gris. Wordt in den
2 Ls A s s fterk aangekweekt. Het is ene zeer aanzienlijke druif,
groot , lang, ineengedrongen , met grote, ronde, aschgrauwe
besfen Zij is zeer aangenaamj van fmaak en wordt in 't laatst
van September rijp.
Blauwe MUSCAAT DRUIF. Paarfche Muscaat. Muscat Violet
noir uit Provence. — Is ene der voornaamite foorten van Muskadel- druiven , en van deze druif worth de beste IVluscaa.twijn 1344reid. De trosfen zijn groot en digt , de besfen zwartblaauw of
paarsch en zeer kruidig van fmaak. In 't laatst van September rijp.
Gele MUSCAAT DRUIF. Muscat jaune de Portugal , is bijkans dezelfde met de witte Muscaat druif, behalven dat de trosfen linger zijn en de besfen meer tilt een zitten. Do kleur
peel en aan de zonzijde met braille vlakken. De fmaak zeer muscusagtig.
Groene MUSCAAT DRUIF uit PIONGARUEN
maakt grote trosfen en grote, ronde besfen, die groen en gevlakt , voorts
zeer kruidig zijn , naar geen muskadel- of muscus • fmaak hebben wordt half September rijp.
Lange 1VIUSCAAT DRUIF. Lisfabonfche druif , Portugaalic
druif, Portugaalsch Purper. Muscat long, Musquê di, Paste
Alusque Raifin d' Maakt zeer dikke en lange trosfen.
De besfen zijn groot , eirond, donkerblaauw van kleur , niet ineengedrongen. Zij zijn voorts vleefchig en knappend , het fap
is zeer zoe.t, geurig en fterk muscusagtig. Maar deze druif worth
bij ons niet rijp dan door broejen. Er wordt in Portugal van
deze druif een zeer aangename rode wijn gemaakt , die niet al to
het is, en die veel overeenkomst heeft met den Italiaanfchen.
garfemine - wijn van Vicenza.
Malvoilier Muscat. Zie MALVASIER DRUIF.
Rode MUSCAAT DRU IF. Rather Weihrauch. Muscat rouge
brengt langwerpige , grote trosfen voort , die doorgaands twee
kleine trosin , aan de zijde naast den heel hebben. De besfen
Bb5
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Van zommige trosfen zijn digt ineengedrongen, van anderen minder digt. De kleur is donkerrood, naar blaauw overhellend. Zij
zijn ook zeer vleefchig en geurig , en hebben een fterken muscus.
fmaak. Het is dus , wanneer ze rijp wordt, ene zeer fmakelijke
en bij de lief hebbers zeer gezogte druif; zij moet egter, om
rijp te worden , meerder warmte hebben dan aan onze
flreek natuurlijk eigen is.
Rode Spaanfche MUSCAAT DRUIF heeft zeer grote rrosfen ,
•met bleekrode rronde, grote besfen , die zeer gedrongen op
elkander zitten : zij wordt in 't begin van 06tober rijp.
Spaanfche MUSCAAT DRUIF, WITTE STINKERT, RAT..
TEPI S . Ear fur tube, Muscat blanc, Frontignac blanc. In Italien , van waar ze of komilig is, Muscata bianca genaamd, heeft
zwaar getakte , vijiledige bladen , welke vier infneden hebben,
en van agteren bleekgroen zijn. Het limit is fraai bruin , heeft
dikke ogen en lange gaffels , met veel loofranken : het bevriest
ligtelijk. De druif is groot en lang, even als de Goededel maar
de besfen zijn ineengedrongen, rond , aan de zonzijde geel en
dikwijis bruin befproeid; de fmaak is zoet , muscusagtig , en
zeer geurig , zo dat zommigen aan dezelve de voorkeur boven
211e andere druiven geven. Zij is vleefchig , en wat hard of
knappend in 't eten , maar wordt zeldzaam hier te lande rijp,
dan alleen in Bakken of kasfen. De boom is anders vrij vrugtbaar.
Het is voornamelijk van deze druif, dat de beroemde wijn,
die onder den naam van Frontignac bekend is, gemaakt wordt.
Witte M USCAAT DRUIF.
witte JERUSALEM SCHE
DRUIF.

Witte grote Spaanfche MUSCAAT DRUIF. Blanc a grog
grains — behoort tot de Goededels , hoe zeer zij den naam van
Muscaat druif draagt. Het is even als de zwarte Spaanfche Muscaat druif of Muscadine , een ongemeen groot foort, waarvan de
trosfen we! zeven pond wegen , met ronde witagtig gele besfen ,
die niet digt naast elkander Nan , en zeer zoet en kruidig van
fmaak zijn. Wordt in 't laatst van September of in 't begin van
October rijp.
Zwarte MUSCAAT D R var. Schwarzer Weihrauch. Muscat
noir uit Pais de Vaud in Zwitferland, heeft bladen die in
drieen verdeeld niet diep ingefneden, boven en onderen licht.
groen van kleur zijn , en een roden Heel hebben. De druif is
middelmatig groot en ineengedrongen; de besfen niet zeer groot,
rond , zwartagtig blaauw. Het fap is zoet en kruidig, doch niet
zo aangenaam muscusagtig als dat der meeste voorgaande Poor.
ten ; zij worth egter gemakkelijker en vroeger rijp, hoewel de
bes.
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'besfen aan denzelfden tros doorgaands niet te gelijk rijp worden,
hetgeen hare aankweking minder verkiezelijk maakt.
gen houden deze druif voor de Marfemine de Vicenze.
Negrier en
Noireau. Zie INKTVVIJN.
COOSTERRIJKSCHE DRUIF. Zie PETEItSELIE DRUIF.
ORLEANSCIIE DRUIF. Der ichwarze Orleaner. Zie blauwe
ZOURGONJE DRUIF.

Blauwe P- ARELDRUIF. is van grootte, gedaante en fmaak
zeer gelijk aan de yolgende witte, behalven de kleur, die fraai
hoogblaauw , is. Zij misbloeit veelal en de besfen aan denzelfden,
tros worden niet gelijktijdig rijp, waarom ze dan ook weinig
geacht worth.
Witte PARELDRUIF. Vitis praecox acing rotunda (magna)
Brengt grote trosfen voort , de besfen
dulci. M I L L E R.
zijn vrij groot en hangen los en wijd uit een. Zij zijn witagtig
van kleur en zeer blinkend, waar van daan ze den naam van
ren hebben. Het fap is zoet en zeer aangenaam van
fmaak; de boom is ook zeer vrugtbaar en de vrugten willen wel
rijp worden , maar ze zijn zeer onderhevig aan misbloejing, en
er komen dan veel kleine onvolkomene besfen aan de trosfen.
t3ehalven dit ongemak is het zeker voor onze lugtfireek ene der
Neste druiven , uit hoofde harer vrugtbaarheid om dat de vrugten goed rijp worden. Daar nu dit nadeel veroiriaakt worth door
de tederheid harer bloefems, welke niet in ftaat zijn om aan de
koude te wederftaan , kan men hetzelve veelal voorkomen , door
Naar ene warme en zo veel mogelijk voor koude en winden gedekte ftandplaats te geven, en er vervolgens de kleine en onvol,
komene besfen op het regte tijdflip uit te knippen. De boom
maakt dikke, korte en kortledige loten , zo dat hij weinig en
veel minder ruimte b eflaat dan andere druiven. Het is ene der
beste druiven om te broejen , om dat ze dan door de meerdere
warmte beter uitbloeit groter trosfen en besfen geeft, en zeer
troeg nankomt.
Pasfe Musque. Zie lange INIUSCAAT DRUIF.
P E T E R S E L I E DRUIF, Griekfche druif met Peterfelieblacien
Oosterrijkfche druif. Druif van Ca.wda. V tis laciniatis falls ,
L I N N. ook vitis apiana. Rai fin d' Autriche , Ciotat. Gelijkt
veel naar den Goededel , behalven in 't look', want deszelfs binden zijn diep en fijn getakt , bijkans als Peterfelie blade% Het
bout is groen, met witte flippen en zwak, zo dat het ook
bevriest. De trosfen zijn vrij groot , de besfen zijn road,
groenagtig wit van kleur, en zeer lievelijk van fmaak. Men zegt
dac
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dat ze in Canada in 't wild in de bosfchen groeit. Zij is zed goed
om te broejen.
Pineau. Zie blauwe BOURGONJE
Piquant Paul. Der Vogelschnabel. — Is een witte druif, met
grote, zeer lange, en van onderen en boven min of meet fpitfe
zeer zoete besfen, Welke goed rijp worden,
PONTAK DRUIF. Zie INKTDRUIi.
PORTUGAALSCHE DRUIF en
Po RTUGAALSCH PURPER.ZieiLANGE MUS CA AT DRUM*
PORTUGEESCHE VLEESCHDRUIF ene witte buitenge4
woon grote druif, waarvan een tros zomtijds zeven pond weegt,
met grote rondsgtige besfen , die zeer kleine korrels hebben , en
zo vleefchig zi n , dat men ze door kan fnijden , zonder dat er
bet fap uitvioeit. Zij worth nie: voor October rijp , en heeft
geen Muscus fmaak.
Witte PORTUGEES, der weifie Portugiefer — is een voortrefrelijke druif, die in September rijp wordt.
Blauwe POTTEBAKKER, blauwe Hamburger. — Vitis
fera frutu caeruleo maxim.
Deze druif brengt grote trosfen
voort, de besfen zijn ook vrij groot , en enigzins langwerpigrond , van kleur fraai hoogblaauw; de fmaak is tamelijk geurig,
Hoch niet zeer verheven. De boom is zeer draagbaar en de druiven worden redelijk vroeg, te weten in 't begin van October
rijp: en om deze beide redenen verdient dezelve nog al aan..
kweking.
Rode POTTEBAKKER. Rode Hamburger druif. Maakt
grote trosfen , de besfen zijn iets groter dan die van den voor.
gaanden , rond , en rood of blaauwagtig van kleur. Deze druif is
gouriger dan de blauwe Pottebakker,, draagt zeer wel, wordt
goed rijp, maar komt iets later.
Grote, vroege Provence -D RUIF. Le grand Provencal half —
is ene bijkans I2 voet lange, buitengemeen fraje druif, waaraan
boven doorgaands nog enigen uitwasfen, zo dat de trosfen boven
2an zeer breed en -onderen vrij (pits worden. De besfen zijn
groot, groenagtig geel en langwerpig, zeer fappig en aangenaani
van fmaak. Zij is egter niet zeer duurzaam, want om dat zij ene
zeer fijne en dunne fchil heeft , even als de vroege Leipfiger , zo
barsten de besfen ligtelijk en beginnen , bij gebrek aan ruimte,
te rotten.
Gele grote Provence -DRUIF is even groot en lang , maar
heeft ronde, grote , vleefchige, gele besfen , die in fmaak met
den Witten Goededel bijkans overeenkomen , maar ook ligtelijk
van den Heel afrotten, wanneer het wear war vogtig
Zij worth
niet voor October rijp.
Groe4
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Croene grote Provence-D RUIF, Pendouleati genaamd , komt
met de gele overeen , behalven dat de besfen wat minder groot
en geelagtig groen van kleur zijn. Zij zijn insgelijks aan 't rotten onderhevig.
Qui& de Coq, Samoreau. — Ene Franfche druif die zelfs int
Frankrijk vpor niet veel bijzonders gehouden wordt , en die dus
gene nadere befchrijving waardig is.
R n IJ N S C H E DRUIF. Risfling, Frankforter druif, Hoehheitiler druif — de bekende hoofd - druif in het Rhijngau , waar
van in DUITSCHLAND de Rhijnfche en Moefelwijn , In SPAY.
j E de beroemde Perefimenez- wijn (door den Nederlander Pieter Simensz, ten tijde van Karel V. aldaar ingevoerd) en aan de
K A A P de kostelijke Conflantia - wijn gemaakt wordt. — Zij bretigt
tamelijk grote trosfen voort. De besfen zijn rond , middelmatig
groot , en vrij digt op een gedrongen ; van kleur groenagtig wit
en min of meer geel , wanneer ze riip zijn. Zij wordt bier te
lande niet wel rijp dan in zeer voordelige jaren , maar dan is haar
fmaak ook ten uiteerflen aangenaam en kruidig.
RISSLING. Zie RHIJNSCHE DRUIF.
Illauwe ROZIJN DRUIF. Zie DAMAS DRUM.
Portugeefche RO z tj N DRUIF - 1$ ene der allergrootfte en
likfte druiven , met langwerpige , groenagtig witte , en aan de
zonzijde geelagtige besfen , die egter hier te lande moejelijk rijp
worden. De boom is zeer vrugtbaar.
Rode ROZIJN DRUIF, Cibebe druif. Ralfin de Livre, Dauphine. — Brengt zeer grote trosfen voort ; de besfen zijn groot ,
langwerpig, en zitten uit elkander , de kleur is blaauwagtig rood ;
voorts zijn ze vleefchig , fappig , zeer zoet en lievelijk van
fmaak; doch worden bij ons niet rijp dan in de kasfen. Zie
voorts DAMA S DRUIF.
Sevillifche ROZUNDRUIF ---- is ene zeer grote druif met
langwerpige II duim lange besfen , die geelagtig wit van kleur,
en zeer fappig en zoet van fmaak zijn , maar laat rijp worden.
Witte ROZI3N DRUIF ---- verfchilt weinig van de RODE ROZIJN DRUIF, behalven in de kleur, Welke groenagtig wit is.
Zommige houdeti haar voor den en dezeifde met de witte j ERU.,
SALEMSCHE DRUI F.
RULANDER. Der Ruldnder. Gus comtnun— is ene ineengedrongene druif, met kleine leverkleurde besfen , die ongemeen
zoet van fmaak zijn ; zij worth in September rijp. — Haren
naam ontleent zij van een Koopman te Spiers, die dezelve in 't
begin der vorige eeuw voor het eerst in grote unnigte aangekweekt heeft.

Samoreau. Zie Quille de Coq.
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Sans !Wins. Zie ELBER DRUIF.
Sapilier. Der Nazarener. Maakt grote trosfen mei middele.
inatig grote , langwerpige, witagtige gele besfen , die zoet ea
kruidig van fmaak zijn, en reeds in 't begin van September rijp
worden. De boom is zeer vrugtbaar en duur2aam , en neemt
bijkans ieder grand voor lief.
SCHOON-EDEL. Zie GOED.EDEL.
Servagnin blanc, rouge & noir. Zie BOURGONJE DRUI r.
Groene S I L V A N E R geeft middelmatig grote , gedrongene
korte druiven, met groene vleefchige besfen, die aan de amzijde met bruin befproeid en voorts zeer lievelijk van fmaak zijn.
De vrugt wordt in September rijp en de boom is zeer vrugtbaar.
Zwarte of blauwe SILVANER - is nog beter dan de GROENE SILVANER. De druif is niet flegts zoet maar ook kruidig
van fmaak. De besfen zijn zwartagtig rood: zij worden op den.
zelfden tijd rijp als de voorgaanden,
Blauwe SPAANSCHE DR U I F. St. Pieters druif, Hesperifche
druif. Fitis Hispanica uva perampla, acinis ratundis nigricantibus
Inajoribus. MI L L E R, Gros noir d'Espagne. Brengt zeer grote
trosfen voort , die doorgaands twee kleine zijdtrosfen hebben :
de besfen zijn ook zeer groot , rond , en zwartagtig blaauw van
kleur. Het fap is zoet geestig , en verheven van fmaak, wan..
neer ze we1 rijp zijn, zijnde zij voorts vrij vleefchig. De bladen van deze foort zijn meer gefneden of getakt dan die van de
meeste andere foorten van druiven ; de vrugt worth egter bier to
lande niet wel rijp , dan door kunstmiddelen.
Rode SPAANSCHE D R U I F. Gros rouge d'Espagne.
Zie
ALICANTSCIIE DRUIF.

Witte SPAANSCHE DRIJIF. Gros blanc d'Espagne. Maakt
grote trosfen , de besfen zijn insgelijks groot en rond ; wanneer
ze goed rijp zijn , is de kleur wit of geelagtig. Zij zijn zeer zoet
van fmaak en vleefchig , doch worden bij ons , even weinig a1s
de voorgaanden , rijp, wanneer men ze niet in Trekkasfen zet.
Teinturier. Zie INKTWIJN.
Blauwe T 0 K AUER, de vroege Hongaarfche blauwe wilt/
is een kleine duurzame druif, met kleine, ronde, zwarte besfen
welke dun van fchil en zeer zoet van fmaak zijn. Zij worden
vroeg rijp.
Grauwe TOKAUER - de tijd , waarop dezelve rijp wordt,
Ir erfchilt weinig van die des voorgaanden. De druif is digt ineen.
gedrongen, zeer zoet en aangenaam van fmaak, en de boom teyens ongemeen vrugtbaar.
TR. AMINER, de rode Traminer, van TRAMIN, een dorp
aan de Etsch (een rivier in Tirol) Fromentin rouge , is een kleine
druif
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druif met digt ineengedrongene , kleine , lichtrode, langwerpige
besfen, die zoet en kruidig van fmaak zijn , en in September
rift) worden.
T R A N E N W IJ N. Lacrijinae Christi. Der Thranenwein
groeit
tan den Vefuvius , zowel witte als blauwe of rode.
De w IT TE, Lacrime blanche is van het eiland Cyprus aldaar
gebragt, en groeit aan dien kant van den Vefuvius waar Refina
ligt.
De 13 LALTWE groeit aari de andere zijde, en men maakt er
een roodagtigen wijn van , Lacrime role genaamd. Men noemt
bem ook Maagden wijn (Jungfernwein) om , dat hij van uitgezogte druiven, zonder veel perfen , gemaakt worth , wordende
de most bij druppels , en even als tranen, opgerangen. De blauwe druif is middelmatig groot , met langwerpige, niet zeer grote , besfen , die ongemeen zoet en kruidig van fmaak zijn maar
zij worden laat rijp.
Tresfeau. Zie RODE BOURGONJE DRUIF.
Vernaggio ene voortreffelijke en ongetneen. grote Zwitferfche
druif, met grote , ronde, geheel zwarte besfen, die zeer zoet
en kruidig van fmaak zijn. Worden in 't laatst en ook wel in
't midden van September rijp.
Yin tint. Zie
VIRGINISCHE VIJFBLADIGE DR tydruif uit Virginia" of Canada. Pitts quinquefolia canadenfis. Deze foort is
nit Virginien , waar ze in 't wild groeit , herwaarts gebragt, niet
om de vrugten , maar om PriElen, muren , binnen -planketfels
en bedekte gangen daarmede to bekleden, waartoe ze zeer be-.
kwaam is , om dat zij een fchoon blad maakt, en zeer fterk en
fchielijk opgroeit. Zij maakt in dnen zomer zomtijds loten van
twintig voeten lengte, en is daarenhoven zo hard , dat zij aan
vorst en winden vrij wat beter tegenftand kan bieden dan onze
meeste hierlandfche gewasfen.
VISCHDRUIF, die Fischtraube , Hatchat Lovoti a- is nit
Tockai afkomftig , zomtijds 12 voet ling, met ronde middelmatig grote , witagtig gele besfen, die den kruidigen Tockaifmaak
bebben en half September rijp worden.
Zie PORTUGEESCHE VLEIESCII■
VLEESCHDRUIF.
DRUIF.
VROEGE VAN DER LAA N.

Zie van der LAA N.
rode Warner- of Hamburger druif, is
fraai , groot en vrugtbaar, heeft grote roodagtige besfen , die
met ftof of waasfem bedekt zijn en in 't laatst van September
rijp worden. Mr. WARNER. heeft dezelve van Hamburg naar
Engeland gebragt.
WARNER DRUIF,

De
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De ZWARTE IVARNERDRUIF heeft besfen welke meet
langwerpig dan rond en middelmatig groot zijn. De fmaak is
veer aangenaam en min of sneer muscusagtig. Zij \vordt hail
September rijp.
Witte Water - druif. Vitis alba data's. —
WATERZOET,
besfen zijn rond , vrij
Brengt tamelijk grote trosfen voort
groot, en zitten uit elkander : de kleur is , wanneer ze goed
zijn witagtig. Zij words vroeg en volkomen rijp , maar ze
waterig en laf van fmaak , en om die reden verdient ze niet aangekweekt te worden. Men moet haar niet met de FARE LDRUIF verwarren.
Bonte w ATERZOET, Waterzoet met bonte bladen komt
geheel met de voorgaande overeen, behalven dat de bladen geelbont zijn, weshalve men ze uit liefhebberij aankweekt.
Er is nog een andere bonte foort, welker bladen aan de kanten wit als zilver zijn. Deze beide foorten zijn teérder van
groei , en moejelijker om voort te planten dan andere druiven.
WILDE DRUIF. Zie KLARET DRUIF.
Zie VIR..GINISCHZ
WILDE DRUIF UIT
DRUIF.
ZWITSERSCHE DRUIF. Zie BONTE DRUIF.

E.
tNGELSCHE BOSCHJ1S AIET VEREDELDE. V RUGTBOOMP1ES. Daar men zederd een aantal jaren zo veel liefhebberij heeft voor zogenaamde Engelfche Partijen en Boschjes,
waartoe men kostbare uitheemfche planten , heesters en bomen
gebruikt , waarvan velen niet dan met zeer veel moeite aan onzen grond en lugtfireek gewennen, zou men hetzelfde oogmerk
even goed bereiken , en het nuttige met het aangename paren
kunnen , indien men een gedeelte van die Partijen met vrugtbare
veredelde flammetjes , in pleats van met wilde en onvrugtbare gewasfen , beplantte. Deze vrugtbomen zouden dan moeten ver•
edeld worden op flaminen welke niet al te flerk groejen. Zo
zoude men de appels op Paradijsitammen en de Peren op kween
kunnen enten, ten einde zij niet al te veal hout makeu , noch
het hout zo verward door elkander groeje , als welligt gebeuren
zoude , indien men ze op wilde ftammen entte. Met zommigen
egter heeft men zulks in 't geheel niet nodig , en kan ze zeer gevoegelijk op flammen van hun eigen foort enten, b. v. den Good,
pippeling, de Verte longue panachee en anderen.
Wanneer men nu op die wijze appels , peren , perfiken, abrii.
kozen kerfen en pruimen door elkander plant,, en niet flegts de
Ver-s
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Verfehillende grootte der bomen , maar ook het onderfcheiden
groen van hunue bladen daarbij in aanmerking neemt , zal men in
ttaat zijn om aan het oog de incest mogelijke voldoening te
verfchaffen, terwiji de inenigte van fruiten , die men daardoor
verkrijgen kan, aan zulk een aanleg dubbele waarde bijzet.
Een liefhebber , van fruiten zou hierdoor tevens een levendig
fruitkundig zamenitel verkrijgen, indien hii aan elken boom een
genornmerd blikje aan een koperdraad hing.
ENTBEEN — is een klein Werktuig waarmede men bij het
den bast van het fpint aan den afgezaagden boom of tak , IQs maakt , voor en alar men het cutxijs fchuift. Men vindt hetzelve P1. XVIII. fig. n. dfgebeeld. Het kan van ivoor, of van een bot , of ook ilegts van
lard bout gemaakt worden , en moet van onderen min of meer
rond zijn, ten einde het entrijs genoodzaakt worde , om zig zelve nog een weinig lugt te maken , waardoor hetzelve zo veel te
vaster zit. Men kan boven een, dikte daaraan laten, waar men
liet vasthoudt, of hetzelve in een klein houten hegt fleken. —
in plants van een been zou men ook wel een ftuk ijzer of itaat
op die wijze kunnen vijien , dan daar bet ijzer in fappig hout
fgeeft, en een zwarte floffe terug laat , waardoor het vastgroejen der fchors zou kunnen vertraagd worden, zo is het veiliger
som er hout bot of ivoor toe te nemen.
UNTEN IN DE SCIIORS,

ENTEN. Pfropfen , Belzen, linpfen, Zweigen. Grefer. Grafting. Dit woord wordt vooral in oudere fchriften over de Ho.
venierskunst , dikwijls in een vrij algemenen zin gebruikt , won.
deride daardoor wile de verfchillende foorten om bomen te ver-.
edelen verflaan, en zelfs wel het oculeren, 't geen ook wel MET
HET 00G E. NTEN genoemd wordt. Eigenlijk intusfchen bete
kent het flegts die wijze van veredeling , wanneer men takken
van een goed en edel foort van vrugten in een gelijkfoortigen
wilden fia.m fleekt , en zo naauw mogelijk met denzelven verenigt , hetgeen ten gevolge heeft , dat de boom dezelfde goede
vrugten draagt als diegene, waarvan men de takken genomen
heeft.
Wanneer deze kunst uitgevonden is , zulks is ten enemnale
onbekend ; zo veel is zeker, dat men reeds voor duizenden van
jaren , in dezelve bedreven geweest is ; en zij is haren oirfprong,
even gelijk menige andere kunst , den.kelijk aan een zeer geval.
iets verfchuldigd.
u s van dezelve gewag maakt , zo
Behalven . dat v
yindt men ook reeds bij THEOPBR.ASTUS LitE .SIUS, die meer
dan
Cc
1, DEAL.
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dan drie honderd jaren voor onze gewone ti]drekening leerde,
verfcheidene aanmerkingen over het enten, en over de uitvinding
da-arvan. Daar nu het enten ten tijde van TnEoPaRA sir us reeds
zeer bekend fchijnt geweest te zijn , is het ook wel denkelijk,
dat hetzelve lang voor dien tijd was ontdekt geworden.
Hij verhaalt ten opzigte dezer ontdekking, dat zekere vogel den
fteen ener boomvrugt ingeflokt hebbende , denzelven met ziin
afgang weder op een boom uitgeworpen had; dat die bij gevai
in ene klove van den boom was gevallen , aldaar gekiemd had,
en tot een boom op den anderen boom was opgegroeid.
In de werken van P L I N I U S S E C U N D U S leest men nopens
den oirfprong van het enten , dat oudtijds een landman een kamp
Iands willende omheinen , onder anderen ook rijzen geffoken
had in de tronken van afgehouwene bomen welke om het land
henen flonden ; waarop het gebeurd was dat de rijzen waren bee
ginnen te groejen, invoege dat ze door den tijd grote bomen
waren geworden.
Het is in de daad niet onwaarfchijnelilk dat deze of dergelijka
gevallen ,de menfchen Op bet denkbeeld van ENTEN zoudeir
tunnen gebragt hebben. Want zo het al in het twede geval
vreemd klinken tuogt dat A LLE de ingeftokerie rijzen zouden ge.
groeid zijn, zo hebbe men dit flegts als te algemeen opgeg-eveir
aan te merken en in plaatfe daarvan aan te nemen , dat
hier en daar, en al was 't uit den gehelen hoop een- enkel rijs ,
in dier voege gegroeid ware; waardoor de mogelijkheid van zulk
ene kunstige vereniging_ dadelijk was bewezen.
En wat het eerfte geval betreft, dit is gantsch niet ongewoon,
daar men meer dan eens iets dergelijks ziet gebeuren, b. v. het
wasfen van Vlier op een Willigenboom , van Krieken op Eiken.
bomen , en& hetgeen zekerlijk niet anders gefchiedt , dan door
middel van 't overbrengen van zaad door , de Vogels.
. Hier ftaat intusfchen het geval , wanneer alles wel onderzogc
worth, niet volkomen gelijk met de enting. Immers zijn het door.
gaands oude, en min of meer holle flammen waaraan men zulks
ziet gebeuren ; bomen , welke bier of daar' gaten hebben , die met
garde en verrotte bladen aangevuld zijn, en dus aan een zaadkorrel, 't geen daarin valt , dezelfde gelegenheid aanbieden om tei
kiemen en te wasfen , die bet in potten of bakken met aarde,
zoude gevonden hebben; Hier kan dus het zaadkorrel zig voor.J
al op de gewone wijze ontwikkelen en jaren agtereen voortgroe*
jen , tot dat deszelfs wortelen hoe langs hoe meer in den vreem
den Clam dringen, de beide flammen elkander 'weer en meer knel.
Ie1I, en eindelijk bij gebrek aan ruimre. -en door deli dulitielen
ti-,?oiloed,v4n fappen op het nasuwst met elkander verenigd vigotiftnt
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Geheel lets anders is daarentegen het fteken van een kunstig
gefneden fink hour Ain een insgelijks kunstig toegefneclenen ftam;
,welke zig reeds binnen zeer weinige dagen met elkander moeten
verenigen, zal niet ten minsten het opgezette gedeelte verdorren
en verfterven.
En het is niet flegts deze fpoedige vereniging van twee tot
hiertoe afzonderlijk groejende gedeelten van gewasfen, welke het
meest onze verwondering moet trekken mar het opmerkelijkfte
verfchijniel is dit, dat bet voorname gedeelte, dat een gehele
gewortelde 11am zig naar het kleinfte gedeelte , naar een weinig
betekenend takje, als wale zodanig fcbikt dat de aart en natuur van het takje cite natuur van den tram bijkans geheel verdringt, en voor altiid flan zig dienstbaar- rnaakt.
Daar nu de theorie van 't Enten , of. de reden Nvaarop het ge.
Inelde verfchijnfel berust, ons ook nu nog duister is, na dat
zaak zederd zo vele eeuweu algemeen bekend is , en na dat men
aulke wrote vorderingen in de natuurkunde geinaakt heeft , zo
tzoude zekerlijk geen mensch VAN vollEN znlk ene uitwerking
hebben kunnen berekenen. Men moest dezelve zien om er aan
ze kunnen geloven.
De gewone verklaring die men er van geeft., indien het ene
verkiaring heten mag — is deze Men zegt namelijk, dat de fappen van den flam, in de pijpjes of kanalen van bet entrijs ,waat
door zij heen moeten vloejen , gelouterd en verfijnd worden3
i 0R s IITti zegt, dat zekere Mr. Bradleij hieromtreut een
denkbeeld aan de hand geeft. Deze beweert namelijk dat de NIA
of voet, waarop men ent, als ene verzamelplaats van groeiftofTe
moet aangemerkt worden, welke groeiftoffe in bet entrijs gelouterd wordt, gedurende den wasdom van dat Entrijs: „ AVanneer
„ men dus ," vervolgt hij , „ enen tak van zeker foort van bo,
men, op den Chin van een ander foort ent, dan moest men
„ genlijk zeggen, dat bet entrijs in den flam2wortels gemaakt,
„ en niet dat het daarop gent was. Want het is blijkbaar dat
;, het entrijs zijne geaartheid onbevlekt bewaart , hoewel het
„ door, ene wilde moeder gevoed worth. De reden hiervan kan
„ gene andere zijn dan de verfcheidenbeid die tusfehen de vateu.
van het entrijs en die van den ifam plants heeft, en men kan
„ dus met regt het enten bij het platen van een boom vergelii=
,, ken."
„ De fappen ," voegt FORSUTH daarbij „ de natuurlijke
fappen , die uit de aarde komen , moeten zekerlijk, doordiers
ze vooraf door de wortels en vezels van den main henen trek.
.„ ken , verwerkt en gelouterd in het entrijs komen, en uit dien
hQofde moeten zij ook gemakkeiijker aan hetzelve .gelijk war..
CC
„ den,
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„ den, en het beter en volkomener voedfel bezorgen , dan het
„ regtflreeks uit de aarde zoude ontvangen hebben. De vrugten
„ die uit deze twederlei bewerkingen der fappen voortkomen
„ moeten dan ook natuurlijk veel fchoner en beter zijn, dan in„ dien de fappen dadelijk uit de wortels , en dus minder very
„ fijnd, in den boom gekomen waren.”
In dien trant zou men in de daad nog veel meer over het eaten
kunnen fchrijven, zonder dat de zaak daardoor meer licht verkrijgen zoude. Er komen zelfs in de redenering van Mr. BRADLEIj en van Mr. 17 o aS JJT 11 ftellingen voor, die zo blijkbaar
valsch zijn, dat het overtollig zijn zoude zuiks bier ter plaatfe
opzettelijk te willen betogen.
Misfchien is wel het z u i G E N het eerst van alien geoefend geweest. Immers daar men dikwijls in bosfchen , heggen en elders, waar de boomgewasfen digt bij elkander ftaan , ontwaar
wordt , dat twee digt op elkander liggende takken Wen groejen,
kon men daaruit gemakkelijk aanleiding nemen om in den taut
tak ene kloof te maken en er een naastgelegenen tak in te 1eg.
gen , om te beproeven of dezelven in elkander groejen zouden:
terwijl men , zo dra men flegts damaal op het denkbeeld hiervaa
gekomen was , niet zal nagelaten hebben zuiks op zeer verfchillende wijzen beproeven.
Zonder de Entkunst zouden wij vrij wat minder goede vrugten
en wij zoudendie
s die vooral niet in dien overvloed bezitten , waari
wij ze hebben. Want daar de zaden der meeste vrugtbomen
doorgaands andere , flegtere en wildere foorten geven, die harde
en onfmakelijke vrugten voortbrengen , en er flegts enkel ene goes
de foort nit voorthonit zo zoude die goede foort , indien wij
de Entkunst niet verilonden , niet 'anger iri wezen blijven, dan
de leeftijd van den boom duurt , en ieder zoude moeten te vre,de zijn met de goede vrugten , die hij bij geluk tat zaad verkregen had, zonder dat anderen hem hunne goede foorten mede.
delen konden.
Nu daarentegen kunnen wij elke nieuwe foort , die eenmaal
bij geval verkregen is , terftond in zo vele flammen overbrengen, dat wij geen gevaar lopen van dezelve immer weder te zullen ,verliezen, watrvan dan ook het gevoig is geweest , dat de
goede foorten van vrugten hoe langs hoe meer zijn vermenigvuldigd geworden , en dat nog telkens derzelver aantal door niew
wen vergroot wordt,
Qp den keper befehouwd is het ENTEN niets anders dan
loon van Planting, of voortteling door ftekken of inleggers. Want
in plaats dat men anders een tak in de aarde fleekt of inlegt1
cm te bewortelen en re groejen (tie INLEGGERS en STE*
KEN)
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KEN) 70 wordt bier het takje of fpruitje in een vreemdett
boom geftoken of gelegd, op dat het daardoor zijn voedfel uit
de aarde trekke en groeje.
Indien alle houtgewasfen even gemakkelijk bewortelden , dan
zoude men de vrugten , die men nu ent , ook door fteken of inleggen kunnen vermeerderen. Dan dit is het geval niet. In 't
algemeen fpruiten die bomen en gewasfen het gemakkelijkst , en
bewortelen het fpoedigst, welke week van bast zijn, b. v. Willigen , Populieren enz. met diegenen daarentegen welke een harden bast, en hard hout hebben — waartoe de meeste vrugtbomen behoren — gaat zuiks vrij langzaam en bezwaarlijk in 't
werk.
Oak ziet men dat velen der laatften , hoewel ze ook wortels
maken , nogtans zeer flegt groejen , en laag en kreupel van gewas blijven , zo dat men ten hunnen opzigte volftrekt tot het enten zijn.toevlugt moet nemen.
Er zijn Schrijvers , die beweren , dat het dikwijIs NTERPLAN7 E N der bomen en het BESNOEJEN hunner wortels , de boomvrugten bijkans even goed als het enten veredelen zoude. Zo
zegt een Fransch Schrijver , DE SERRES: Chaque replantewent vaut un demi enter , ieder verplanting ftaat met ecn halve
enting gelijk ; welke ftelling hij misfchien uit de woorden van
VIRGIL' us ontleend heeft, welke aldus zingt: (Georg. II. 4p.)
— tamen haec quoque fi pis
Inferat , aut Scrobibus mandet mutata fubactis,
Exuerint filvestrem animum: cultuque frequenti
In quascunque votes artis baud tarda fequentur.
Dat is: Indier men nogtans wilde boinen ent, of IN ANDEzullen ze hun
wilde natuur afleggen, en door herhaalde bearbeiding gewillig
zodanige vrugten voortbrengen , als men begeert.
Dan de ondervinding logenftraft deze ftelling voor het grootfie
gedeelte. Want hoewel het zeicer is dat de vrugten , door een
goeden grond en een doelmatige behandeling, zomtijds wel jets
vergroot en verzagt kunnen worden, zo zullen ze toch niminer
door verplanten en befnoejen goed worden , wanneer ze uit haren cart flegt geweest zijn , en een flegte foort zal langs dien
weg nimmer in een goede veranderen. Zo worden ook door het
enten niet eigenlijk de vrugten van een boom verbeterd, maar
de wilde clam worth belet om zelfs vrugten te dragen en in plaatfe daarvan genoodzaakt oat aan het dasir in geitoken rijs uit den
grond het nodige voedfel toe te voeren, welic rijs vcrvoigens,
zig,
C' c 3
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zig ontwikkeld en uitgebreid hebbende dezeifde vrugten draagt
Os de boom waarvan het genomen is.
Zomtijds en niet zeldzaam befpeurt men zelf g dat de geente
wilde darn iets *van zijne natuurlijke gea -artheid aan het Entrijs
overdoes, met. dat gevolg dat de vrugten die hetzelve voortbrengt, niet in alien dole gelijk zijn aan de vrugten van deszelfs
moederboom. En hier vandaan dat dezelfde foort van vrugten,
op ftammen van verfchillende foorten geent, dikwijls in fmaak,
kleur, tijd van rijpwording enz. enigzins verfchilt , hoewel de
bomen digt bij elkander ftaan , en alle uitwendige omftandigheden dezelfden zijn. Hoe meer daarom ook de natuur van den
slain met de natuur van het Entrijs overeenkomt, hoe meer overeenkomst ook de vrugten van den genten boom met die van
den moederboom zullen hebben.
Zommigen beweren dat door het dikwijls enter/ van ddn
denzelfden boom de vrugten fmakelijker worden zoude g. Er is
egter Been grond voor deze (telling, maar het is niet te ontkennen, dat de bomen hierdoor\ wel eens vitUGTISAARDER
worden. Hoewel men dus van dit middel zomtijds en bij wee./
derig groejende foorten met vrugt moge kunnen gebruik maken,
zo zijn er egter veel doelmatiger eat algemeen toepasfelijker mid.
delen bekend om de vrugtbaarheid der bomen te vergroten, en'
het is vrij zeker dat het dikwijls enten van denzelfden boom
voor denzelven zeer fchadelijk kan worden. Immers worth
daardoor natuurlijk de geregelde loop der fappen telkens geftremd
en dus de doorftraling belemmerd, waardoor het ook gebeurt, dat zulke meermalen geente bomen dikwijls zeer mager
en kragteloos houtgewas maken, hetgeen daarom onbekwaam
is om vele en goede vrugten voort te brengen.
Er zijn ook , vooral oude , Schrijvers , welke verzekeren dat
men door het enten op verfchillende wijzen , en op verfchillen
de foorten van ftammen , allerlei verandering van vrugten kunne re
weeg brengen. Zo zouden druivert op kerfen geent vroeger rijp
worden , en door pruimen op kruisbesfen te eaten zou men den
-gehelen zomer pruimen kunnen hebben. Deze en dergelijke verhalen zijn egter niet dan Fabels ; het is een uitgemaakte zaakdat
tie Planten , even als andere We zees , Naar gellacht beminnen en
zig beter met elkander verenigen , naar mate er meer onderlinge
overeenkomst tusfchen haar plants heeft. En fchoon het nog al
eens gelukt , dat ene foort op ene andere vreemde foort geent
wordende (als b. v. Peer op Appel enz.) beklijft, zo zal ernogtans een flegte boom van groejen, die doorgaands fpoedig
derom neat.
derhalve h t :,, nt.,:n1 met een good gevolg to verdaten
tuot.1
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men acht geven dat zulks altijd gefchiede op Plantfoenen
van gelijk geflacht en riatuur als het Entrijs is , of die zeer na
daarmede overeenkomen. Zo ent men appel op appel of op
kweippel; peer op peer of op kwepeer ; kers op kers ; pruim
op pruim ; abrikoos op pruim ; perfik op pruim of op abrikoos
welke eerst op pruim geoculeerd is.; noten Op noten; mispel op
mispel of op doorn ; Oranje op Oranje of op Limoen ; limoen
op lim.oen enz.
_Het is namelijk bekend dat de kwan tot het geflacht der appels en peren , dat perfik en abrikoos tot het geflacht der pruimen , en hagedoorn tot het geflacht der mispels behoort , of dat
die onderling na aan elkander vermaagfchapt zijn. De reden nu ,
waarom men perfik en abrikoos niet op Naar eigen, uit zaad gewonnen , plantfocnen ent, is om dat de ondervinding leert, dat
ze daarop bij ons niet wel vatten, of flegte kortlevende bomen‘
worden. Mogelijk kan zulks wel met goed gevolg in die Ianden gefchieden, waar dezelven oirfprongelijk t'huis behoren,
Perfien namelijk, en in andere warmer lugtftreken dan de onze is,
gelijk in 't Zuiden van Frankrijk , in Italien , en elders ; maar
bier te lande worden hunne zaden niet rijp noch bekwaam getoeg om goed langdttrend gewas voort te brengen.
Appels en peren worden op kwe gam , als men ze tot laagftammen of tot leibomen gebruiken wil , en dus Been weelderig
en hoog opgroejend hout begeert te hebben , want daar de kweboom fijn houtgewas maakt en langzaam groeit , zet hij ook doze
eigenfchappen gedeeltelijk aan de daarop geente takken bij.
Oranje zet men hier te lande meest op Limoenen , otn, dat ‘ze
daarop fchielijker groot worden 'dan op Oranje , en er is zeirs
reden om to denken -dat de Limoen niets anders is dan ene
wijking van Oranje.
Voorts moet men nooit op andere tijden enters, op Welke
wijze zulks ook gefchiede dan bij helder .,droog en warm ,doch
niet , to heet weer. Ene vogtige of mistige lugt , nog veal
meer nat en regenagtig weer zijn daarvoor zeer nadelig, want
indien het entrijs nat wordt, e n er enig vogt tusfehen de' fchil
komt , loopt het gevaar van to bederven. Ook moot men zig zc,
veel mogelijk wagten to eaten , als er eon fcberpe Noorden- Of
Oosten- wind waait, niet om dat, gelijk zommigen menen, tie
vrugten van de geente bomen daardoor zuur of wring worden,
of, gelijk anderen-zig verbeelden , voor dat' ze rijp zijn, afvallen en wormitekig worden zouden , hetgeen tegen alle reden en
ondervinding firijdt, maar dm dat de entrijzen door die fehrale en
fcherpe wihden te zeer uitdrogen, en daardoor belet worden om
tnoet

te vatten en behoorlijk to groejen.
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Ook in de keuze der itammen , waarop men enten meet
men oinzigtig te werk gaan , en daartoe . altijd goed, fleurig plantfoen nemen ; want hij , die bomen enten wilde , welke van jongs
of dor,, mager, en gebrekkig geweest zijn hoewel dezelven
ook in een goeden grond ftaan mogten , zoude zijn tijd en moeite
te vergeefs te koste leggen , om dat zulke ilammen niet kragtig
genoeg zijn om de entrijzen te voeden , en om immer bekwame
en langdurende bomen te worden.
Ook moeten zij , die fchurfte handen hebben , zig van het enten onthouden , om dat men meent opgemerkt te hebben, dat
de geEnte bomen daardoor befmet worden , en ene )foort van kanker of vuur verkrijgen. Dit zelfde kan plants hebben , wanneer iemand te voren onzuiver werk verrigt heeft , waarom men
ook nimmer dan met welgewasfchen handen aan dit werk behoort
te gaan. — Even min moet men zig tot het enten van een mes
bedienen, waarmede brood of jets anders gefneden is , zonder
dat hetzelve alvorens behoorlijk gereinigd worde, om dat de on,
dervinding leert dat ook dit aan het enten nadeel toebrengea
kan.
Eindelijk dient men te weten, dat niet alle de verfchillende
wijzen van veredelen aan allerlei foorten van boomgewasfen even
uitvoerlijk zijn , maar dat het fine foort, om voorfpoedig te groe.
jen wil geent zijn , terwiji het andere moet geoculeerd worden
enz. Hetgeen egter hieromtrent dient in 't oog gehouden to
worden zal men bij elk foort van vrugten afzonderliik vermeld
vinden.
Er zijn voornamelijk verfcheidene andere wegen bekend , tangs
welken men hetzelfde oogmerk kan bereiken als door het enten,
en waarbij de bomen minder te lijden hebben en minder zware
wonden ontvangen , namelijk het oculeren en het lasfchen; maar
met detail kan een boomkweker niet geheel buiten het enten. Men
heeft nu en dan een gezond , dik itammetje, hetgeen niet zeer
gefchikt is om geoculeerd of gelascht te warden; hetgeen of
krom gewasfen, of door den wind afgebroken is , of door een
ander ongeval zijn fatfoen verloren heeft, en waarvan men nu,
door het te enten weder een goeden hoog- of laag - ftam verkrijgen kan. Ook komt het enten dikwijls bij volwasfene bomen
te pas , die niet wel meer op enige andere wijze kunnen veredeld worden.
De Enting kan op twederlei wijze verrigt worden:
i) In de KLoVE of fpleet, en
a) In de scHo R s of bast.
De eerfle handelwijze is de hevigle, om dat de boom in het
hart of merg, ter lengte van enige duimen opgefpouwen , of
ge.
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fpleet vergroeit zomtijds nooit ten vollen, vooral dan nfet, wanneer een van de opgezette rljzen
twat; en in dat geval komt er dood hout in den omtrek der wonde, hetgeen meer dan eens den grond legs tot vuur of kankrx.
Dit geldt nogtans niet van alle , maar van de mini -ten , en
vooral flegts van zodanige geente bomen welke op zware wilde
ftammetjes pent worden, en waarvan het ene entrijs uitblijft of
-bederft.
wanneer een ftammetje 't geen gent wordt, de behoorlijke
dikte heeft , en wanneer de beide entrijzen vatten, zo dat de
bast in het twede jaar de wonde bedekt , en de darn behoorlijk
doorgroeit, in dat geval kan de boom zeer gezond, duurzaam en
vrugtbaar worden. Men zal weinig oude afgekapte bomen vinden , waarin nog fporen van de wond , door het enten veroirzaakt, aanwezig zijn. Men kan wel zomtijds de plaats , waar ze
g.eent zijn UIT WEN DIG all hun leven lang zeer duideliik ont.
waren, maar wanneer ze afgehakt en onderzogt worden, zal men
van binnen geen zweem van een fpleet , noch ook enig dor
hout ontdekken , maar alles gezond en zodanig vergroeid vinden,
als of het nimmer enige verandering ondergaan had. Men kart
het van binnen flegts aan bet min of meer golvend beloop der
vezels ontwaren , terwijl van buiten de gezwollene bast door
glands de plaatfe verraadt. — Wit men bij het enten den boom
wat meer fparen , zo behoeft men hem flegts den Ru s optezetten,
en defpleet kan in dat geval aan de ene zijde gemaakt worden
zodat de- boom niet geheel opengefpouwea wordt , en de bast elrr
het fpint aan de overzijde in hun, geheel blijven. — Het ENTEN
IN DEN BAST is ene minder hevige bewerking, fchoon ook
bier zomtijds dor bout ontftaat , wanneer de bast niet goed fluit
en de boom niet clerk voortwast. Daarom is 't ook vooral van
belang, wil men met goed gevolg enten , en de goede foorten
in haar zuiverheid voortplanten , dat men zowel de foort van den
slain als die van het Entrijs grondig kenne, en dat men gene bomen met elkander tragte te verenigen , wier inwendig zamenitel
flegts weinig onderlinge gelijkvormigheid heeft.
Het TIJDSTIP wanneer men IN DE KLOVE ENTEN moet ,
wordt voornamelijk door het warmer of kouder voorjaar bepaald ;
kunnende men zomtijds reeds in de heift van Maart of in begin van April enten , terwiji men andere jaren tot in Mai daarludo behoort te wagten , en zuiks naar :mate de fappen in de,
bomen vroeger of later beginners te werken. Wanneer Inca
fappige Entrijzen gebruikt , zo als ze van den boom bomen,
dal moet men nier wagten tot dat het Itammetje waarop men enten wit, in 't voile lap fla4 Maar wanneer mete entrijzen beet,
Cc5
die
gerpleten wordt. Deze

410

ENTER,

die men reeds een geruimen tijd bewaard heeft, en die om ze
te zeggen flapen, dan kan men met enten langer wagten.
Vervolgens moet men in aanmerking nemen welke foorten van
vrugten het eerst en welke later beginnen te werken. Men begint met Abrikozen en kerfen , vervolgens krijgen de peren en
pruimen hare beurt, en het laatst gnat men tot de appels over.—
De K E R S E N moet men liefst niet van den boom weg enten ,
indien het niet zeer vroeg kan gefchieden, maar men moet, uit
hoofde van hun menigvuldig fap , de entrijzen liever reeds in Februarij van dezelven nemen : nog beter is het egter om ze vroeg
te enten. — De koude, en vooral herhaalde nagtvorsten , doer'.
er zeer veel kwaad aan , vooral wanneer de ogen der opgezette
rilzen reeds met fap opgevuld zijn , en hunne pijpjes of vaten
openbarsten, of wanneer de nagtvosten van den beginne of het
opklimmen der fappen naar het entrijs beletten en vertragen, zo
dat het eindelijk van gebrek moet vergaan. Geente fteenvrugten-, en vooral kersen, kunnen wel iets velen , indien de vorst
Ilegts niet al te lang aanhoudt. Maar appels en peren zijn zeer
gevoelig, en moeten ook bij 't gunstigfte weer niet vOOr in de
ltatite dagen van Maart geent worden.
Men moet een boom nooit op een andere plants dan vlak bij
den grond enten, wanneer men er een frajen ftam van begeert te
hebben; of indien de ftam fchoon opgegroeid, regt en glad is,
kan men hem ook geheel boven aan enten, en het entrijs dadea
iijk voor de kroon gebruiken.
De ftammetjes, die men in D E K LO v E E NTEN wil moeten
ten minften even dik als het entrijs , en nooit weer dan i duim
dik zijn. Zijn zij zwaarder dan krijgt de ftam , ter plaatfe waar
men hem geent heeft , een gezwel of wanftaltige dikte, en de
i p ond wil dan ook zo gemakkelijk niet genezen. Ook
dienen de boompjes, zal deze bewerking het gewenschte ge-,
volg hebben, reeds goed ingeworteld te zijn, en ten minften
gcdurende Len ;comer in de kweekfchool geftaan te hebben. Ent
men ze vroeger, dan zal men er zeer weinig bij winnen: want
een ftam, die vast in zijn wortels ftaat, groeit veel fterker daneen ander , en is dus ook beter in that om het entrijs te voeden en
teritond te doer, doorgroejen. Innisfchen is geen regel zonder uitzonderinge n , en de gevallen kunnen daarnaar zijn dat mon een
jaar vooruit is, met een, ftammetie , 't geen eerst in 't najaar
in de kweekfchool gekomen is, of zelfs in 't voorjaar, dadelijk
te enten. Er zijn wel boompjes in huis gant en vervolgens
in de kweekfchool geplant geworden, die zeer goed gegroeid zijn
en gevat hebben.
Het oaten van nieuwsgeplante boompjes moet egter
llegts
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llegts als een behelp aangemerkt worden ; en van dien leant
fchouwd kan het aan een liefhebber zeer van pas komen wanneer hi} verfcheidene foorten . van goede entrijzen wenscht te pas
te brengen, en op het ogenblik in zijne kweekfchool gebrek aan.
itammetjes heeft, die er voor gefchikt zijn. Zal egter dit vroe.
ge enten aan 't oogmerk beantwoorden, dan moeten de flammetjes die in 't najaar of in 't voorjaar nog moeten ,geplant worden, ten minften van goede .wortels voorzien zijn , en ingemod-,
derd worden. (Zie INMODDEREN) Deze wijze van bomen te
planten vergoedt toch bijkans all 'het iced hetgeen andtrs aan een
boompje door deszelfs verplaatfing wedervaart ; ook deszelfs
kleinfte wortels kunnen zig langs dien weg terilond behoorlijk
met het aardrijk verenigen en ten behoeve van het opgezette entrijs het hunne bijdragen , daar in tegendeel bij vertuim daarvari
een boom wel het eerite jaar nodig heeft om te bewortelen.
De vroege enting kan onder deze voorwaarde het best tam
zulke foorten van vrugtbomen verrigt worden , welke clerk was•
fen en vroeg werken. b. v: aan kerfen. Wanneer men zulke
verschgeplante wilde Itammetjes boven aan , tot een kroon, ea,
laat men Been uitfpruitfels noch ogen aan dezelven , ten einde de
fappen zig alleen in het entrijs verfpreiden , hetgeen te nodiger
is, daar de wortels zelven nog veel fappen behoeven, en dus
dtzelven niet in die menigte om hoog rijzen, als bij een goed
ingewortelden clam plaats heeft.
Aangaande de wilde flammetjes , die reeds in de kweetfchooT
Chinn en gent moeten worden, dezen heeft men terilond bij
vierplanten I of II voeten boven den grond afgefnoeid; de ult.
fpruitfels die zij maken, laat men er aan , om dat daardoOr de
fappen zijdwaarts verfpreid worden , en den clam dikker maken,
Moeten zij nog een jaar over than, voor dat zij geent worden,
dan fnoeit men de fcheuten die zij opwaarts gemaakt hebbeti op
een paar ogen naar weg ; en de zijtakken van 't vorige jaar wone
den glad weggefneden, terwijl men de nitfpruitlels, die zig op
nieuws vertonen , wederom laat groejen. Egter moeten de ogen.
die beneden de plaats zijn, waar men enten wil, zorgvuldig
afgeftroopt worden , ten einde die plaats in het volgend voorjaar
glad moge wezen.
De verrigting zelve van het enten bellaat in een doelmatige
toebereiding der Entrijzen ; 2) in het effen en glad affnoejen of
afzagen van den clam en het maken der klove 2,) in het behoorlijk infleken der Entrijzen , en 4) in het beveiligen der gent
plants tegen lugt en nattigheid, in plaats van bet eertijds
verband.
I) De Entrijzen worden vooref op twee, drie of vier ogen
af-
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afgefnoeid. Naar mate het te enten ftammetie Zwaar is, laat inert
ook meerder ogen. Vier ogen vereifchen , om wel te groejen,
nog eens zo veel fap als twee. Indien dus het ftammetie zwak
en dun is, dan zijn twee ogen genoegzaam , en in geval men er
een -ieiboom van aankweken wil, heeft men er ook niet meerder
nodig. Nogtans moet men er op letten of de Elam en het
rijs ook zomtijds reeds zeer volfappig zijn, in welk geval men
bun weer dan twee ogen laat , om te voorkomen dat zij niet in
bet fap verpipen.
Vervolgens worden de Entrijzen van onderen in de vorm van eeit
wig afgefneden , moetende deze wig de lengte van 1: tot
duim hebben , naar gelang dat het ftammetje dunder of dikker is.
Wanneer de clam niet zeer dun is , dan moet de w aan de
Entrijzen zodanig gefneden worden, dat de twee benedenfte ogen
van de beide Entrijzen , naar binnen , en digt bii de entplaats,
viak tegen elkander komen te liggen. Hierdoor wordt niet flegts
de vlakte van het flammetje beter bedekt , maar , men kan er ook
vervolgens een regter boom van aankweken, wanneer men edit
der takken , die uit het middel groejen, laat opfchieten , om hem
tot clam te doen worden. — Door twee fneden aan de beide zijden van het rijs legt men den grond tot deszelfs wigvormige gedaante ; en vervolgens fatfoeneert men hetzelve verder,, zor-.
gende men dat het van onderen niet te Clomp, maar vrij fcherp
en tevens van alle kanten glad en geheel zonder fchilfers zij , ter-.
wiji men er eindelijk boven aan, aan elke zijde, een hak infnijdt.
Zie Pl. XVIII. fig. Jo.
Men neemt tot entrijzen doorgaands fcheuten van het vorige
jaar (behalven van Oranje-, Limoen- en Citroen - bomen, bij
weiken men — zo men ze enten of zuigen wii tweejarig hout
verkiest) en de dikte der rijzen moet altijd zo veel mogelijk geevenredigd zijn aan de dikte der ftammen , welke men daarmede
enten wil ; nemende men tot de dikfte ftammeu de zwaarfte en tot
ligtere flammetjes de dunste entrijzen. Ook behoort men nooit
entrijzen te breken van jonge bomen, welke nog niet gedragen
hebben, om dat men dan het foort nog niet kent, of van onvrugtbare bomen, om dat deze eigenfchap zeer ligtelijk overerft;
moetende men er eindelijk ook gene Waterloten toe gebruiken.
Het ware te wenfchen dat de meeste boomkwekers hieromtrent
wat \naauwgezetter waren , en aan de lief hebbers gene waar ver.
kogten, die zij zelven niet kennen ; bomen die met rijzen van
andere jonge bomen gent zijn, welke nog nimmer blijken van
grote vrugtbaarheid gegeven hebben noch dat hunne vrugten van
een best foort zijn.
Dat
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Dat zulks gefehledt, daarann is geen twijfel want daar men
iii de meeste Enterijen niet veel antlers ziet dan jonge bomen;
daar weinig Boomkwekers cue verzameling van bejaarde vrugtdragende bomen , van alle die foorten welke zij verkopen , bezitten, zo moet men natuurlijk vragen , waarvandaan zij de entcijzen nemen? zekerlijk van hunne jonge geEnte bomen , welke
zij buitendien in 't voorjaar inkorten moeten , en welke hun Pius
cen menigte rijzen opleveren , die zij , op goed geloof , voor Ent.
rijzen gebruiken.
Daar ook aan den eigen boom verfchillend foort van hout
.groeit, zal men altijd wel doen , indien men tot Entrijzen gene
anderen neemt dan kortledigen, wier ogen of botten digs bij elkander ftaan , en niet plat noch fpits maar dik en gezwollen zijn :
van zulke rijzen komen de vrugtbaarfte bomen. Ook moet men
de Entrijzen niet uit het binnenfte maar altijd uit het buitenfte
van den boom , en wel van deszelfs zuidelijken kant nemen , on'
dat de rijzen,, aldaar het meest van lugs en zon aangedaan wor.
dende , ook het kragtigst en volkomenst zijn.
Men neme ook liever fchuins of waterpas gegroeide, dan regt
opwaarts gefchotene loten , welke laatilen even als de loten van
zeer jonge -en fterk groejende bomen , wanneer ze tot entrijzert
gebruikt worden , al te veel hout maken , en daardoor belet worden om zo vroeg als anderen vrugten te dragen.
Daar zijn er die beweren , dat men altijd Entrijzen met villaogen moete nemen , om dat de geEnte bomen daardoor eerder
vrugtbaar worden zouden. Dan dit is ten enen male verkeerd,
daar juist deze .al te vroege vrugtbaarheid den boom belettert
zoude om fterk en duurzaam te worden.
Het is niet kwaad, dat men de Entrijzen enige weken voor
den Enttijd afbreke , en ze , tot dat men enten evil, op ere
niet al te droge noch al te vogtige plaats beware ; kunnende men
de afgefnedene einden daarvan in zand of garde zetten , die min.
of meer vogtig is. Dit neemt men, de Entrijzen SPENEN, en
het heeft de nuttigheid , dat dezelven. min of meer uitgehongerd
zijnde , daarna zo veel te gretiger het fap van den itam ontvan.,
gen : aithans de ondervinding leert dat zij ruim zo goed vatten
als versch gefnedene rijzen.
Men moet egter de rijzen niet zo droog later worden dat
.de bast begint te rimpelen , en ze even weinig in een kelder
bewaren , waar ze muf zouden kunnen worden. De besteplaais
is in de open lugt , buiten de zon. Door dit middel words met"
ook in flan gefteld , om de enting, vooral van Pitvrugten , gelijk appels en peren, vrij last , zelfs nog in 't laatst van Mai te
dui eta verrigto ; hetgeen auders niet gefehieclen kali, en bet
geen
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geen men Loch ook nimmer, dan om bijzondere redenen, zo
lang verfchuiven moet.
Met dat all moet men de loten, die men tot entrijzen gebruiken wil, niet affnijden voor dat de ogen beginnen te zwellen, ',t
geen doorgaands ongeveer drie weken voor den gewonen enttijd
plants heeft. Wil men ze verre verzenden, dan mag men ze wel
war eerder affnijden , en men fteekt ze in dat geval, _met de ein-den in klei , en windt mos daarom henen, waardoor men ze larkger dan een maand kan versch houden.
Men kan van ben en hetzelfde rijs , miss lang zijnde, zomtijds twee of drie E N T EN maken , wanneer ,men aan elk niet
/neer dan twee ogen wil houden in de meeste gevallen egter
3noet men hieromtrent niet te fpaarzaam zijn.
Men laat ook de loten in hun geheel. tot op het tijdflip dat men
ze gebruiken wil; en het is zelfs niet kwaad, indien men een
taultie van het oude hout daaraan kan laten zitten, tot dat men
ze klaar maakt, aangezien zulks al mede _bijdraagt om ze vow
het uitdrogen te bewaren.
wanneer men nu aan een genoegzaam..aantal Entriizen op de
bovengemelde wijze de behoorlijke vorm gegeven heeft, dan
begeeft men zig met dezelven naar de itammen, voor welken
ze beflemd zijn.
z) De. flam of tak , die geent moet worden, wordt op de bepaalde hoogte aan een plants waar de fchors aan beide kanten
glad en. efien is , loodregt ,afgefneden. Indien het boompje jong
, kan zulks met een fcherp mes gefchieden: bij dikker ftam.
Tnetjes gebruikt men de entzaag (Plaat XV. fig. E.) en fnijdt
vervolgens, met een fcherp tuinmes (P1. XV. fig. B.) alle door
het zagen veroirzaakte ruigte glad weg. Deze vlakte moetniet
groter zijn dan dat men ze met de entrijzen bedekken kan. Na dat
men (ins de rijzen daarop gepast heeft, wordt dat gedeelte der
vlakte, hetwelk niet door dezelven bedekt worden zoude, met
e.en fcherp mes van onderen boven fchuins weggefneden,
Bij donne flammeties kan zulks het beste dadelijk bij 't affnijo
den van d.ezelve gefehieden , te weten, als men den flam cent
met het tuinmes fchuins affnijdt , en dan den fcherpen kant bo.
Ten wat plat maakt. Dan wordt de klove of fpleet gemaakt,
toor mid.del van' het Entmes (Pl. XVIII. fig. F.) welks fcherpe
Kant viak in het pit van den boom gezet , en met een houten
bamer zagtjes daarin geflagen wordt, tot zodanige iiepte, dat
bet entrijs, wanneer men de klove enigzins van elkander buigt,
bekwamelijk kan daarin geiloken worden. Het Entmes wederuit
de klove geligt zjjnde 't geen het best gefchiedt , door hem met
de andere hand, met den Red van den hauler von under-en eth
flag
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hetzelve om , en flan de kleine wig,
die er agter aan zit, zo diep in het pit, dat men de Entrijzen
eventjes daarin kan fchuiven, gelijk uit P1. XVIII. fig. Ir. te
zien is.
Zaailingen die men zelfs aangekweekt , en reeds een of twee
keren verplant heeft, zijn altijd boven eigenlijke wilde flammea
te verkiezen.
Uitlopers uit de Wortels van andere bomen, moet ,men er
nook toe gebruiken , want dear worden nimmer goede bomen
van, en men moet ze ook- nimmer tot die hoogte laten komen,
dear ze aan de bomen het voedfel ontnemen en dus zeer nadtIig
Stammetjes Welke in de kweekfchool , dear ze gegroeid zijn,
op een behoorlijken afftand van ,elkander gellaan hebben, zullen
altijd rijper en kortlediger hout hebben , dan diegenen welke.ai
te digt op elkander gegroeid en nit lien hoofde zeer hoog
gefchoten zijn. Het hout van deze laatften is teér, en de entrii,
zen die men er op zet zullen insgelijks clerk in de hoogte groejen, maar zij zullen, althans in ,- den beginne, minder vrugtbaar
zijn dan anderen: .en wanneer de' boom eenmaal ene fiegte
heeft aangenomen, is het altijd rnoejelijk om zulks
heel te boven te komen.
3) Bij dit infteken of infchuiven der Entrijzen komt het y oural daarop aan , dat de bast of de binnenite groene fch-ors van bet
entrijs op het allernaauwkeurigst„aan de ,groene fchors van dell
wilden item fluke; want het is , flegts door dezen bast, die
middelijk op het fpint volgt, dat de fappen nit den wilden fhan
in het entrijs kunnen opkjimmen. De buitenfte bruine bast van
het rijs moge den, indien hij- &under is dan die van den tarn
lets meer naar binnen komen te. flan ; dit is van weinig belang
indien flegts de binnenftea op elkander, fluiten. Men moet ook
't infchuiven van de wig , niet min off:
opletten, dat men, •
ineer den bast losfaille, linear ,dat dezelve vast tegen 't {iotl z
blijve zitten , enders zou men het rijs dadelijk moeten afkeur,m
Vervolgens moet oo;z
en een ander in deszelfs plants nemen.
het rijs met zijne beide hakken goed op de bovenfte vlakte van
den clam zitten. Het zoude ook wel zonder deze hakken kunnew vastgroejen, en zommige Enteniers fnijden flegts het
fchuins toe, zonder Flekken. Dan zij zijn des niet te min ;:car
nuttig, om dat daardoor het rijs vaster zit, en om dat de wonde
zo doende fpoediger vergroeit.
4) Ten batten neemt men boomfmeer, (zie BOOMSMEER)
en befmeert daarmede de gehele pleats, wear men geint heett,
zonder dat het nodig zij om. daartag koemest en lees :e
flag te geven , keert men
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ken, en de plaats met linnen ftroken te omwinden, Met dat all
kan 't geen kwaad , dat men er een ftrook linnen, of een brede
ftrepei van teen 1VIoscovifche Mat om henen binde, ingeval het
Itammetje dun is , en men het niet clerk genoeg rekent , om de
kiove behoorlijk te kunnen toedrukken. Bij dikke ftammen gebeurt daarentegen meer dan Bens juist het tegenovergeftelde, dat
namelijk derzelver kiove al te ark te zamen knijpt , waardoor
de entriizen te fterk gedrukt worden, en gevaar lopen van vergruisd te worden. In zodanige gevallen nu moet men, eer men
er de ijzeren wig uittrekt , ene wig van hard hout daarin
than, waardoor de kiove zo verre open blijft , dat de rijzen beboorlijk daarin ftaan knnnen , wordende vervolgens deze houten
wig op het plat van den ftam afgefneden. Want indien men de
klbve zo groot maken wilde, tot dat ze hare kragt van fterk te
drukken verloren had , zou zulks zeer nadelig zijn, omdat de
wonde dan veel moejelijker genezen , en er in haren omtrek ligtelijk verrotting veroirzaakt worden zoude.
Stammetjes, die niet dikker zijn dan het entrijs, kan men ook
omgekeerd enten, door de kiove in het rijs te maken , het itaminetje boven aan beide zi;den fchuins of te fijden en er het rijs
over been te fchuiven. Deze handelwijze is wel de minst geweldige , daar pier de wonde weinig betekent, uit hoofde dat men het
levendige hour terftond met ander levendig bout kan verenigen
en dus het geheel zeer fpoedig vergroeit. Dan, juist om dat
deze ftemmetjes zo dun zijn , behoeft men in 't geheel niet tot,
bet eigenlijke enten over te gaan , maar men kan ze veel gevoegelijker lasfchen. (Zie LASSCHEN)
Om nu het enten in de kiove met twee rijzen ook bij zwaardere ftammen gemakkelijkeri-te‘ maken , en dezelven minder geweld aan te doen, kan men de kiove aan de ene zijde van den
Itam maken, zodanig dat die aan de overzijde nauwelijks zigtbaar wordt, of althans zeer weinig openbarst ; moetende men in
dat geval meer daarin fnijden dan fpouwen. De ftam worth dus
van agteren niet gewond, en de loop der fappen wordt flegts
aan den kant geftremd, zo dat de wonde fpoedig geheel vergroeid en met nieuwen bast overdekt is.
Dit enten M ET LEN EENZIJDIG E K LOVE , waarvan men
XVIII. fig. 12. de afbeelding ziet, wordt op de volgende
wijze verrigt. Wanneer het ftammetje als naar gewoonte van
boven vlak afgefneden en geheel effen is, nrdt het Entmes
aan een gladde ziae van den ftam fchuins aangezet, en door
middel van enige zagte flagen met den houten hamer wank er
ene kiove gemaakt, die men aan de overzijde zeldzaam zal kun.
Den zieu. Men kiest tot dat dude zulk een pick aan den- Liam,
waa:
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kvaRr aan de overzijde een takje of een .00g of knobbel is , waar
door niet flegts het barsten van, den .tam aan de overzijde ben
let, maar ook tevens het vergroejen der wonde bevorderd worth;
iangezien het bekend is , dat de toevloed van fappen , bij de
takken en ogen van een boom , , altijd het fterkst is. Men moet
egter ook met i:onizigtigheid bij het maken der klove-te werk
gaan , en indien de .lam redelijk dik is , fniaidt men er eerst met
het tuinmes in, voor en Veer inen het mines gebruilg. Vervolgens worth, de ijzere ENT-WIG XVIII; fig. in.) daarin
geftoken ora de. fpleet open te houden , tot dat bet rijs daarin
gefchoven is, — Wanneer het Entrijs behoorlijkdaarin fleekt,
wordt de Entwig met den harper daaruit,geflagen,, zo dat het
rijs eensklaps vast zit. Men -moot- het rijs dadelijk met alle
naauwkeurigheid daarin fchuiven want indien men het weder
claaruit trekken en op nieuws daarin fteken wilde , zonde men
hetzelve benadelen. Men zal deze handelwijze zeer verkiezelijk
vinden, wanneer men ze flegts !ëens in 't Werk gefleld heeft.
Het E N T E N IN DE SCHORS ('t gem ook wel enten in de
kroon genaamd words) P1. XVIII. fig. 13. is ene anclere wijze
van veadelen , welke dit tegen zig heeft dat er te veel hout
bloot komt, en dat dus ligtelijk, wanneer de bast niet fpoedig
over de ge'6nte plaatfe heen groeit , dood bout kan terug blijven,
waaruit eindelijk de hanker ontflaan kan. Aan den anderen ham
is deze wijze van enten minder hevig en gevaarlijk dan het enten in de klove, waarbij men , behalven dat de boverffle vlakte
van den Elam ontbloot worth, ook nog ene klove maakt, welke , indien ze niet vergroeit, zelfs in het hart van den boom.
dood hout kan doen ontflaan, en bij gevolg veel nadeliger ge.
volgen kan te weeg brengen , dan het Enten in de fchors.
Deze laatfie bewerking is uit dien hoofde niet flegts bij 't
herhaaide enten van oude bomen of mare takken , maar ook bij
't eaten van fteenvrugt flammetjes boven het enten in de klove
te verkiezen , hoewel bij het laatfle (waarbij de rijzen meer
't midden van den ftam—te ftaan komen) de entplaats uitwendig
beter vergroeit dan bij het enten in de fchors.
Het enten in de fchors moet later verrigt worden clan, eat in
de klove om dat de fchors , waarin de rijzen te flaan komen ,
zal de bewerking met goed gevolg plants hebben , eerst goed
fchillen moet, hetgeen niet wel -voor het laatst van April gebeurt als wanneer de fappen eerst regt beginnen te werken. —
tit hoofde van dien overvloed van fappen is het ook' van be-,
lang , dat men bij hoogitamde' fappige bomen, die men boven in
de kroon ,ent , onder de entplaats een der loten late ftaan , ten
einde hetzelve den al te groten toevloed van fappen belette: dit
lot wordt weggefuoeld zo dra bet Entrijs in vollen groei is.
I. DEE L.
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Het entrijs mag de norm hebben die men P1. XVIII. fig. r4. afgebdeld vindt , en die de lengte heeft van i of II duim, of men
kan ze ook even als voor het enten in de klove toebereiden ,
flegts met dat onderfcheid , dat de wig aan de beide zijden
even breed moot zijn. — Indien de ogen aan het Entrijs digt bij
elkander ftaan, kan men 't op vier of vijf ogen fnoejen, maar
ingevalle ze ver nit elkander ltaan, moet men niet meer dan drie
houden. Men fnijdt voorts in het entrijs , ter plaatfe waar deszelfs wigvormige gedaante enen aanvang neemt , een hakje , ten
einde het op het hout van den ftam kunne vast zitten. Om then
hak te maken , kan men tot in het merg fnijden , en indien het
rijs dik is ; zelfs door het merg henen. Van onderen moet de
wigvormige gedaante van het rijs dun , en even als een rond
mes eindigen , terwijl men voorts de buitenfte bruine t hors , van
de groene die daaronder zit, voorzigtiglijk en zonder de laatfte
te kwetfen , of geheel afftroopt of flegts gedeeltelijk, zo dat
men middel in een fmallen ftrepel van de bruine fchors laat zitten , volgens Pl. XVIII. fig. 15.
Om nu de rijzen te kunnen opzetten of infchuiven , moet men
vooraf den ftam van boven vlak afzagen of affnijden even als
bij 't enten in de klove. Dit gefchied zijnde maakt men , even
als bij 't oculeren, een infnede in de fchors , of men fehuift er
eenvoudig de rijzen in. Wanneer men namelijk reden heeft om
te denken dat de bast van den ftam het uitrekken zal kunnen \Tien, zonder te fcheuren , maakt men gene infnede , maar in dat
geval ftroopt men de bruine fchors geheel van het entrijs of ,
fchuift het ENTBEEN (Pl. XVIII. fig. n.) zo verre tusfchen
bast en hout als de wigvormige gedaante van het entrijs vereischt,
trekt het entbeen daaruit, en fteekt het afgeflroopte rijs zo verre
daarin , dat de hak behoorlijk op de vlakte van den Elam zit. —,
Bij dit infehuiven moet men wel op letten , dat niet de bast van
het rijs afgefehaafd worde. — Zomwijlen barst de fchors enigen
tijd daarna , dit belet egter het rijs niet om vast te groejen , daar
bet verband alle de kwade gevolgen voorkomt , welke hieruit
zouden kunnen ontflaan. Men kan het openfcheuren der fchors
door 'het Entbeen dikwijls daardoor voorkomen , dat men flegts
-in de buitenfte fchors ene infnede maakt, waardoor de binnenite
fchors rekkelijker words en beter medgeeft, wanneer men met
bet beentje daarin komt, zo dat de gehele fchors niet ligt barsten zal. Wanneer egter de bast fin is , gelijk oak bij alle
zwakke itammetjes , moet men noodzakelijk vooraf ene infnede
in den ilam maken. Men fnijdt namelijk met het oculeermes
am de gladile zijde, van de vlakte of regt naar beneden, de
fchors door tot op het hour, zo lang als het wigvormige gedeel-

tNTEN.

419

deeite van 't entrijs vcreischt. fchors fchuifc men het Entbeen zagtjes tusfchen p out en fchors in , wel oplettende dat men
niet meerder fchors 1os maakt dan noodzakelijk is , om er het
rijs in te bergen : en flegts wanneer de rijzen zwaar zijn , fnijdt
men jets dieper dan de wig 'ang is. Bij zwakke flammetjes.,
en bij alle dezulken wier fchors gemakkelijk fchilt, kan het geen
kwaad, indien de punt van het rijs zig zelve nog enige ruimte
moet makers. Hierdoor komt het rijs vaster te zitten , en de
pijpjes, waardoor de -fappen henen vloejen , worden zo veel te
nauwer onderling verenigd.
Daar het egter ligtelijk gebeuren zoude , dat door dit min or
ineer knellend infchuiven van het rijs deszelfs fchors afgeftroopt
wierd, moet men hetzelve, bij het infchuiven, van onderen min
of meer met den vinger binnenwaarts buigen, kunnende bet an.
ders niet genoeg aan den hairs Iluiten. Om dat voorts het onder.
fie gedeelte van het rijs agter de infnede gedrongen worth , met
dat gevolg dat de bast van den flam , nagenoeg ter breedte van
een -rugs blijft gapen, en dezelve ,dus het entrijs niet geheel overdekt — daarom laat men wel op het onderile gedeeke
van het entrijs den voormelden finallen ftrepel van den bruinen
bast (volgens PI. XVIII. fig. 15.) zitten , en fchilt flegts de kanten af. Deze bruine (repel blijft dan van buiten zigtbaar,, en
dient tot dekking van den groenen bast, gelijk mede om bet
androgen te beletten, terwill de ontblootte groene bast aan
beide zijden van het rijs den groenen bast van den fiam raakt,
en er zo vast tegen aan komt te liggen, dat het in6engroejen van
beiden daardoor bewerkt wordt.
Nu worth de gehele plaats eenvoudig met boomfineer bedekt
en ingevalle er een infnede geinaakt .is, of wanneer het rijs om
andere redenen niet geheel vast fteekt, dan legt men op de thede, na dat dezelve wet befineerd is , een itrookje van riet or
een droog blad en omwindt hetzelve met een band van moscovifche mat. Bij gebrek van boomfmeer kan men ook boomwas
gebruiken.
Wil men eindelijk , vooral de laag gente ilammetjes tegen
het gevaar beveiligen , van door alle y lei mogeliike toevallen te
vroeg verontrust en daardoor befchadigd te worden dan moeten twee of drie korte paten in de vorm van een dak daarover
been geitoken worden. Men moet ook zorg dragen dat het ongedierte niet den gedanen arbeid zomtijds voor een groot gedeelte verijdele. Rupfen , mieren en fpinnen doen dikwijls veet
kwaad aan de jonge E NT E N. De rupfen knagen de eerite jonge
Waden af, waardoor de groei ten even male gefluit worth. De
Dd
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rniercn veroirzaken , fehoon ze de bladen niet afeten ,door haar
ileken en zuigen , ene zamenkrimping der jonge bladen, of zij
bederven de wortels , hetgeen voor de boonfpjes niet minder
dodelijk is , indien zulAs niet bij tijds geftuit wordt. Op wat
wijze men dezelven te keer moet gaan, worth elders aangewezen.
Zie MIEREN, RUPSEN, SPINNEN.
Aile uitfpruitfeis uit de geente flammetjes moeten zorgvuldig
weggefneden worden , op dat het ent all de kragt van den flair
ontvange en dus fterker groeje. Doch met oude geente bomen is
bet anders gelegen deze rnoet men niet van alle uitfpruitfels ontbloten, maar hen enigen, dat geen zuigers zijn laten houden ,
ook laat men hun zelfs enige grote ongeente takken , ingevalle
ze op de takken geent worden om dat anders de entrijzen, 111
het , bun door _de wortels aangevoerd , niet kunnende opflorpen , daardoor verzuipen en bederven. Deze takken worden
in bet eerite of ovede jaar na de enting wanneer de entrijzen
enige grootte verkregen hebben , weggefnoeid.
Van de boompjes , die then kort bij den grond geent beet,
en waarvan men opgaande bomen aankweken wil , moet men
vervolgens, wanneer ze opfehieten, niet dadelijk alle ziifpruitfe.ls wegfnoejen of afftropen, maar alleen diegenen welke te
groot worden en bepaaldelijk de ZUIGER S. Want indien men
uit onkunde die alien wegnam, zou all de kragt van den boom
naar den top gaan hierdoor zou de boom niet genoeg in dikte
.toenemen en bijgevolg nimmer een fchone en in alien opzigt geevenredigde flair worden.
Niet minder noodzakelijk is bet dat men naauwkeurig BOE it
0 U D E van de geente boompjes en dat men tot dat elude de
regels behoorlijk No M rd E R E , of elken Elam afzonderlijk , indien dezelven vermengd door elkander 112an , hetgeen egter de
rnoeite vrij wat groter maakt. Men behoort dan aan te tekenen
van welke foorten de zaailingen zijn waafop men ent als mede
van welke foorten men de Entrijzen genomen heeft. - Men
vergist zig, wanneer men, geijk vele hoveniers , in het denkbeeld that, .dat Metick., verfehillende foorten aan het bind, aan de
zomerioten , aan deogen enz. genoegzaam zal kunnen onderfcheiden. limners heeft de grond, de ilandplaats, de ouderdom der ['omen, bet onderfeheid der itammen, waarop ze geent zijn, zulk
een invloed op de gemelde ketitekens , dat de kundigite boomkweker nicer dan eens daarin verwart. (NB. Dit zegt een man als
C II RI$T, die zo veel duizend bomen van alle mogelijke foorten zelfs aangckweekt heeft , en die de v RUGTEN kent, terwij1 ooze meeste boomkwekers niet dan de NAMEN van een
groot
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groot gedeelte 'flier vrugten kennen, die men op hunne Cata,
logusfen vermeld vindt — en egter beroemen de laatften zig
dikwijls op de gemelde kennis
Wat de bladen betreft , deze zijn aan de jonge loten zeer veranderlijk , en verfchillen dikwijls niet weinig in grootte, kleur
en gedaante. Wanneer men in 't geval is van op alle de onderfcheidene delen van een jongen boom te kunnen acht flaan , op
de loten , ogen , oogtakjes, het opengaan der knoppen , op de
ontwikkeling en ontvouwing van 't jonge loaf , op deszelfs itieur ,
glans of wollig dekfel , en op meer andere kenmerken dan
zekerlijk kan een geoefend kenner vele foorten nit elkander kennen , maar zeer zekerlijk niet alien , vooral niet de Periiken ,
waaromtrent zuiks volflrekt onmogelijk is. De meeste kentekens
zijn flegts ontkennend , men kan zien dat de boom NIET tot
deze of gene foort behoort, maar weinigen zijn fleilig, zo dat
men verzekerd kan zijn, dat het juist ‘deze en geen andere boom
zij. De vrugten beflisfen het best. — Hij dus , die Aihr voor zig
zelven belang in ftelt om zijne boompjes volkomen te kennel/ ,
moet naauwkeurig boek houden , en zo veel te meer is zulks de
pligt van hun , die voor anderen bomen kweken , en er handel
mede drijven.
Len boomkweker moet dan ook vooral ZEKER gaan ten opzigte van de s OORTEN,waarvan hij zijne ENT- en OCIJLEER
rijzen neemt. Hij moet de moederftammen zelfs daarop naarhouden, en ten aanzien van alle entrijzen die hij ,Tan buiten ontvangt ten hoogflen wantrouwend zijn. Hij moet de vrugt zelfs
gezien en geproefd hebben , en wanneer een goed vriend hem
rijzen daarvan beloort, uitdrukkelijk uitbedingen, dat hij ze met
eigen handen nfillijde, en zuiks niet door een hovenier of arbeider late doen wil hij er zig van verzekerd houden. De vergisfingen hieromtrent zijn al te veeivuldig, en men heeft reeds
te veel tijd verloren , wanneer men ze ontdekt, dan dat men niet
met de uiterfte ornzigtigheid zou te werk gaan.
Aangaande de verdere behandeling van ge..,nte boompjes, zo is
het van belang dat men ze gedurende het jaar w: grin ze veredeld zijn , met rust late , en er gene takken van affnijde , althans
niet y es& de maand jatij. Wanneer men een hoofdlot bepaaldelijk wil doen optchieten , kan men des floods in 't begin van
julij de overtollige takken bij de toppen afknijpen of knakken.
Worth daarentegen de jonge boom , terwiji zijne fappen voor 't
eerst in werking zijn , gelnoeid , dan zet men hem ten minften
voor een jaar agter uit.
Ingevalle men twee entrijzen opgezet heeft, worth het zwakfte_
daarvan in, 't volgend voorjaar weggefnoeid, en het fraaifte ea
Dd 3
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Tegtfte behouden en in deszelfs voile lengte gelaten, (Ook bi)
laagflamde bomen last men flegts het tine lot , en kort het op vier
ogen in, 't en ware dat beide rijzen even fraai en zwaar zijn.
Zie LAAGSTAM.) Wanneer enter het zwaarite lot op een verkeerde plaats flant, en men Been kans ziet om er, door een paa)
daar tegen te zetten , een Elam van aan te kweken a, die van den
wortel of regt over eind fla, dais fnoeit men het liever weg, en
behoudt het zwakkere rigs , hetgeen gelukkiger geplaatst is.
Hoe men de geente boompjes verder, tot dat zij hunne kroon
gemaakt hebben , behandelt, vindt men bij LASSCHEN en
OCULEREN opgegeven. Men moet ten opzigte van boom-,
pjes welke kortlings of geent of geOculeerd zeer voorzigtig zijn , om dat dezelven gedurende het eerfte jaar, ter plaatfe
waar men ze veredeld heeft, nog vrij breekbaar zijn en ligtelijk
fchade lijden. Wanneer men ze derhalve mogt willen verplanten
moet men ze niet boven maar beneden de entplaats aanvatten en
over 't geheel voorzigtiglijk hanteren.
Men kan 00k VOLWASSENE EN GROTE BOMEN, die
feeds langen tijd vrugten gedragen , en den ouderdom van tien,
twintig , dertig jaren bereikt hebben, met good gevoig op nieuws
enten, en met andere erg betere foorten, dan zij te voren gedragen hebben veredelen. Nogtans dienen dezelven gezond te
zijn en genoegzame kragten te hebben wil men er gedurende
nog een aantal jaren behoorlijk genot van hebben. Zware
takken Lumen niet wel op enige andere wijze veredeld worden,
dan door ze te enten, en het eaten in de fchors is in dat gevat
het gevoegelijkst. Want het enten in de klove veroirzaakt groter wonden , en dezen kunnen moejelijker genezen daar hier de
jeugdige kragten ontbreken.
Be w'jze waarop men TARKEN VAN VOLWASSENE BO
MEN IN DE SCHOR.S ENT is dezelfde met die , welke bij jon,
ge flammetjes plaats heeft. Gelijic dezen glad afgezaagd en ge,
fnoeid, van entrijzen voorzien, befmcerd , en naar bevind van
zaken met een verband omgeven worden , eveneens handelt men
ook ten opzigte der takken van oude bomen. Egter behoort
men daarbij nog het een en ander in 't oog te houden.
Aangaande den ENTTIJD, zo moet men bij 't enten in de
'fchors altijd lets langer wagten dan bij 't enten in de klove, om
, dat de fchors goed fchillen moet hetgeen bij oude bo-men later
plants heeft dan bij jongen , uit hoofde dat daar de fappen niet zo
fpoedig aiom werken kunnen : de ogen behoren eerst goedgezwollen te zijn, en men kan het nog verrigten , wanneer hij op het
punt flan om uit te botten en flegts nog niet groen is; dikwijis
no& in 't laatst van April. De ,Entrijzen die men claar toe gebruikt
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bruikt moeten ook , om bovengemelde redenen , vooraI niet te
versch zijn.
Het is zeer dienstig wanneer men reeds in Februarij , of op
het laatst in 't begin van Maart, de takken van zodanige bomen , welke men op nieuws enten wil , afkapt ; evenwel moet
zuiks niet gefchieden ter plaatfe waar men ze meent te enten,
maar men laat er bovendien nog omftreeks i voet hout aan zitten. Dit overfchietende hout dient ter beveiliging van de entplants, om ze voor het uitdrogen van lugt en zon te bewaren,
ten einde men vervolgens bij het afzagen versch en fappig hout
moge vinden. wanneer men dus de gemelde takken afzaagt of
met het bijl afkapt , moet men opletten dat noch het hout al te
ver opengefpouwen noch de fchors afgeitroopt worde, kunnende
men tot dat einde alvorens , ter plaatfe waar de tak afbreken
moet, met de zaag of met het bijl ene infnede =ken.
De dikte van een tak moet bepalen, n o E VEIL wtrijzen men
er in behore te fleken ; moetende de rijzen niet digter dan 2 d.ulin
bij elkander itaan. De rijzen mogen ook naar gelang der taks
ken min of meer zwaar zijn , en er moet voorts zorg gedragen
worden , dat het onderfle oog van het rijs altijd binnenwaarts
op het vlak te itaan kome ; zijnde zuiks noodzakelijk , om dat
de takken nog al veel aan den wind blootgefteld zijn, en gevaar
lopen van daardoor benadeeld te worden. Om dezelfde reden,
moet men ook de geente takken, na dat ze met boonifmaer beblad, riet of mos beleggen, en behoorlijk

fmeerd zijn , met

willigen- of lindenbomen - bast omwinden. Men moet ook beneden de geente plaats vooreerst enige takjes laten , om dat an-.
ders de entrijzen in 't fap flikken zouden. De geente takken
dienen wel van alle de . loten gezuiverd te worden , welke anderzins aan de entrijzen het fap onttrekken zouden , maar men
laat ilegts hier en daar een takje, om het overtollige fap naar zig
te nemen. Waar ter plaatfe men takjes moet loten itaan en hoe
velen , dit kan niet wet in 't algemeen bepaald worden ,hangende zuiks voor een groot gedeelte of van de grootte vary den
boom , van deszelfs meer of minder Iterke groeikragt, van de
vettigheid of fchraalheid van den grond als anderzins. — Is een
dier takken , welken men om gemelde redenen laat ftaan , te
tang, zo kan men hem naar bevind vtn zaken inkorten. In 't
volgend voorjaar worden deze takken of weggefnoeid , of met
jonge loten van de geente rijzen op hun beurt gam.
De uitfpruitfels welke , na dat de tak geent is , beneden de
geente plaats voortkomen , moeten bij tijds met den vinger afge'flroopt , of vervolgens weggefnoeid worden , moetende in het
volgend voorjaar de gehele boom behoorlijk van all het over..
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tollige bout gezuiverd worden ; want zommige bomen , en voor,
al de peerbomen waken vele dergelijke uitfpruitfels.
Voor het overige moeten de volwasfene bomen ook MET
SMAAK geent worden, en men moet aan de kroon de behoorlijke evenredigheid geven, waardoor dezelve niet flegts frajer
voor 't oog words, maar waardoor ook de boom beter in aaat
geaeld worth om aan 't oogmerk te beantwoorden. Men behoort
vooraf een boom met oplettenheid te aanfchouwen en hem in,gedagten te herfcheppen. Hij moet niet eenzijdig worden, d. i.
aan de due zijde meer takken dan aan de andere krijgen. Het
is beter nen dan, twintig entrijzen op te zetten , wanneer de evenredigheidlzulks vereischt, en indien er aan de 6ne zijde al te
veel oude takken zijn, zaagt men dezelven voor een gedeelte
geheel weg: terwijI men nimmer nalaat om de plaats , waar een
tak afgezaagd is , met boompap te befineren en met boompoejeir
te bearojen.
Wanneer men eindelijk vreest dat raven , krajen enz. op de
geente takken mogten gaan zitten, en de entrijzen befchadigen
kan men een hand vol doorns om de plaats henen binden mits
men zorge dat dezelve hierdoor niet befchadigd worde.
APP E L- en PEER-BOMEN hebben iets eigendartigs , waarop
men bij het enten hunner oude takken behoort te letten. —
De takken van den A PP ELBOOM, die men eaten mogen
niet al te zwaar zijn. Men eat daarom liever twee takken die
vat hoger zitten,. Om deze reden is er ook aan een zeer ouden
ppo.lboom niet veel te doen om dat de takken al te hoog komen , waar ze veel van den wind te lijden hebben. \VII men een
vrij ouden appelboom, wiens fiam egter nog gaaf en gezond beboort te zijn, op nieuws enten, dan moet dezelve vooraf om zo
te zeggen vernieuwd worden. In Maart namelijk kapt men alle
deszelfs oude takken af, en laat van 't benedenite gedeelte der
;akken flegts zo veel 'ban als men berekenen kan, dat hij even
...nodig % 1;eeft, OM Tinder te kunnen uitfpraiten. Ook inoet men
bier en da;r een tak laten om het overtollige lap naar zig te nemen. In dat geval 41 de boom een menigte jonge takken krij,
gen , die men na verloop van twee jaren kan eaten,. Bij dit
af kappen moet al wederom de boompap niet gefpaard worden,
moetende, gees enkele, tak zonder denzelven gelaten worden. —
De eerile vrugten van een zomer appelboom , die op nieuws
geent is , krijgt men in het derde, en van een winter-appelboom
in het vierde jaar van zeer vrugtbare foorten b. v. flrepelingen,
krijgt men ze ook wel reeds in het derde jaar.
Tie PEE LIB° Q M verfehilt in dat opzigt aanmerkelijk van den
appelboom; vattende deszelfs entrijzen beter, wanneer ze op
(ilk.-
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,dikke takken geent worden. Men moet nit dien hoofde niet
veel kleine takken enten , maar in plants van twee of drie entrijzen op even veel kleine takken te zetten neemt men liever het
dikke deelj van den tak, al heeft het de dikte van een mans
arm, zaagt de bovenften weg , en zet op de vlakte zo vele entrijzen als men goedvindt. Langs dezen weg krijgt men veel frajer en beter boom , daar de peerbomen , gelijk bekend is , buitendien goed opwaarts groejen. Zulke zware geate takkea
groejen veel flerker dan diegenen, Welke hoger,, en bij -gevolg
op kleiner takken gam zijn. — De takken van een peerboom,
die men ent, mogen nog eens zo zwaar zijn als die van een
appelboom: zij zijn met dat all in de daad minder zwaar dart
het lijkt, daar de bast van den peerboom dikker is.
Daar voorts de fappen van den PEERBo o m vroeger dan die
van den ,appelboom beginners te werken , zo kan men hem ook
vroeger enten. Men kan hem ook voor de twede reis herenten. Wanneer in dat geval de ge:;nte rijzen, die nit de oude
takken gegroeid zijn , nog maar een duim dik zijn , dan moeten
ze weggezaagd worden , en men verkiest wederom het oude hoot,
om waarop te enten. Bij zomer - peren bij Franfche flerfstperen, bij Wijnperen , die ge woonlijk zeer vrugtbaar zijn, zal
men in het derde en zomtijds reeds in het twede jaar DE E,ER-.
STE VRUGTEN krijgcn , en bij Winter- peren in het vierde
jaar.
Men kan ook rijzen IN DE SCHORS VAN VOLWASSENE
00 VAN OUDE BOMEN ENTEN, iudien flegts nog de bast
fchillen wil, ZONDEN. DAT MEN DE TAKKEN AFKAPT.
Op het tijditip wanneer men gewoon is in de fchors te enten
maakt men ter plaatfe waar men nieuwe takken begeert te hebben, even als bij 't oculeren ene kruisfnede in de fchors , die
de gedaante ener T heat. Zie Pl. XVII. fig. is. Het entrijs
hetgeen men daartoe gebruiken Avil , moet drie of vier open hebben , en wordt , even als bij het Lasfchea gebruikelijk is , ter
lengte van II of 2 duirn fchuins afgefneden , volgens P1. XVII.
fig. 14. wordende deszelfs bruine bast , ter zelfder lengte , even
gelijk bij 't enten in de fchors, voorzigtiglijk van den groenen
bast afgeflroopt. Nu wordt de bast van den boom , ter plaatie
daar de infnede gemaakt is , met het entbeen los gerukt, en het
rijs , zo ver hetzelve fchuins afgefneden is , daaronder geichoven ; de gthlte plaats wordt met boomfmeer of boomwas overdekt , waarop men vervolgens een blad legt , en het geheel zodanig vastbindt als PI. XVII. fig. 16. is aangewezen: zettende
men tusfehen den nun en het rijs een gafielvormig fink hout
pd5
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ten einde het rijs op een behoorlijken afftand van den boom opgroeje.
Bij langflamde en leibomen :is deze handelwijze dikwijls van
veel nut; en ook in die gevallen waarin men een entrijs van een
bijzonder foort van vrugten , bij gebrek van een gefchikten slain ,
niet terftond weet te plaatfen , kan men hetzelve vooreerst op
die wijze in de fchors van een anderen boom enten.
Er is nog cue uitvinding van onzen tijd, namelijk het TRAPSGEWIJZE ENTEN (zie Pl. XVIII. fig. 17.) waardoor men aan
:!ware, takken de kale plaatfen wederom met jonge loten kan vervallen. Men fnijdt namelijk in zulk een tak met de zaag , of
met den beitel, of met een fcherp mes zo vele trappen, als men
nhuwe loten daaraan begeert te hebben. De benedenite 'warsfnede a. a. waarop het entrijs moet komen te than , mag naar
gelang der dikte van den tak I duim diep, of ook dieper zijn.
Vervolgens worth de bast en het hout , boven deze dwarsfnede
en top op dezelve , met een beitel of mes fchuins weggefneden,
en de fnede van binnen glad en effen gemaakt.
Het entrijs wordt , even als bij 't gewone enten in de klove,
als een wig, en van boven met twee hakken , toegefneden. Vervolgens worst de gefuedene trap met den beitel , of met het voorIle gedeelte van 't Entmes gefpleten , het entrijs behoorlijk in de
fpleet geftoken , volgens fig. 17. b. b. en eindelijk niet flegts de
wonde , inaar de geheele fchuinfe infnede of trap met boomfmeer
of boomwas toegefineerd. Wanneer men boomwas gebruikt ,
moet men er een papier of een linnen lapje over been binden:
bij 't gebruik van boomfmeer zou zulks overtollig zijn.
Du Hame/befchrijft nog een andere wijze van enten, die egter voor den boomkweker van weinig belang is , te weten de
GAFFEL ENTING of het ENTEN IN DEN ZADEL, Gre.# par
Enfourchernent P1. XVIII. fig. 18. Men fnijdt den wilden clam van
boven aan beide kantm fchuins opwaarts, met of zonder hak,
fpouwt het entrijs, fleekt het zodanig op den slain, dat bast aan
bast fluit , en omwindt hetzelve behoorlijk met matten. In dat
geval dienen de slam en het entrijs nagenoeg van gelijke dikte te
wezen. — Dit is nicer clic Coca van LA s s c HEN, welke egter
ongemakkelijker is en veel racer lijd vereischt dan het eigenli\ke
lasfchen, waarbij men met twee fneden verder komt dan in dit
ty eval met vier; terwijl men ook daarenboven door de fnede met
g
een fcherp mes den bast veel beter aan elkander kan doen fluiten dan zulks door het fpouwen van 't entrijs isomer gelchieden
kan. Er is nog een andere wijze van enten , namelijk het A P.
LUIGEN
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Zie AFLEGGEN.
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ENTEN MET DE FLUIT. Zie OCULEREN.
ENTERIJ. Zie KWEEKSCHOOL.
ENTMES. — Is een mes , waaraan tevens een wig is , dienende tot het enten in de klove , Pl. XVIII. fig. 5. Met het
mes, hetgeen gene punt behoeft te hebben, words de fpleet in
den afgezaagden ilam gemaakt. Het lemmet is vijf duim lang;
aan den heel, welke twee duim langer is , is e'en wig van
duim lengte , duim breedte en flegts duim dikte, welke,
wanneer men het mes "opzet, regt naar de linker zijde flaat.
Wanneer men met dit mes de klove gemaakt heeft , flaat men met
een houten hamer van onderen op tegen den fleet, keert het mes
om, en drukt of flaat met den hamer de wigge in de fpleet,
om dezelve open te houden , tot dat de entrijzen daarin geftoken'zijn.
ENTWIG — is een werktuig , hetgeen men gebruikt , wanneer
men een rijs ilegts op due zijde van den flaw ent. Pl. XVIII.
m. Het is 1-1 duim lang, en er is om het werk gemakkelijk
te maken nog, een twede wig aan vast, welke met elkanker leen,
regte hoek uitmaken : hierdoor kan men altijd de ene wig, die
in den ftam fteekt , daar uit ligten , door met een hamer van onderen op tegen de andere aan te flaan. Deze beide wiggen
zijn van een bijzonder maakfel. Want daar men de fpleet flegts
aan de ene zijde van den clam maakt, en ze niet laat doorlopen,
zo ontitaat hierdoor een fcherpe hock, en de wig dient om die
reden even als een final mesje te niet te lopen en naar twee kanten
te fnijden , zo wel naar binnen als naar beneden.
ENTZAAG waarmede de wilde itammetjes of de takken
van een boom , die men enten wil , afgezaagd worden , dient van
een italen veer gemaakt, en de tanden zo gevijld te worden dat
ze fchuins agterwaarts, of naar de hand toe , flaan , om dat er
hierdoor minder fplinters in het groene hout komen , en men dus
veel zuiverder kan zagen. De tanden mogen wel tamelijk fijn
gevijld zijn, egter moeten ze naar weérskanten flaan , om dat
men anders niet gemakkelijk daarmede door het fappige hout
kan henen komen. — Het bovenite gedeelte der Entzaag , of de
Bo o G, moet niet verwelfd zijn , maar bij het bind in ene punt
uitgaan , zie P1. XV. fig. E. niet alleen om dat men zulk ene
zaag beter hanteren kan, maar ook om dat men daarmede, tusfchen twee digs bij elkander flaande takken , een derden beter wegzagen , en altijd met de punt op zulke plaatCen beginner
kan, welke men anders niet zou kunnen bijkomen.
Iles
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Het koperen beflag aan 't houten handvatfel moet van binfien
gedeeltelijk hol zijn, om er kaarsvet in te kunnen doen, warincde men de zaag van tijd tot tijd fmeert. Want daar men doorgaands in groen fappig hoot zaagt , hetgeen aan de tanden van
't blad een hartsagtig vogt mcdedcelt, 't welk zeer fpoedig taai
words en zhz verhardt, zo moat men om zulks te beletten, de,
zaag met vet befmeren. Indien egter het gemelde vogt reeds hard,
is en de zaag overdekt , moet men hetzelve niet met het mes affebrapen, dvar zulks aan de tanden nacieel toebrengen zoude
inaar men maakt de zaag vogtig en veegt ze vervolgens af.
ESPALIER. Zie Planketfel.
EXTER en HOUTER S TER. Pica et Pica filvarum. - De
houtekiler is een zeer fraai g,etekende en gekleurde vogel, maar
de grootfte kerfendief die er bekend is; zij fchenden niet flegts
pie kerfen can den boom, meat flepen ook een goed deal weg
nanr hunnc.,. nesten. Men ziet zc egter bier te lande zeldzaam,
en zij worden sneer in boschagtige landen gevonden als in Duitschland , Brabant, Frankrijk en elders.
De gemene Ekilers doen juist niet veel fchade aan gewasfen
en vrugten, maar zijn anders in de Huishouding nadelig, daar zo
pp tiers , kuikens, en ander gevogelde azen.
F.
FRAMBOZEN. ltubus Idaezis L I N N. Der Himbeerstrauch.
Framboife , Route dm Mont Ida. Ilindberrij. Behoort tot de
laatile afdeling der twaalfde klasfe van Linnams, genaamd Icosandria Monogynta , is enc dogter of zuster van den Braambesfenilruik, en grocit in de Europeefche bosfchen in 't wild. 't Is
ecil doornige flruik wiens Joten in 't eerfte jaar groen, en in het
tvvc..‘de broinagtig rood zijn. Slegts de laatflen bloejen en dragen
wogten , waarna zij afgedaan hebben. Men moet uit lien hoofde daze oucle loten telkens in 't voor- of na-jaar bij den wortei
Hij neemt elken grond. voor lief, hout egter het
wegfnoejen.
"..Lest van een losfen grond, en van ene ftandplaats die niet al te
noch te veel aan de zon blootgefteld is. Men kan hem
in zodanige hoeken van den tuin zetten , die men anders niet gebruiken ken, en hij wil wel in de fchaduwe Nan,
De Frambozen laten zig zeer gemakkelijk voorttelen , want zii
maker" ene menigte uitlopers nit de wortels , die men er van affcheurt. Zommigen verkiezen egter in plaatfe van Wortel-uitio,-pars , in de maand Maart van de zwaarfle lumen flekken af te
fIc
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iteken, die dan in 't volgend najaar reeds genoegzame wortels
gemaakt hebben , om te kunnen verplant worden. Zij bewereu
dat dezen minder uitlopers maken dan diegenen, welke van uit
lopers aangekweekt zijn. En daar bij zig fangs dezen weg,
even als het onkruid uitbreidt , moet men zorg dragen dat
zig niet door den gehelen tuin verfpreide , en alle van de
ftruiken verwijderde uitlopers wegnernen. W men deze
dan fnoeit men ze tot op enige ogen ,
lopers gebruiken
kort bij den wortel, af, nit welke ogen vervolgens in den
z-omer loten voortfpruiten. — Men zet deze planten twee voet.
van elkander , latende men vier voeten ruimte tusfchen de regels.
Dit verpiapten gefehiedt het best bij nat weer, en anders moet
men er geen water bij fparen, dlar de wortels van dezen ftruile
zeer gevo g g zijn, en niet wel .aan de droogte weerftaan kunnen.
Om die reden brengt men ook wel na 't veriCanten kif of bind
daaionder , om ze zo veel te langer de nattigheid te doen houden.
Men graaft ene greppel ter plaatfe waar men Frambozen meant
te planten fnijdt van de planten alle kleine dunne wortels weg, zet ze in de greppel en bedekt ze met en weinig
aarde. Vervolgens worden ze rijkelijk gegoten, en de andere
aarde worth daarover heen gefmeten. Na dat nu het gehele perk
beplant is , wordt de aarde ter deeg met de voeten vastgetrapt;
en de grond worth effen gemankt en gebarkt.
Wanneer bet droog is , moeten de planten twee of drie keren
's weeks gegoten warden , tot dat ze vast genoeg met de wortels
in den grond ftaan. 1VIen zet er voorts 11-okken of palen bij
waaraan ze vastgehegt worden, om behoorlijk te kunnen opgroejen , en om te voorkomen det ze niet verward door elkander
wasfen. WI]. men vroeg in 't jaar Frambozen hebben, dan kan
men er wel enigen, van die foorten die bet vroegst rijp worden,
tegen muren of fehuttingen , op het westen, tusfehen de leibomen in zetten. En om ze, nog mat in 't jaar te hebben, zet men
van de GELE Frambozen tegen een muur op het noorden.
Hetgeen men voorts ten opzigte van dozen ftruik te verrigten
heeft komt hierop neer, dat men in de maand October ail bet
oude hout, hetgeen des zomers vrugten gedragen heeft , \veg.
fnoeit , en de jonge loten op 2 voeten inkort. De ruirnte tusfchen de rijen wordt goed omgefpit, en indien men er wat ouden
verganen mest onder brengt, worden de wortels daardoor verfterkt, en men zal er meer bout en fmakelijker vrugten van krijgen. Voorts moet men ze des zomers wieden , zijnde bet voor het
overige niet kwaad, dat men telkens om de drie of vier jaren
Idea.
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nieuwe ftruiken plante , Dill dat dezen beter en meerder vrugteir
dragen dan de ouden.
Anderen waaronder ook FORSIJTII, beweren , dat men ze
niet in 't najaar fnoejen moot, om dat de ingekorte loten in dat
geval ligter door den vorst zouden" benadeeld worden , en dat
men zulks om die reden Bever in de maand Februarij behore te
verrigten. Men hat voorts aan elke plant 5, 6, of 7 van de
iterkfte loten , en fnoeit de anderen geheel weg.
Wanneer men Frambozen vervroegen wil, plant men ze in 't
najaar in grote potten , welke men vervolgens tegen Nieuwejaar
in een Trekkas zet , waarin men ze behoorlijk lugt , bevogtigt
enz. Op deze wijze kan men er in Maart en April zeer goede
vrugteri van hebben.1
De voornaamite s o o R T E N van Frambozen zijn :
I) DE RODE F R A M B 0 0 S. Rubus idaeus fructu rubro. Framboifier a fruit rouge. — Zij is eigenlijk bleekrood of vleeschkleur,, fappig , bijzonder geurig en aangenaam van fmaak , en
worth in Julij en Augustus rijp. Zo dra zij overrijp is, legs ene
vlieg haar ei daarin , en er komt middel in de vrugt een
wunnpj e.
2) DE GROTE RODE FRAMBOOS UPI* CHILI. Die Riefenhimbeere. Dit foort is nog niet zeer lang bekend , en uit
C H I L I herwaarts gebragt. Zij is nog eens zo groat als de gewone rode Framboos, even goed zo niet nog beter van fmaak,
en heeft dit boven dezelve vooruit, dat er gene wurmpjes
komen.
3) DE W I T T E F R A M B 0 0 S. Rubus idaeus fructu alb°. Framhoilier a fruit blanc. — Ene afwijking van de rode, van welke
zij flegts in kleur verfchilt. Hoe wel zij ook zoet en finaltelijk
is, mist zij egter het geurige van de rode , en is minder gefchikt
om er Frambozen flroop of azijn van te maken; am welke reden dezelve dan ook minder geacht worth.
4) DE GELE FRAMBOOS. Rubus Idaeus fructu aureo memo
iintwerpiano. 4ntwerp Rasberry. Ene fuaakelijke, fraje en
=are Framboos.
5)

DE ENGELSCHE TWEEMAAL DRAGENDE RODE

Hij komt met den gewonen overeen, maar draagt tweemaal 's jaars en rijkelijk. De eerfte rein
op den gewonen tijd en vervolgens in September of jets la,.
ter.

TRAMB 0 Z E NSTRUIK.

6) DE ENGELSCHE TWEE1V1AAL DRAGENDE WITTE
Is ene afwijking van dezelfde foort,
FRAMS OZENSTRUIK.

die van de rode flegts in de kleur verfchilt, zijnde deszelfs vrug»
ten wit.
7) D
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49 DE NOORD'ANIERIKAANSCHE ZWARTE FRAMBOOS.

Rubus occidentalis L I N N, Rubus idaeus fructu nigro Virginianus.
Framboifier de Virginie, Zij heeft veel met ooze hieriandfche
gemeen , maar zij is kleinder, niet zo fmakelijk, zomtijds rood ,
edoch doorgaands zwart. Het hour is fraai hemelblaauw van
kleur. Zij komt bij ons zeer goed voort.
8) DE NOORDSCHE FRAMBOOS. Rubus arcticus. LINN.
Rubus humilis, fibre purpureo. Zwerghirnbeerstrauch mit purpurrother Blume. — De berchrijving die Linneiis van dezelve geeft
is zeer aanlokkelijk. Hij zegt: „ De Noordfche Framboos
groeit op de met bosfchen overdekte bergen van Canada, Siberie , Rusland , Lapland en Zweden, en men vindt ze over 't
algemeen op vogtige plaatfen , die met mos 'begroeid zijn.
tuinen moet dezelve in de fchaduw te Haan koinen als wanneer
ze gaarne bloeit en vrugten draagt. Wanneer zij daarentegen
ene ftandplaats heeft , waar ze veel aan de zon blootgefteld is ,
komt er niets van te regt. Zij heeft een blijvenden wortel
welke draadsgewijze door den grond henen kruipt. De Plant
zelve beftaat nit regtopgaande ftelen , welke nauwelijks 6 duini
hoog zijn : zij eindigt met een enkele insgeliiks regt op ftaande
bloem , welke rode kroonbladen en purperkleurde ftijltjes met
witte helmpjes heeft. De vrugt die hierop volgt is nit verfcheidene donkerrode besfen zaamgefteld en bijkans even groot als
een gemene Framboos. Zij heeft een aangenamen zuuragtig zoeten fmaak, en ruikt ongemeen kruidig en verkwikkelijk; deze
reuk is egter van geen langen duur. Versch gegeten worden de ,
overtreffen dezelven alle Europifche fruiten in aangenaamheid
van fmaak, en zij worden daarom in hete koortfen met veel
vrugt tot verkoeling en ververfching der lijders gebezigd. In
Zweden gebruikt men ze veelal 's middags op 't defect."
9) DE WELRIEKENDE FRAMBOZENSTUIK. Rubus Odoratus. L I N N. Woilriechender Canadircber Himbeerfirauch, der Milhende Himbeerflrauch. Hij ontleent zijn naam niet zo zeer van
de bloefems, als wel van het welriekend vet , waarmede de gehele loten en de ftelen der bladen overtrokken zijn. Dit heestergewas fchiet jaarlijks uit zijne blijvende wortels, groene zes
voet lange loten zonder dooms , welke 's volgenden winters
veelal weder dood vriezen. Hoe zwaarder de wortels zijn
en hoe meer dezelven zig in den grond uitbreiden , des te groter
worden de loten en bladen. De laatften hebben dezelfde vorm
en zijn eveneens getakt als de druivenbladen , maar zij zijn r voet
lang en nog iets breder, en zitten aan itelen van 7 duimen lengte. De bladen zijn grasgroen en geel gemarmerd van een zwart
weeffel, van onderen wollig en met zware uitilaande ribben.
De
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De loten en bladflelen zijn geheel wollig , met rode , zwarte,
korte hairen , welke zig zagt later) aanvoelen en als met vet overtrokken zijn, zo dat men ze niet kan aanraken , zorider dat er
een ,glimmend harts aan de vingers blijft zitten. Dit vet heeft
een niet onaangenamen zeer flerken reuk, waarvan het gewas ,
gelijk gezegd is, zijn' naam ontleent. Dc bloefems hebben vijf
Monde roos - agtige bladen welke zeer fraai en paarsch van kleur
zijn; op den kelk Haan ene menigte zwavelgele heimpjes op zeer
korte ftijltjes : zij bloejen van 't laatst van Junij tot in het laatst
van Julij. Er komen zeldzaani vrugten van , en flegts zomtijds
krijgen ze kleine rode besfen , die weinig fmaak hebben. Men
kweekt ze dus flegts voor fieraad aan.
in) DE FRAMBOOS ZONDER DOORNS, BOKSBEZIE. Rm.
bus kircinus, heeft veel van de geinene Frambozen , maar

gene Doorns : de vrugten zijn lets groter en zuuragtiger of rhijnfcher en niet onan.ngenaam van frnaak. Zij zijn hier te laude
weinig bekend, en worden vooral in bergagtige landen gevonden.
Het is bekend dat de Frambozen ene zeer aangename, en
lievelijk finakende vrugt zijn, om raauw te eten. Zij . moeten egter wel op "haar tijd geplukt worden , want wannecr
ze flegts enige dagen te laag hangen, worden ze onfrnakelijk,
en bij vogtig wear befchimmelen en rotten ze.
Zij worden ook wel geheel GEKONFIJ T. Men neemt nanmelijk goed decal uitgeperst fap van Frambozen , laat het een
paar dagen ftaan en fchept er dan het dunne boven af. Vervolgens doct men bij dit fap twee delen fuiker , • kookt en fchuimt
bet , en laat het vervolgens koken tot dat het een 'droop wordt,
die zo dik is als dunne honig. Daarna giet men deze ftroop
over verfche , beste, uitgezogte Frambozen , doet ze digt , en
bewaart ze aldus. Indien deze 'troop na verloop van enigen tijd
lvterig wordt , moet men ze afgieten , op nieuw tot gemelde
dikte koken , en dan wear over de Frambozen gieten.
Men maakt ook van Frambozen met aalbesfen vermengd cue
zeer finakelijke Gelee en allerhande Confituren.
Om een aangename liqueur te bereiden, neemt men rijpe Frambozen , doet ze in een vies met goeden Brandewijn , en laat ze
een tijd lang in de zon flaan te trekken. Men doet er ook wel
Morellen order, en voegt er vervolgens wat fuiker en kancel en
enige kruidnagels bij. Wil men dezen drank helder en klaar
bebben, dan laat men hem door een vloeipapier lopen.
FRAMBOZEN-AZ IJN maakt men op de volgende wiize: Men
neemt op 8 Frambozen 3 ; 1 besten wijn-azijn, laat de Frainbozen 24, uren tang koud op den aziln &an trekken, perst ze
ver.
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ervOlgens &Jots 'ten doek nit, en op ii! van dat tat doer men
of besten broodfuiker aan ftukken , en zet het op 't
vuur, waarop men het laat itaan, tot Bat de fuiker gefmolten is ;
maar het moet vooral niet kokeri.
FRUIT of BOOMVRUGTEN. Obst , Obstfriichte. — De
boomvtugten worden verdeeld in PIT v RU GTEN, als daar zijn
appals , peren , kwan, in sTt ENViUG TEN, als kerfen pruimen , periiken, abrikcizen enz. in D OPVRUGTEN, als noten,
amandels enz. en in BESSEN, kruisbesfen , aalbesfen, moerbes.
fen , aardbesfen enz. behorende ook tot dit laatite foort de wijndruiven.
De pitvragten worden wederoni in ZOMERVRUGTEN, NAIAARSVRUGTEN en WIN TERVRUGTEN vetdeeld. ZO4
WERVRUGTEN zijn diegerlen welke dadelijk van den booth
eetbaar zijn , of altharis binnen enige &gen, na dat ze geplukt
zijn , eetbaar worden. Men moet ze doorgaands , voor dat ze
ter deeg rijp zijn , van den boom riemen , om dat ze don nog
fappiger zijn , en minder ligt melig worden. Met dat all kunnen
ze niet lang duren , maar worden fpoedig week , melig en onfmakelijk. — De NAJAARS-VRUGTEN worden wel niet geheel rijp aan den boom, zij zijn egter , na enige weken gelegen
te hebben, ook veelal eetbaar. Men rekent daaronder gewoon-'
lijk die foorten , welke op zijn langst tot half November duren.—
NV I N T ER V R U G T E N noemt men alle die foorten , waarvan velen ook wel reeds in November eetbaar zijn, maar welken egter
tot middel in den winter duren kunnen en haar fmaak behouden
maar vooral worden onder deze benaming de zodanigen begren=
pen , welke niet dan in de eerfte maanden van 't volgend jaar
volkomen eetbaar worden en tot in 't begin van den zomer duren kunnen. — De wintervrugten moeten zo lang als doenlijk is
aan den boom blijveri hangen. Dit maakt haar veelal duurzamer
en fmakelijker. — Men behoort te weten, wanneer de verfchitlende foorten van vrugten , die men bewaart , eetbaar worded;,
en anders dint men er naauwkeurig op te letten. Want wanneer de fruiten overrijp zijn , wanneer men het eigeniflke
tijdftip hunner rijpwording , hetgeen zomtijds zeer kort is, heefc
laten voorbijgaan, dan zal men , ze doorgaands op verre naar niet
weer zo finakelijk vinden als te voren , en men is in dat geval
buiten om derzelver wezenlijke waarde te beoordelen. Dit
tijdftip waarop de verfchillende foorten van wintervrugten rijp
worden , is met dat all wisfelvallig , en hangt veel of van het
weer. Is het wear aan de vrugten niet gunstig geweest, dart
worden ook de wintervrugteu , die men bewaart, zomtijds 4 of
5 we--7
I. DEEL.
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5 weken vroeger eetbaar dan antlers, en zij blijven dan ook
minder fmakelijk , rotten fpoediger,, en kunnen minder lang ,duTen. Hierop behoort men dus te letten, kunnende men veelal
uit de kleur der vrugten , en daaruit dat ze bij den fled beginnen
malsch te worden, opmaken , wanneer ze behoren gegeten te warden.
Daar de fmaken verfchillend zijn, kan men ook nit de beoordeling van iedereen gene algemene gevolgen afleiden , maar men
moet de eigenfchappen der fruiten In aanmerking nemen.
Ilij de appels vindt men zeer veel verfcheidenheid. Men heeft
er die fuiker- zoet zijn , en dit neemt bij trappen af, tot aan
diegenen vier fmaak zuur als azijn is. Hoe sneer nu het zaet
met het zuur vermengd is , zodanig egter dat het zoet enigzins
den voorrang heeft, des te fmakelijker zal de vrugt voor de meefte liefhebbers zijn. Weinigen toch houden van geheel zoete of
van geheel zure appels. Zoete appels kan men ook niet geheel,
kort koken ; zo wel versch als gedroogd zijnde blljven zij geheel , uit hoofde van het gom, 't geen aan het zoete fap eigen is.
De vermenging van zoet en zuur is met dat all niet genoegzaam om een appel tot den eerfien rang te verheffen maar hij
moet ook geurig, kruidig en aangenaam van reuk zijn , eigenfchappen Welke men niet altijd bij elkander vindt. De Venkel2ppels of Fenotgaets, de Muscusrenet en vele Calvillen verenivan den eigenfchappen met elkander. Voorts moet het vleesch
gen deze appel fappig , teer en malsch zijn.
De Peren hebben of fmeltend en boteragtig vleesch , met veal
fap , of veel fap met half breekbaar vleesch, gelijk b. v. de
Hollandfche Bergamot , of zij hebben volkomen breekbaar vleesch;
zommigen zijn kruidig van fmaak, anderen geurig en welriekend;
dezen zijn zoet en gene zuuragtig zoet. Men vindt zeldzaam
peren die zuiver zuur zijn. Wanneer ze fle.gt zijn , is haar
fmaak doorgaands fcherp en zaamtrekkend. Ene zoete peer is
altijd vrij wat fmakelijker dan een zoete appel.
FRUIT - AZIJN.

AZIJN VAN VERROTTE APPELS EN

Daze azijn wordt zeer
goad en zonder den minften rotfmaak ; en men kan dus een zeer
voordelig gebruik maken van jets 't well y anders, als geen de
ininfle waarde hebbende, weggeworpen wordt. Er zijn weirtig Huishaudingen, waar men niet Fruiten gedurende den winter
bewaart. Overal waar dit het geval is , komt er ook van tijd tot
tijd afval van verrotte en aangeflokene vrugten. Dat alles vergadere men , en werpe het in een open vaatje, 't geen men tot
dat
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dat einde in den kelder bij de 2ppeIbakken zet. (*alit buite0
den kelder zoude het kunnen bevriezen , hetgeen vervolgens de hoeveelheid van azijn verminderen zoude) Zo dikwijls
er appels of peren 'gedurende den winter, gefchild worden
worden de fchillen in het gemelde vaatje; geworpen en in het
voorjaar,; of 's zomers worth er op de volgende wijze azijn,
van gemaakt.
De gemelde verrotte appels en peren met derzelver fahillert
worden kort geftoten , - in een tobbe of lipalie gedaan , en wanneer
ze, gelijk veelal gebeurt , vrij droog zijn wordt er nagenoeg zo veel water over heen gegoten als hunne zwaarte bedraagt. Ada dat men het vervolgens wel omgeroerd heeft, laat
men het enige dagen ftaan , en perst het vervolgeus uit, wanneer men er vrij goeden Most van krijgt , die egter een rotfmaak
heeft. Deze rotfmaak blijft aan den azijn geenzins bij , maai
wordt door de gisting weggenomen. Hoewel nu deze most
geheel helder en klaar mogt wezen, laat men hem evenwel in
een tobbe of in een open, vat nog gedurende enige dagen ftaan
als wanneer alle de dikke rotitoffen, die er nog in zitten boven
op komen drijven , en gemakkelijk met een fchuimipaan kunnen
weggenomen worden. Dit gefchied zijnde , wordt de Most in
een azijnsvat overgegoten. Wanneer nu zodanig vat, niet
meerder dan t of 2 ankers houdende op een warme plants komt
te liggen , zal men er reeds binnen 4 of 5 weken goeden azijn
van hebben; die een vrij dikke moer getrokken heeft , en vervol,;
gens zal dezelve hoe langs hoe zuurder worden, en een zeer aangenamen azijnfmaak hebben, waaraan men met geen mogelijkheid
lets rottigs zal kunnen proeven , en die veel hoger en frajer vart
kleur is , dan azijn welken men lang te voren van versch uitgeperste vrugten met vrij wat meer moeite en omflag gemaakc
heeft,
Had men namelijk van xoli fchepel verfche appels 5 anker
Most het dik daaronder begrepen , zo krijgt men daarentegent
van 7 fchepel verrotte vrugten 42 anker , en dus de helft meer
van den gemelden zuiveren Most, die tot het azijnmaken dienitig
is. Waarbij dan nog komt dat de eerfle eens zo veel vermindert
als de laatite , voor dat hij zuur wordt. — Het is wel zo dat
verrotte vrugten vrij vast op elkander pakken, en bijgevolg minder ruimte beflaan dan verfche appels of peren evenwel is dit
onderfcheid zo groot niet , en de eigenlijke reden van 't verfchij
is hierin gelegen, dat men uit verrotte vrugten all het vogt, hetgeen zij bevatten veel gemakkelijker dan nit de anderen katz
vitperfen.
Hoe gemakkelijk kan flit langs (lien weg elk , Wien bet om
3e 2
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zuiniging te doen is, zijn eigen azijn vervaardigen, en hoe veel
g fval, die anders als geheel onnut weggeworpen wordt, word&
niet zodoende tot een zeer nuttig einde gebruikt. De uitgeperfte verrotte vrugten zijn dan nog goed, om met ondermengde
zemels aan de zwijnen vervoerd te worden.
De x o N I G is het beste middel om het azijnmaken te befpoedigen. Dezelve wordt daarom ook in alle azijnmakerijen met
vrugt gebrnikt. Hij maakt den azijn zagt, gezond en hoog van.
kleur. Wanneer men bijai heeft kan men er zeer gevoegelijk
tie uitgelopene of ook wel de uitgeperfte wuten toe gebruiken.
Men giet er namelijk warm gemaakten Most over henen, weekt
e daarin , perst het nat door een dock , en giet het in 't azijns.
vat.
Gebeurti het zomtijds dat een vat met azijn bederft , en dat
bet v AT zelve daardoor een kwaden reuk aanneemt, waardoor
de azijn die men er in doen wilde zeer onaangenaam van fmaak
worden zoude , dan moet de boom nit het vat geflagen worden ,
en hetzelve moet niet llegts met heet water uitgeboend, maar het
inoet ook daarenboven , zo dra het droog is , met haverftro
gebrand warden : zo dra nu de boom er weer in is, werpt mea
er een paar handen vol gekneusde Jeneverbesfen in , en giet er
kokend water over henen kunnende men dit laatfte vervolgens
nog eens herhalen.
Hoe aantrekkelijk nu ook de azijn in die gevallen zij waarin
hij in een vat , waarbij een kwade reuk is, gelegen heeft , zo
kan men aan den anderen kant door middel van azijn den fmaak
van w IJ N verbeteren , wanneer dezelve in een vat gelegen heeft,
hetwelk hem een flegten reuk heeft bijgezet.
Wanneer de A Z IJ N zelve een flegten reuk en fmaak heeft gekregen, doordien dezelve in een onzuiver vat gelegen heeft,
dan neme men uitgepersten draf van de druiven of fruiten, norte dezelve in een open tobbe of balie , giete den azijn daarover
henen , late hem zo enige dagen , of zo men 't verkiest enige
weken , lang toegedekt perfe hem dan uit , en tappe hem
in zuivere vaten af. Reeds gedurende de eerfte 24 urea waarin
de azijn over den draf heengegoten is , zal men geeu onaangename lugt meer aan denzefven befpeuren , al ware di ook te
voren vrij erg geweest, vooral wanneer men vele uitgeiSerile
fruiten heeft, zo dat , de azijn daardoor geheel opgezwolgen is.
Buiten den tijd van 't jaar waarin men zig van uitgeperfte
vrugten kan bedienen , moet men , om bedorven wijn of azijn
te genezen , van KOLENP CsEjER. gebruik maken. Men neemt
versch gebrande houtskolen van hard of week bout , floor dezelven niet al te fijn, en doet daarvan zo veel in bet vat, dat
een
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een lood poejer op 4 fa wijn of azijn kome. Vervolgens wordt
de fpon digt gedaan, het vat wordt een kwartier uurs goed omgefchud, en eindelijk giet men den wijn of azijn door een
doek of zeef in een zuiver versch uitgebrand vat.
Het verdient egter opmerking dat de kolen een gedeelte van
den wijngeest wegnemen , zo dat laffe wijn daardoor nog laffer
worth, en men bijgevolg beter doet om denzelven in de gemelde gevallen tot azijn te gebruiken.
FRUITKUNDE is de kennis der verfchillende fruiten of
vrugten en der kentekens welke aan elke bijzondere foort eigen
zijn. Deze kentekens moeten niet flegts van de v I) . GT, maar
ook van den Bo om, van 't BL A D , van de BLO ES EMS enz.
ontleend worden. Tot de befchrijving der vrugt behoort hare
grootte en vorm, hare bloem, reel , kleur , fchil vleeseh,
klokhuis , fmaak , reuk , weeffel van 't vleesch , Cap, .rijpwor,
ding, duurzaamheid enz. Tot de befchrijving van den boom ,
deszelfs huishouding en wijze van groejen , de gedaante der
kroon , de takken , zomerloten ogee en derzelver ontwikkeling. Tot de befchrijving der bloefems , de kleur , grootte ei
gedaante der bloefembladen cle teeldelen, damper, flijltjes ,
helmpjes enz. — Du Hamel , in zijn Werk over de Vrugtbomen,
befchrijft bij de Pitvrugten :
V o 0 It E R s T den B 00 M en deszelfs groei , de LO TEN of
eenjarige fcheuten, de o G E N of knoppen; de B LA DEN en
derzelver kleur , vorm en kant met of zcInder tanden, en de
bloefem of bloem,
TEN TWEDEN de vittIGT, hare vorm en grootte, het vet
of de s c u IL, het vleesch, fap , klokhuis , tijd van rijpwording
en duurzaamheid.
S I c KL E It gaat in den Teutichen Obstgartner in de befchrijving der verfchillende foorten van fruiten naauwkeuriger te werk,
volgende hij deze order :
i) De 'SMUG T. Hare gedaante volgens aftekening, en de
grootte naar Parijzer voeten en lijnen ; — de B L o EM , en hare
vlakke, of verhevene flandplaats , hear fifer en deszelfs
rigting of ligging, en of hij al dan niet de opening van de bloem
overdekt; de opening der bloem en de pijp die van dezelve
mar het klokhuis loops. De s T E E L , deszelfs lengte en geaartheid , of hij vleefchig dan wel houten is ; deszelfs itandplaats
of hij , gelijk veelal bij de peren plaats heeft , op ene verleri.
ging der vrugt flaat, dan of hij er in fleekt , gelijk bij de meetle
appels het geval is ; de kuil waarin dezelve fleekt, en hare kentekens ;
de s cuiL van de vrugt en hare geaartheid , of ze
e3
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clik of dun , glad , glimmend of ruig is , hare grondkieur en de kleur
die door de zon daar over henen komt of de verfchillende blos ,
ftippen, vlakken enz, ; — het KLOKHUIS, deszelfs Rand met
betrekking tot de bloem , deszelfs uitgebreidheid vakken of
taadhuisjes , de vezels en aderen die hetzelve omringen , de pitfen , derzelver gedaante, grootte , kleur enz. ; — het v LEESCII
van de vrugt, deszelfs kleur en geaartheid, of het vast , los,
fponfig, malsch breekbaar of boteragtig is enz. de fmaak en
tet fa.p, — de TIJD VAN RIJPWORDING aan den boom , en
wanneer vervolgens de vrugten, die een tijd lang liggen moeLen , eetbaar warden.
2) De B o o M, deszelfs grootte , de gewond vorm van zijn
hoofd- en mindere takken ; het NTRUGTHOUT, hoe hetzelve
ontftaat en • afwisfelt ; de ZOMERLOTEN, hunne lengte,
kleur itippen wollig of glad enz. ; het maakfel en do
vorm der kroon.
3) 'Het B L A D deszelfs grootte ; gedaante en' ovetige eigen:h.
fehappen ; het beloop van deszelfs ribbon ; of het al dan net ger
tsnd is ; deszelfs kleur, even gelijk ook de kleur, lengte en vorm,
Van den bladfteel.
De order welke D I E L in de befchrijving der appels volgt is
cIeze
I) De VRUGT, hare grootte naar duimen en Thrien , en de
gedaante; de BLOElVt welke hij K E L K noernt , hare kleur , verdieping , of zij plojen en ribben in haren omtrek heeft, en of
deze ribjes geheel of gedeeltelijk over de vrugt heenlopen ; do
s TEz L en deszelfs kuil; wat kleur dezelve heeft enz. ; de s c H I L,
bare kleur aan den boom en vervolgens na dat zij een tijd tang
gelegen heeft, of ze zig glad , ruig , dan wel vettig aanvoelt;
of de vrugt RUIKT en of de . fchil geflipt is; het v LEE s
deszelfs kleur, reuk , fthaak en kruid : het Ku) K H U I s en de
VITTEN.

2) De BO o PI , deszelfs grootte, hoe zijne TAKKEN graejen,
of hij vroeg of laat NTRUGT H o u T maakt ; deszelfs BL o
$EMS.

3) De BLADEN, hunne GROWTTE naar duimen en lijnen 3
kleur , vorm , bladiteel , en of ze getand zijn..
4) De z ONERLOTEN. Hunne kleur aan de zon- en aan de
noord - zijde , wol ilippen .; OOGTAKKEN; ogen , derzelver
kleur, verwijdering van elkander enz.
5) De RIJPHEID EN EETBAARHEID der vrugt, hare nutigheid , Naar Rang.
Vrugten van den EERSTEN RANG noemt hij de Tafelvrugten.
Van den TWEDEN RA NG, potappels vrugten your 't huishou-
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houdeiiik gebruik , om te itoven en te bakken , die egter bij
gebrek aan vrugten van den eerften rang ook nog wel goed zijn
om versch gegeten te worden. Deze zijn dus , van den kart der
nuttigheid befchouwd , niet veei minder dan die van den eeriten rang. Hij brengt ook daartoe die vrugten , welke zig door
hare lange duurzaamheid aanbevelen. Tot den D E R D E N RANG
brengt hij de fruiten , die alleen in de keuken, en tot het yen.
vaardigen van Cider en azijn kunnen Jgebruikt worden, en dio
ookleen ruwe en koude lugtitreek poor lief nemen.
FRUIT- ORANJERIE -BOOMPJES, BOOWIPJES IN POT—
zijn kleine vrugtboompjes van allerlei geflachten en
foorten van fteen- en; Pitvrugten, die men (even gelijk Citroenen Oraniebomen in bloempotten of houten bakken aankweekt ,
en of op ftellaadjes zet of in den grond graaft, zowel tot vermaak , als ook om tot een zinnelijk onderwijs in de Fruitkunde,
en tot kennis der verfchillende foorten van vrugten , te veritrekken , om deze en gene proeven te kunnen nemen , en met de
huishouding der vrugtbomen , met hunne wijze van groejen en
zig voort te planten , meer van nabij bekend te worden. Het
zijn door kunst aangekweekte Afiniaturen van grote Vrugtbomen ,
welke even als dezen geplant , veredeld en behandeld warden,
en vrugten dragen, —
Daar in de huishouding der bomen het bovenfte gedeelte van
't lighaam, de .flam en de kroon , in een naauwkeurige evenredigheid tot het enderite , of tot den wortel Nat, en daar de gebele boom fterker groeit, naar mate het vermogen en de kragt
zijner wortels groter zijn : zo. heeft men flegts den omtrek der
wortels te beperken , door hem in een pot of bak te zetten , en
men zai een kleinen boom verkrijgen, die des niet tegenitaande
ZEER,GROTE EN FRAJE VRUGTEN draagt , en zulks ZEER:
VR 0 EG , zomtijds reeds in het twede of derde jaar.
Dat deze kleine boompjes niet ook kleine vrugten dragen,
gelijk men oppervlakkig denkeit zoude, maar zelfs GROTER
VRUGTEN dan grote hoogitamde bomen van dezelfde ' foort —
hiervan ligt de grond in de menigte van VOEDEND E w o R.TE L S , waarvan de gronditammen voorzien zijn, waarop men ze
veredeld heeft, en die in that zijn om het kleine aantal van
vrugten , 't welk ze dragen , rijkelijk te voeden , gelijk mede in
den VETTEN G R 0 N D waarin die menigte van wortels zig bevinden , en in de ZORGVULDIGEBEHANDELING EN OP-PASSING, bepaaldelijk in het dikwijls gieten van den grond,
(zomtijds met gier) waardoor dezelve in ftaat gefteld wordt om
de wortels behoorlijk te voeden, en eindelijk in het jaarlijkfche
ver.
E e 4.
TEN —
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verzetten der boompjes , waardoor zij in 't geval komen va*
hunne wortels te kunnen vermenigvulcligen en uitbreiden.
De reden waarom deze kleine boompjes in potten zo verba.
zend VROEG DRAGEN is in niets anders gelegen dan in de BEPERKTHEID HUNNER WORTELS, waardoor de fappen lang•
zaam en gematigd moeten omlopen : Oar nu hierdoor de zomerloten minder clerk groejen , worden ze des te eerder ilevig en'
vragtknoppen kunnen zig vroeger ontwikkelen. Want wanneer
cle omloop der fappen al te iterk en hevig is, kunnen de bomen,
onmogelijk vrugten zetten daar de bloefem-vaten hierdoor yen.
fcheurd worden en de vrugtogen meestal in hout -ogen yerandexen , waaruit nieuwe takken ontftaan en b.ijgevolg de broom gro-.
ter wordt, gelijk men aan alle jonge gezonde bomen kan
*ien.
Daarvandaan ook dat de Namur aan den boom zo veel takkea
en bladen heeft toegevoegd; hierdoor worden alle de °venal,ge , of flegts tot groei van den boom dienende, fappen van de
vrugtogen afgeleid , en dat gedeelte daarvan, hetwelk tot ontwiklieling en volmaking der vrugten moot flrekken , is genoodzaakt
om door een menigte zeer nauwe pijpjes en vezelties door te
trekken , zQ dat hetzelve flegts in kleine hoeveelheid „maar
lumen gelouterd , de plaatfe zijner beitemming bereikt,
Behalven het vermaak 't geen deze B ()ME N IN 'T KLEIN%
iloor hunnen grael, en met hunne bloefems, en vrugten aan den
yriend der natuur verfchaffen (en waarin ook de 13,ewoners dery
Noordelijke landen delen kunnen , waar de lugtitreek te kou4
is om er grote yrugtbomen over winter in de open lugt te
kunnen hebben) zo kan men ook door middel van dezelven in
Torten tijd ene grote menigte van G o i n E 400,RTEN ATA:N
V R U G T E N L E R E N KENNEN, eensdeels am dat deze boom,I
pjes in potten vroeg dragen , en ten anderen olu day men een
groot aantal van dezelven in een klein beilek kan aankweken.
Zij dienen voorts zowel tot 0 NTDEKKING VAN NIEUNVZ
SOORTEN VAN VRUGTEN, wanneer men van jonge bomen,
die nog in lang niet dragen , en welke men voor eekgedeelte nit zaa4
verkregen beet, °gen, of rijsjes neemt, en die 'op, grondftammetjes van zulke potten- boompjes veredelt, als oak tot verkrijging of VOORTBRENGING VAN NIEUWE VIJNE SOORTErc
VAN VRUGTEN, door de kunsttnatige bevrugting met h,et zaad
van die foorten welke men daartoe verkiest ; aangezien men de
blo,ejende boompjes gemakl;elijk van elkander -kan afzonderen,
20 dat men voor gene vermenging van vreemd bloefeinzaad te
vrezen heeft, waardoor anders de gewasfen veelal ontaarten.
't algemeen kunnen deze boompjes aan een liefhebber van 't.
bn
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bnitenleven veelvuldige floffe geven tot onderzoek en tot bet
nemen van ailerlei aangename en in de daad.merkwaardige proeven.
Men kan deze Oranjerie-boompjes van de meeste klasfen en,
geflachten van vrugten aankweken. De AP PE LS worden op
P A R A D IJ S - S T A M M E T J E S veredeld. Daar dit Icleinfte foort
van bomen, 't welk eigenlijk flegts een heestergewas is , niet
dan ene menigte van kleine voedfel - wortels voortbrengt , is bet
in dit geval bet meest gefchikt am tot grondftam te dienen. De
PEREN worden op KWESTAMMETJES veredeld. De kwe
wel een grater foort dan de paradijs - ftam, heeft ook bellalve
de voedfelwortels nog andere zwaarder wortels , en groeit uit
lien hoofde flerker. Maar deze zwaardere wortels worden bit
't verzetten der flammetjes weggefnoeid, zo als men ook over
geheel bij 't fnoejen dezer Peer- oranjerie-boompjes op der.
zelver fler4eren groei moet verdagt zijn. (zie KWEEN) Meng
kan oak wel AP PELS en PEREN op zaailingen of wilde flammetjes van 4PPEL4 en PEREN veredelen en tot Oranjerie•
boompjes aankweken (even gelijk wij bij kerfen en pruimen ook
zaailinge van dien eigen foorten tot grondftammen moeten nemen
en gelijk bij de Chinezen zelfs Eiken en andere opgaande bomen van de grootfle foorten in potten aangekweekt en bij voorname lieden in de vertNkken gevonden worden) kunnende mei/.
ze door de beperking hunger wortels noodzaken , om vroeg
zomwijlen reeds in het derde jaar vrugten te dragen. Maar de
wortels moeten in dat geval fterker gefnoeid worden en men moet
er ook groter potten toe gebruiken.
De Gpnelflammen voor PERS IK-ORANJERI E-110 OMP LES
zijn jonge PRUI MEN-STAMMETJE waarvan men de gefchiktften, en die de fchoonfle wortels hebben,uitzoekt en beImorlijk fnoeit. AMANDEL-STAMMETJE S moet men er nice
toe nemen, zij maken ene al te fterke penwortel en fchieten
veel in de hoogte. De A B R I K OZEN groejen goed op K w
SEN en oak op PRUIIVIEN. Tot K E R S E N neernt men zowel
de Mahaleb (Prunus Padus Mahaleb) waarop egter de veredeling
niet altijd vat , als ook wilde itammen van zure en zoete kerfen.
zuren groejen gematigder dan de zoeten , maar er zijn zoete
foorten die er niet op willen vatten, terwril men de zure foorten
op zoete itammetjes altijd kan aan den gang krijgen. ook de
zoete fterk groejende kerfen kan men tot Oranjerie-boompjes
dwingen, zo dat zelfs de grootile foorten vrugten. dragen. Wit
men ze flegts zo lung op die wijze aankweken , tot dat men er
vrugten van gezien heeft, dan kan men ze in bloempotten
jewone grootte zetten ; maar indien men ze op dien voet begeere te
Ee5
hour-
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bouden, moeten de clerk groejende foorten noodzakelijk in gro.
ter Dakken geplaatst worden. Intusfchen zijn de zuuragtig zoete
kerfen , waarvan wij zo vele voortreffelijke foorten en met grote
vrugten hcbben , tot dat einde het meest gefchikt. De PRUI•
MEN worden op wilde ftammetjes van Pruimen of op kwetfen
veredeld. De kleine gele MI RABELLE verdient de voorkeur
boven alle anderen , wegens hare vrugtbaarheid, haar kort beftek
hare duurzaamheid , en de gemakkeliike wijz om ze te behandelen. De KERSPRUIM (Prune Cerife) bloeit zo clerk dat de gehele kroon bijkans due bloem gelijkt, maar er komen weinig
vrugten van. Voor zoete A M AND B L S neemt men wilde pruimenboompjes tot grondflammen. Van KRUISBESSEN en AAL•
BES s FN kan men ook fraje boompjes in potten aankweken, en
dezelve naar goedvinden (noejen.
De VER.EDELING van alle deze Oranjerie-boompjes van
Steen- of Pitvrugten gefchiedt of door enting , of door lasfchen
of door ze te oculeren. — Van het enten krijgt men het eerst
vrugten , en ook van het lasfchen krijgt men ze vroeger dan van
bet oculeren : intusfchen is ook in dit geval het oculeren, en
wel met bet flapend oog, de beste wij ze van veredelen, vooral
op kween, bij welken de wooden , door 't enten veroirzaakt
niet zeer gemakkelijk genezen noch vergroejen. Het enten komt
vooral te pas wanneer de gronaam tot aan de kroon regt op
gefchoten, en ook voor bet overige glad en fraai , en nagenoeg
zo dik is als een vinger , gelijk voornamelijk bij de kerfen en
pruimen dikwijls- het geval is. De twee entrijzen , elk met twee
ogen, welke men daarop zet , maken dan de kroon. Maar wane
neer de ftam van den wilden boom Met fraai is , dan moet men
hem zeer laag enten , zo dat de entplaats, bij 't verplanten,
even onder den grond komt. Men zet er dan ook ilegts an
rijs op , en gebruikt het fraaifte lot, hetgeen uit deszelfs ogen
voortfpruit , tot Elam. Maar ingevalle de wilde ftam zo zwaar
is , dat men, om de wonde behoorlijk te doen vergroejen, twee
entrijzen daarop dient EC zetten , dan kan zulk een veel gevoegelijker tot een laagftam gevormd worden.
Bij 't 4 C U L E R E N volgt men ook den regel, dat men dunne
flammetjes zeer laag oculeert, zo dat de plaats , waar men hen
geoculeerd heeft , bij 't verplanten , nog min of meer met aarde
overdckt wordt. Hat lot 't geen daaruit voorfpruit , wordt dan
de clam. Maar wanneer de wilde flam fraai en regt opgefchoten
is , kan men hem ook boven aan, waar men het verkiest , twee
of drie ogen inenten, welke zodoende tot kroontakken flangro ej en.
Ten opzigte van 't LAsscuxN gaat men eveneens te werk,
Lasch;
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Lgscht men het flammetje onderaan met een rijs van twee of
drie ogen , dan moet het fraaifle lot, 't geen daaruit opwast,
ftam worden ; maar indien men het boven aan lascht, dun nee=
men een laschrijs, waaraan de ogen digt bij elkander zitten, en
men behoudt dan alle de loten die daaruit voortkomen , althans
zo velen men nodig rekent , one er de kroon van te trekken.
Wat de wilde boompjes .aangaat , die men tot grondftammen
van zulke Oranjerie- boompjes beftemt , deze moeten onverfehitlig of het paradijs-appels zijn of kween , of kerfen of Pruimen ,
in de kweekfchool of in den vrijen grond aangekweekt en ook
Heft veredeld, althans op die hoogte gebragt worden dat
dadelijk kunnen veredeld worden. Immers zouden zij , indien
men dat alles in een bloempot verrigten wilde, nimmer zo welig
kunnen groejen, noch tot die volmaaktheid kunnen komen , welke zij in den vrijen grond verkrijgen. — Het is egter een hoofdftelregel bij 't behandelen en fnoejen van wilde flammetjes of
zaailingen dat men het er op aanlegge om aan een korten hoofdwortel een groten bos van 'fijne voedfelwortels ,te verkrijgen.
Hier heeft dus juist het tegenovergeftelde plaats als bij een leiboom- of Piramide. De eerfte behoort enen hoofdwortel van
voet, de andere van z 2 voet lengte te hebben , maar het Oranjerie - boompje, 't geen in een pot ftaat , die 8' duim hoog en
wijd is , moet llegts een hoofdwortel. van 4 duim lengte
ben.
Indien men dus b. v. een Paradijsitammetje in de kweekfchool
zet, met -oogmerk om er een Oranjerie-appel- boompje van aan
te kweken, 't geen niet dikker dan 2 duim moet wezen dan
fnoeit men den hoofdwortel op 2 duim naar weg, en zet het
duim dieper dan het te voren geflaan heeft, na dat men ook
alvorens het flammetje zelve tot op 2 voet heeft afgefnoeid.
Wanneer het nu op die wijze, gedurende een zomer geiiaan heeft
en goed gegroeid is , dan kan men het in 't najaar, door het to
oculeren , of 's winters door het te lasfchen ,- of in 't voorjaar,
door het te enten, veredelen.
Hetzelfde korten der wortels moeten ook de kweboompjes,
en in 't algemeen alle ilammetjes ondergaan, die men vervolgens
in potten of bakken meent te verplanten. De wortels van het
kweboompie moeten meer gefnoeid worden naar mate zij flerker
en talrijker zijn, want het oogmerk is hier niet om den groei te
bevorderen, maar om dien te matigen. Hieruit blijkt ook, dat
naar mate de bakken waarin men zulke Oranjerie- bomen plaatst ,
groter zijn , men de wortels minder kort behoeve of te fnoejen:
INra dat de grondftammetjes veredeld zijn , moeten de flam en
de kroon behoorlijk gevormd worden. Het flammetje mag
voet
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voet hoogte hebben. Dit hangs voorts van ieders verkiezing al;
of van de wijze waarop men deze boompjes denkt te plaatfen
en waarbij het te pas kan komen, dat zommigen hoger en ande.
ren lager wezen moeten. Wanneer nu de wilde clam onder aani
geoculeerd is, dan komt uit het ingeEnte oog doorgaands een
zomerlot, waaruit de clam aangekweekt wordt. Is deze fcheut,
zeer zwaar, en heeft dezelve reeds in 't laatst van Mei de be,
paalde hoogte bereikt, dan kan men hem nog wel in denzelfde%
zomer door hem af te knijpen tot het waken ener kroon noadza.
ken. Maar wanneer de fcheut niet zwaar is, of wanneer men
geen haast maakt om er vrugten van te krijgen , dan is 't beter
dat men den groei van het ftammetje niet door hot al to vroeg
aankweken van kroontakken verzwakke , maar dat men liever het
lot den gehelen zomer onverhinderd late doorgroejen, en het
eerst in 't volgende voorjaar op zodanige hoogte als men goed,vindt inkorte, als wanneer men hem drie ogen bat, waaruit de
kroontakken moeten voortkomen.
Zodoende moet het Oranjerie -boompje drie jaren lang in de
kweekfchool itaan, een jaar lang als een wag]: ftammetje, hetgeen behoorlijk wortelen fchieten moet en vervolgens veredeld
worth; dienende het twede jaair tot vorming van den ftam en het
derde tot vorming der krooii. (Is het egter 11,egts te doen
vrugten tot een proef te hebben , en ziet men op geen frajen ea
regelmatigen groei, dan moet men het ftammetje boven aan en.
ten , als wanneer men dikwerf reeds in het twede jaar vrugten
zal kriigen. Zo dra narnelijk de boom in de eerfte dagen vaa
julij voor de twede reis begint te werken, knakt men de zomerloten , en brengt daardoor hunne agterfte ogen in werking,
zo dat dezelven door de kunst in vrugtogen veranderd worden
en men gedoogt zelfs ,in dat geval dat er , hetgeen meermalea
gebeurt, uit den ftam zelve vrugten groejen. Wanneer nu het
boornpje onder aan geent of gelascht is, zo dat de zwaarite
fcheut tot ftam moet dienen, dan worden bij het gelaschte de
zwakkere loten boven of beneden het zwaarfte voorzigtiglijk af,
gebroken , en bij het geente worden de overige fpruiten van
tijd tot tijd afgeknepen , ten elude het hoofdrijs alleen of althans
voor het grootile gedeelte het fap ontvange.
De EERSTE VORMING DER KROON is nu verder het voorname oogmerk , hetgeen men moet pogen te bereiken, terw,iil
de boom zig nog in de kweekfchool bevindt. Dit gefchiedt.0.13
verfchillende wijzen ;
Wanneer het itammetje ONDER A AN GEOCULEERD is,
en men, gelijk gezegd is, den hooldfcheut onbelemmerd heeft
loten opgroejen, en hem eerst in 't volgend voorjaar op de bepaal.
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toaalde hoogte , met toegeving van drie ogen affnoeit , dan laat
men de drie loten , welke daaruit voortkomen en de kroon vorMen moeten , insgelijks onverhinderd doorgroejen, of in gevalle
flezelve al te regt opfchieten , worden ze door middel van een
Itokje , 't geen men daar tusfchen zet, van elkander gehonden.
Veelal krijgen deze takken reeds vrugtknoppen bij hunn' agterfle
ogen. Indien nu de boom met kragt werkt en men het vrugtdragen begeert te befpoedigen , dan breekt men in 't laatst van
Junij de toppen , of zo de loten zwaar zijn , ook wel de halve
loten, tusfchen twee bladen, af, inowelk geval er zig nog in
hetzelfde jaar loof- ogen vormen , die in 't volgend jaar in
vrugtogen veranderen.
Of begeert men reeds in 't eerfte jaar van het zomerlot (ingevalle hetzelve bij uitflek zwaar geweest is en in 't laatst van
Mei de behoorlijke hoogte bereikt had) hetzelve ene kroon te
doen maken , waartoe 3 tot 6 even ver van elkander afflaande
hoofdtakken vereischt worden , dan breekt men in 't begin van
Junij den top af , als wanneer er nog zijtakken , die men voor
de kroon nodig heeft , voor den dag komen zullen.
2) Wanneer het ftammetje B O V E N AAN G E 0 C U L E E R D IS,
en men er flegts den oog ingezet heeft , waaruit , gelijk veelal gebeurt , niet meer dan den lot voortfpruit , dan worth dit lot in
't begin van Junij tot op 4 , 5, of 6 ogen afgeknepen , waaruit
nog in dien zelfden zomer 2 of drie takken tot vorming der kroon
voortkomen. Zomwijler. egter,, wanneer de boom goede wortels
heeft en kragtig werkt, komen terflond uit het gemelde ene oog
2 of 3 loten voort.
3) IS het boompje BOVEN AAN GENT Of GELASCHT,
dan gebruikt men de rijzen of loten tot kroontakken. Wanneer
het boompje niet veer kragtig werkt, (gelijk ander anderen het
geval is, wanneer men het in een pot flaande veredeld heeft,)
komen er uit het Laschrijs i of 2 zwakke loten en het derde oog
verandert reeds in een vrugtknop ; terwijl twee entrijzen, waarvan elk twee ogen had, twee takken vormen en de beide agterfte
ogen gewonelijk in vrugtknoppen veranderen.
Maar wanneer het boompje kragtiger werkt, dan komen er ook
meerder en zwaarder takken , die men vervolgens in 't midden
van Junij , wanneer ze 8—io duim lang zijn , half, en tusfchen
twee bladen, afbreekt , ten einde nog in den nazomer bloefemogen te verkrijgen.
Bij dit afbreken of afknijpen der zomerloten moet men , even
gelijk ook in 't vervolg bij de fnoejing, zorgvuldig op den nand
der laatfte ogen letten , en zig dezelven reeds als loten verbeelden , ten einde men eue behoorlijke kroon erlange , die van buiten
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ten naar alle kanten behoorlijk gevormd , en van binnen niet met
al te veel takken aangevuld zij.
Verkiest men aan enige Oranjerie- boompjés de vorm van Pi...
ramied.en te geven , welke vroeger en meerder vrugten dragen ,
(om dat hier de fappen niet met gelijken aandrang in alle de tak.
ken vloejen , en des de ond.erfte takken meer rust hebben en beter vrugtknoppen zetten kunnen) , dan moeten de wilde &muleties digt bij den grand veredeld warden, daar de clam tot aan de
onderite zijtakjes niet hoger dan 3 duim mag wezen. Dan knijpt
men den eeriten fcheut, aan welken men door middel van een
flok ene regte rigting kan geven , reeds af, wanneer hij de hoogte van 5 of 6 duimen bereikt heeft. Indien nog meerder lotea
clerk doorgroejen , knijpe men die alien tot op twee bladen af.
Met ieder volgend jaar fnoeje men den bovenften regtopftaanden fcheut tot op drie zigtbare ogen af, en men zal de nodige zijtakken , op een behoorlijken afftand van elkander, verkrijgen. Deze afftand tusfchen de takken behoort van 2 duim te
wezen, en men moet daarop letten , dat de takken in de twede rij
van onderen op , niet regt boven de takken der onderfte rij, maar
m;n of meer zijdwaarts en de takken der derde rij wederom iets
meer zijdwaarts te ftaan komen, zo dat eerst die der vierde rij
met die der onderite ene regte lijn maken , welke bijgevolg de
lengte van 6 duimen heeft.
De verd.ere fnoeling gefchiedt op dezelfde wijze als bij de
kroonboompjes, flegts met dit onderfcheid, dat men aan den
middelften hoofdfcheut , zo lang dezelve met kragt doorgroeit,
altijd drie goede ogen last en dat hier vooral veel van de keuze
van goede ogen of hangs. Nimmer moet men ene Piramide za
faoejen, dat er een oog regt naar boven blijve ftaan, maar de
ogen moeten altijd zijdwaarts , en wel die van het ene jaar regts ,
en die van het andere links ftaan ; bier door zal men voorkomei
dat de takken verwarren en in 't wild groejen , en de boom
zal naar alle kanten in de behoorlijke even redigheidopgroejen.
Is nu de kroon van het boompje , ten minften aanvangelijk ,
in de kweekfchool gevormd , dan words hetzelve of v66r den
winter of in 't voorjaar in den pot of bak gezet. 't Is gemikkelijker am daarmede tot het voorjaar te wagten , am dat men er in
dat geval, gedurende den winter niets med te doen heeft: zija
er egter redenen om zulks v6Or den winter te verrigten, dan
moet men niet dadelijk de kroontakken fnoejen, maar daarmede
tot 's voorjaars wagten.
Bij het planten zelve zorge men niet flegts , gelijk bij 't verplanten van alle andere bomen, dat de wortels goed uit een ge.
fpreid in behoorlijke order komen te liggen , en dat er het nodige water bijgegoten, en zij als 't ware LNG EM 0 DDE R D wore
den,
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deft, mar men lette ook vooral daarop , dat er tusfchen de
hoofdwortels en de wanden van den pot een affland van 2 of
a duimen blijve. Tot dat einde moet men dezelven vooraf behoorlijk fnoejen, en ook de dunne, worteltjes met een fcherp mes
tot op 2 duim inkorten. De bovenfte wortels moeten met niet
meer dan i of 1 duim aarde overdekt zijn.
Om dit oogmerk te beter te kunnen bereiken doet men eerst
een gedeelte aarde in den pot , en drukt dezelve vast , zo dat
zij niet meer kan zakken. Dan zetsnen er het boompje op , en
onderzoekt of het op de behoorlijke hoogte komt te fain ;
fpreidt dan de wortels nit , itrooit er fijne aarde over henen ,
fchudt het boompje, zo dat de aarde overal tan de wortels fluit ,
en giet er water over heen. Over deze natte aarde itrooit men
vervolgens nog wat zuivere aarde, bedekt dezelve met mos , het
Been men den gehelen' zomer daarop kan laten liggen , en laat
de nieuws geplante boompjes enige dagen lang, buiten de zon
en buiten de open lugt, onder dak flaan.
Het gemelde mos, waarmede men , gelijk gezegd is , den grond
overdekt , is van zeer veel nut. Het belet niet flegts , dat de
aarde door fterken zonnefchijn uitdroge , en maakt dus het veelvuldige gieten overtollig, maar ook dan wanneer er gegoten moet
worden , belet het dat de aarde door het water weggefpoeld of als
met een korst overdekt worde , terwij1 het tevens het onkruid
voor een groot gedeelte daarvan afhoudt. Ook bij zware flortregens voorkomt het mos , dat de aarde niet uit de potten kan
weggefpoeld worden.
Men zet voorts deze boompjes in groter of kleiner potten of
bakken. De itenen potten zijn zeer goed en duurzaam , maar zij
zijn nog al kostbaar en vermeerderen de zwaarte. Met gewone
g arden potten, welke hard genoeg zijn , kan men het best ftellen. Wanneer men flegts proeven wil nemen, wanneer het alleenlijk te doen is , om er fpoedig vrugten van te zien , en men
vervolgens de bomen in groter bakken of in den vrijen grond
meent te verplanten , dan zijn de gewone bloempotten van 7
duim hoogte en wijdte, of van 7 duim hoog en 6 duim wijd ,
groot genoeg : Buitendien hangt de grootte der potten of van de
grootte en zwaarte , welke men deze Oranjerie - boompjes livil
laten bereiken, aangezien het van zelven fpreekt , dat de grootte
der kroon van het boompje en het aantal van vrugten tot de
grootte van den pot, en de uitbreiding der wortels , in ene bepaalde evenredigheid ilaat.
Hoe groter bijgevolg de potten zijn, des te sneer vrugten
kunnen de boompjes dragen en behouden. De beste vorm van
bloempotten, waariu alle dergelijke boompjes behoorlijk kunnen
b
g roe ...
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groejen, is van 9 of io duim hoogte, en 9 of 8 duim wijdtei
Zij kunnen overal even wijd, of van onderen i duim nauwet
zijn dan van boven. Deze Pot wordt in een bakje gezet , 't
welk 2 of i 2 duim wijder is dan de boom van den bloempot en
een rand heeft van 21 tot 3 duim hoogte.
Door zulke bakjes kan men de moeite van 't gedtirig gieten
uitwinnen , kunnende men dezglven ook middel op den dag vol
water doen , op welk tijdflip men gene gewasfen gieten mag.
De aarde neemt het water allengs en naar mate zulks vereischt
wordt , naar zig de wortels worden ook , gedurende den hevigften zonnefchijn, verkwikt , en het boompje zal weliger groejen
en vrugten dragen, dan indien het in den avondflond gegotea
wierd. Wanneer men het dan ook van tijd tot tijd giet, dan blijft
het overtollige water, even gelijk ook het regenwater, in het
bakje flaan , en dient dus bij voorduring ter bevogtiging van
bet gewas.
De H 0 U T E N BAKKEN, met twee ijzeren banden daarcnn
been , en behoorlijk geverwd, zijn duurzamer,, en ruim zo fraai
voor 't oog. Deze bakken maakt men gewoonlijk 13 tot i6
duim groat, en even hoog als wijd. In zulke bakken moeten
de flammen der boompjes niet minder dan 2 voet lengte hebben , kunnende zij daarin oak wet 2 duim dik worden.
De GROND, waatin men Oranjerie - boompjes plant , moet
goude oude tuin - aarde zijn , die voor een gedeelte nit verrotte
gewasfen beftaat. Daar hier de wortels zo naauw beperkt, en
dus niet in de mogelijkheid zijn , om , even als in den vrijen
grond , het voedfel van verre aan te brengen, zo moet de geringe hoeveelhcid aarde , welke zij voor lief nemen moeten , des to
rijker zijn, zullen er volmaakte vrugten uit voortkomen. Dan
daar de pot met dat all za weinig aarde bevatten kan , dat ook
de beste grond fpoedig van alle zijne voedende delerr beroofd
wordt, zo moet dit verlies van tijd tot tijd, door denzelven
met gier te gieten, vergoed worden. Men neemt nameliik zuiveren Schapen - mest (Schapen - keutels) zet dezelven vier weken
lang in water te weken , en giet met dit water , Bens om de twee
of drie weken.
evil men goede aarde voor Oranjerie'- boompjes in voorraad
hebben , dan bereide men dezelve op de volgende wijze: Men
giete een hoop aarde met bloed van geflagte beesten, of men
fleke zoden (plaggenj van goed grasland, een paar duim dik,
vernienge dezelve met aarde uit oude mestbakken , met bagger,
modder,, ftraatvuil en dergelijken , late dien hoop gedurende den
winter doorvriezen en zette hem in den volgenden zomer van tijd
tot tijd om.
,dan.
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Aangaande de verdere behandeling dezer Oranjerie-boompjes,
20 moet het gieten gedurende den zomer vooral niet verzuimcl
worden. Zonder aanhoudend ene zekere mate van vogt te genieten, kunnen zij niet tieren, noch hunne vrugten behoorlijk
voeden. Het gieten is vooral dan noodzakelijk, wanneer zij vrugten dragen. In dat geval is het te voren befchrevene bakje bepaaldelijk van veel dienst. Een half Mingel water, 't geen de
aarde van onderen opflorpt , is beter dan twee Mi,igelen , Welke
men er boven op giet. Want wanneer de aarde zeer droog is,
loopt het nieeste water langs de kanten weg, zonder dat de aarde , die aan de wortels raakt daardoor bevogtigd wordt ;
wanneer het water door de aarde heen loopt, neemt het vela
vette delen met zig. De nattigheid moet ook met al te iteric
zijn. Indien het water geen doortogt door den pot had , zot
de aarde zeer zuur worden. Ten einde nu de gaten , waarvark
de boom van den pot voorzien is, niet verftopt geraken, legt
men er flukjes van gebroken potten of pannen over heen, voor
en al6er ze met aarde Overdeitt worden , of ene hand vol mos ,
of grof zaagfel, wear het water ten alle y tijde door henea
gekken kan. De hakjes moeten ook niet 'altijd vol water zijn
am dat anders de nude onder in den pot brak worden zou.de. Men laat ze daarom zomtijds enige dagen lang droog ft:tan.
Wanneer de zon aanhoudend fchijnt , moeten de potten dikwijIg
0 M G EZ ET worden , ten elude niet altijd dezelfde zijde der wortels aan de hitte bIootgefteld zij.
Zullen de Oranjerie-boonipjes voorfpoedig groejen, dan moet
ook in 't volgend voorjaar de AARDE VERNIEU WD warden.,
en wanneer zij reeds twee jaren geflaan hebben, moeten zij geheel
verzet worden. In het twede voorjaar namelijk wordt de boven. aarde ter diepte van een paar duimen, met een houten Spate!,
losgekrabd en weggenomen , en andere, goede en geile aarde
de plaats gelegd. In het derde jaar wordt ook de aarde aan de
zij den vernieuwd. Men neemt namelijk , op een tijdftip Wanneer de grond niet al te vogtig is , het boompje met den gehea
len klomp aarde uit den pot. Wanneer de pot riiet al te zwaar
is, kan men hem onder den arm nemen en omkeren. Dan zet
men het boompje met den klomp op ene plank en fnijdt met een
oud mes de aarde benevens de daarin verweefde wortels, ter dikte van II duim , of bij houten bakken vats 4 duim weg , zowet
van onderen als aan de kanten; legt vervolgens wederom goede
aarde op den boOm , zet er het boomje met den nog overigert
klomp op , itrooit insgelijks verfche en vette aarde doarom been
of moddert dezelve daarin, krabr dan ook de bovenaarde op,
nee=
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neemt ze weg zo verre zulks doenlijk is, en brefigt andere ii
de plaats.
Wanneer nu bet boompje drie of vier jareil in een pot geftaari
heeft, of wanneer 't reeds in het twede of derde jaar niet goed
meer groeit, en in plaats van nieuwe zomerloten nog maar loofof vragtogen maakt, of wanneer het een ikwijnend aanzien heeft
din moet hetzelve G Eli LEL EN AL of in een groteren bak of
in den vrijen grond VERZET worden.
In 't eerite geval wanneer men het namelijk in een groter bak
verkiest te planten , neemt men het op de voorfchrevene wijze
uit den pot of bak , waarin het geflaan heeft , en fnijdt de oude
garde en de draadwortels zo ver mogelijk , en tot op enige duiinen afiland van den hoadwortel , daaraf, zo dat de hoofdwortel ,flegts niet geheel ontbloot worde, en plant het in een groter
bak, die van onderen met nieuwen geilen grond overdekt is, en
vervolgens , gelijk reeds aangewezen is , ook aan de kanten daarmede 2angevuld wordt. Wanneer het dan ten laatften behoorlijk
gegoten is y laat men het nog enige dagea in den lommer.
Indien het een of ander van deze Oranjerie-boompie g gene
zoinerioten maakt, en men nogtans de foort wil voortplanten,
dan behoeft men het flegts in den vrijen grond te plaatfen; zutlende het in till geval denkelijk in den eerstvolgenden zomer
nieuwe loten maken, daar het alsd-an zijne wortels beter kali
uitbreiden. Hetzelide doet men ook met o-ogmerk om. OUDg
ORAN JERIE-BOOMPJES TE VERNIEUWEN, wanneer dezelven niet anders den vrugtknoppen sneer krijgen, waardoor ze
zeer fpoedig uitgeput worden. Indien het appels of peren zija
moeten ze ook tevens zeer kort gefnoeid worden : bij fteenvrug-ten kan zuiks geen plaats hebben.
Deze boompjes doen ook ene zeer goede uitwerking wanneer
Caen ze in bloemperken plaatst. Zij' worden dan of met de pots
ten in deli grond gegraven , zoi dat de rand van den pot met r
duim aarde bedekt is , of men zet ze zonder potten in dezelven
De eerften worden in alles eveneens behandeld als diegenen wet..
ke buiten den grond Haan , behalve dat ze niet zo dikwijls behoeven gegoten te worden, eensdeels om dat de aarde waarin
de potten ftaan aan dezelven vele vogtigheid mededeelt , en tern
anderen om dat de zon ze niet zo kan uitdrogen. Wanneer zij
egter vol vrugten hangen moet men bij aanhoudend droog wear
des niet te min het gieten niet verzuimen.
Aangaande de Oranjerie-boompjes, Welke in den vrijen grond,
niet in potten ftaan, deze groejen flerker, orn dat bone Won,
tels
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ttls rneerder fpeling hebben , dienende men bij het fnoejen hierop te letten; terwijl men voorts telkens in 't najaar de wortels
kort bij den clam met een fcherpe fpade afileekt, ten einde
derzelver groei te beperken.
Men kan de boompjes , welke in potten ftaan , 's WINTERS,
op twederlei wijze howaren. De minste moeite namelijk is , oni
ze met de pottea in den grond te graven , zo dat de rand 1 duiin
diep onder de aarde komt te ftaan, of men zet ze in huis , in.
een vertrek , waarin niet geflookt wordt. De kelder deugt niet
voor dezelven. Om te voorkomen dat ze bij zware koude niet
door den vorst benadeeld worden , moet men flegts zorg dragea
dat de aarde in de' potten f bij een aannaderenden vorst , meer
droog dan nat zij. In dat geval zal hun de zwaarile koude
niet hinderlijk zijn, al bevriest ook de gehele klomp aarde, die
in den pot is ; indien ilegts de vorst niet al te lang aanhoudt ,
waardoor wel eons de levenswarmte vernield worth. Het is
niet kwaad , om de aarde met fneeuw te overdekken , die dezelve tegen de koude beveiligt en vervolgens bij het ontdojeri
met mate bevogtigt.
Bij het aankweken van Oranjerie - boompjes liangt vooral veel
of van de jAARLIJKSCHE SNOEJING, hebbende men voornamelijk daarop te letten, dat men zo vele ogen , als immer
mogelijk is, kort bij de ftamtakken in werking brenge , ten einde de boompjes niet tenger nosh getakt maar vol en digt vary,
loof worden , op dat voorts de vrugten kort bij den clam ham.gende , genoegzamen fteun mogen hebben , en de fappen, in
plaats van zig alom in 't wild te kunnen verfpreiden, genoodzaakt worden om vele bloefem- en vrugtknoppen te ontwikkelen. Men moet dan ook kort fnoejen: hierdoor worden er van
de flapende ogen draagbare takken i en de kroon zal klein en
welbegroeid zijn.
Gelijk nu eigen.lil gezegd deze fnoejing dezelfde is met die
van andere laagilamde bomen, zo komen ook hier dezelfde regelen te pas , moetende flegts nog daarenboven op het beperkt
vermogen der wortels gelet, en hier nog veel minder een enkele
onnutte of verkeerd geplaatite tak geduld worden. De natuur
en bijzondere geaartheid van den boom , deszelfs flerkere of
minder flerke groei, komt egter hier ook in annmerking, en men
moet diensvolgens korter of langer fnoejen. Zo moet b. v. de
Pippeling , Venkelappel enz. kort gefnoeid , maar de meeste Renetten moeten lang , en de Engelfche Karolijn nog 'anger ged
fnoeid worden. Bij Pippelingen en dergclijken moet men op
Brie gevormde ogen fnoejen , bij de Renetten enz. op vier,
maar bij de Lngelfche Karolijn , gelijk mede bij de Guldeiin gcn,
Ffa
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gen , op vijf ogen. Na verloop van enige jaren, wgrineer cid
boom deszelfs voile draagbaarheid bereikt heeft, behoeft men en
niet veel meer aan to fnoejen hebbende hij dan niet veel anders
dart draaghout. Men fnoeit daarom de leidtakken flegts op een
volkomen oog, ten einde het de vrugttakken aan gene fappea
ontbreke.
Wanneer men nu een boompje ('t geen ene korte fnoejing yeteischt) op twee gevormde ogen fnoeit, dan zal het bovenfle oog
den leidtak nitmaken en van het benedenfte krijgt men een bloefemoog , of vrugtoog , of een vrugtrijs of fpoorhout. (zo egter het
voornarne oogmerk ilegts is om fpoedig vrugten tot een proef te
hebben , en men niet op een fraje en digte kroon gefleld is, dan
moet men Ilia zo kort fnoejen , maar men laat dan altijd drie
volkomene ogen , waarvan het twede en derde zig tot vrugtogen
vormen.) Behalven de leidtakken of moedertakken , die tot
vorming der kroon en tot voortbrengthg van vrugttakjes dienen
nyNeten , vait er aan deze boompjes doorgaands weinig te fnoejen claar zij gene waterloten of gelijkfoortige takken voortbrene
gen.
Zij hebben behalven de leidtakken niet veel anders dan vrugthoutjes en vrugtrijzen. Wat de eerften betreft , dlt zijn: de Vrugtmagazijnen , die ons zomtijds agt of negen jaren lang , en bij
Zommige foorten jaarlijks, vrugten leveren, en waaraan men ont
die reden met geen mes moet raken. Uit hunne korte en dikke
kringen komen jaarlijks nieuwe vrugtogen voort, waaruit men
reeds zien kan , wat over twee of drie jaren vrugten dragen
Geheel anders is het met de ranke vrugtrijzen gefleld, met die
3 , 4 tot 5 duini lange takken, weike (wanneer de boom clerk
groeit) beneden den leidtak voortfpruiten , en dikwijls aan bunne
toppers vrugtogen hebben. Deze mag men in den regel niet
hun geheel laten ('t en ware men zeer clerk naar een Proefvrugt
begeerde , en men gene andere van het boompje te verwagten
had; de vrugt blijft egter zeldzaam hangen, om dat de moederkoek ontbreekt, of de vrugt words klein en onaanzienlijk et)
Await ligtelijk van den boom af.) maar zij moeten op fpoorhout, en wei op twee zigtbare ogen gefnoeid worden, om daar
van door de kunst vrugthout te verkrijgen.
Men vindt ook meer dan eens NTRUGTOGEN A A N DE LEMTAKKEN, zomtijds in 't midden en zomtijds onder aan dezelvenv
Bihar dezen moeten ons niet wedrhouden om de- leidtakken op.
een , twee, of drie zigtbare ogen terug te fnoejen, willen wii,
er fraje- en duurzame boompjes van make% Indien egter het
vrugtoog lager flond, dan men in den regel behoort te fnoejen ,
dan kan het blijven, er moet evenwel nimuler bij een vrugtoog
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gefnoeid worden, om dat er in dat geval toch niets van de vrugt
komt, en om dat er naast de bloefem zeldzaam een leidtak voor
den dag zal komen, gelijk bij de laagitamde bomeri , die in den
vrijen grond flaan plaats heeft. Gebeurt het zomtijds dat
twee leidtakken van gelijke grootte =fist elkander voor den dag
komen, dan worth de bovenfte geheel weggefnoeid , indien de
rigting van den benedenften hem bete tot een kroontak gefchikt
maakt; of Ingevalle men den bovenften kan houden wordt de
ionderfte tot fpoorhout op an oog gefnoeid.
Aangaande de Oranjerie - boompjes op kweGn , deze worden
langer gefnoeid om dat de kwe fierker groeit dan Pr,radijsappel
en men laat om die reden aan hunne leidtakken drie ogen.
De fnoejing der STEENsTRUGTBO OMJES verfchilt van die
der Pitvrugten even gelijk deze twederlei foortcn van vrugtbomen in de wijze van groejen en vooral van vrugten te zetten
'underling verfchillen. Van de Pitvrugtbomen krijgt men nook
rijpe vrugten aan het eenjarig bout ; want hunne vrugtogen ver.
ll‘chen ten miniten twee , en meestal drie of vier jaren voor dat
ze geheel gevormd zijn, De Steenvrugtbomen daarentegen bloejen aan het eenjarig bout, en hunne vrugtogen ontwikkelen zig
;geheel aan ieder zomerlot. Hunne vrugttakken en fporen hebben
gene flapende ogen, maar zij groejen jaarlijks min of weer in de
lengte , en hebben altijd aan den top een loofoog, hetgeen aan
de overtollige fappen tot afleiding verftrekt. Hoe verfchillend
zommige foorten van Steenvrugten hunne vrugtogen zetten, en
waarop in dezen bij de fnoejing moete gelet worden, dit een en
ander vindt men onder cue artikels SNOEJEN, KERSEBOOM
PRUIMENBOOM enz.
De PRIJIMEN, die hunne vrugtogen altijd bij een loofoog
;men, zijn nit dien hoofde gemakkelijk te fnoejen. Men laat
bun , om dat ze clerk groejen , iOer of vijf' zigtbare ogen. In
dat geval maken zij ene menigte vrugthout, en dragen ark.
Ook behoeft men zig bij derzelver aanvangelijke vorming in 't
eerfte en twede jaar vier daaraan te ftoren, dat hunne hoog en
zomtijds in de toppen van het zomerlot zittende vrugtogen moeten weggefnoeid worden.
De KERSEN verfchillen onclerling, ten opzigte van het zetten
hunner vrugtogen. De meeste foorten hebben de loofogen en de
vrugtogen afzonderlijk aan de takken zitten , maar het bovenfle
is altijd een loofoog; anderen hebben alleenlijk enkele vrugtogen.
aan het voorjarige hout , en alleenlijk het uiterfte in den top is een
loofoog. Wilde men deze laatfteu in 't voorjaar fnoejen , dan
zouden de vrugttakken fterven , om dat gene vrugt aan
y en tot volmaaktheid komen kan 't en ware een loofoog
Ff3
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yen dezelve zij , hetgeen de overtollige fappen naar zig
neemt.
Men moet uit dien hoofde zulke foorten van kerfen reeds in
't begin van den zomer , en voor dat de vrugtogen volkomen
gevonnd zijn , op drie , vier of vijf ogen fnoejen , al naar drt
men zuiks goedvindt , ten einde de fappen, wier werking op tat
tijdflip nog zeer clerk is, befleed warden om de vrugtogen, die
nog niet geheel gevonnd zijn , in loofogen te veranderen : in
Welk geval clatgene, waarvan antlers ftijltjes geworden zijn zouden , tot bladen .herfchapen worth.
De PERSIKEN- ABRIKOZEN- en AMANDEL-BOOMPJES,
Tnoeten met zeer veel omzigtigheid gefnoeid worden. SnoeIt
men ze bij vergisfing bij een vrugtoog in plantfe vanzulks bij een
den bladoog te doen, dan fterft de gehele tak , en de vrugten zijn
verloren. Het is weI zo , dat elke vrugttak van onderen twee
loofogen heeft, die in 't volgende jaar de fchade vergoeden, in
tusfchen behoort men ze niet eerder te fnoejen , dan wanneer ze
op 't punt flaan van te bloejen of na dat ze reeds tiitgebtoeid
liebben , ten chide men zeker zij van bij een loofoog te fnoejen ,
en zodoende een goeden leidtak te verkrijgen. Deze leidtakkcn
worden nu op vier , en de vrugtogen , die men uitkipt , om er
in 't vervolg hout van te trekken , op drie zigtbare ogen gefnoeid.
Eindelijk moeten ook de Perfik - bomen gedurende den bloeitijd genoegzaam gegoten worden, om dat ze andas ligtelijk de
bloefems laten vallen ,terwijI men ze ook zo veel mogelijk tegen
vorst moeten tragten te beveiligen. Want daar de fappen, zig in
tie bloefemogen verfpreiden , worden ze al zeer fpoedig door
den vorst ' benadeeld; zij bloejen dan *el zeer fraai , maar de
bloefems vallen al te maal Buitendien dragen ztilke kleine
Perfik-boompjes zeer vele en fchone vrugten.
FRUIT- BRANDEWIJN. — In zodanige ftreken waar men
fruiten in menigte heeft , kan men er zotntijds Been beter gebruik
van maken, dan dat men brandewijn daarvan flookt. Men kan
zoowel van APPELS en PEREN als van PRUIMEN. KWET.SEN en KERSEN goeden brandewijn maken.
Er zijn ook landfireken waarin de boomvrugten nauwelijkS
goed rijp worden : in dat geval kunnen ze niet wel beter dan
tot het maken van brandewijn gebruikt worden , vooral wanneer
de granen hoog in prijs zijn, en de branditoffe niet al te dour is.
Daar egter in de meeste landen de fruiten naar evenredigheid
duurder zijn dan de granen, en men ze dus weinig of niet tot
flat einde gebruikt, zo is ook de wijze om van appels en peeren
bran'
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brandewijn te vervaardigeu niet zeer algemeen bekend, en het
zal daarom te minder overtollig zijn , dat men aan de liefhebbers
hieromtrent enige handleiding geve.
In de e.erfte plants moet men weten op wat wijze men de fruiten behoorlijk zal doen gisten. Men flampt of maalt namelijk
de appels en peren tot brei, mengt daaronthx een gedeelte Mout ,
roert dit zamenmengfel goed door elkander , voegt er wat gist
bij, en laat zulks vervolgens op de gewone wijze gisten.
De brandewijn , die daarvan komt , is zeer goed en wijnagtig
van fmaak , voorts is dezelve beter naar mate dat d fraiten be-.
ter zijn en men er meer Muut bij gebruikt. Hoe beter de fruiter
tot Cider zijn, des te beter brandewijn zal men er ook van krijgen.
KWETSEN, EN ANDERE I3LAUWE PRUIMEN, voorrd de
Dama.s- pruimen, zijn uit hoofde van derzelver zoetigheid als
anderszins zeer gefchikt om er brandewijn van te ftoken. Men
inoet egter diegenen , welke men daartoe gebruiken wil niet
overrijp noch riinpelig laten worden. Daar men ze intusfchen
niet alien dadelijk, en zo als ze van den boom komen , tot dat
einde bewerken kan zo moeten zij ten mitilen niet lang aan
bopen blijven liggen als wanneer ze v<56r den tijd gisten zig
verhitten en rotten zouddn, maar zij moeten terflond , na dat ze
van de bQmen afgefchud zijn, in vaten geitort worden. Heeft
men een groot vat met een deurtje , dan wordt dit deurtje , zo
dra het vat vol is , digt gedaan. Uit andere vaten moet de boOnt
uitgeflagen , en na dat ze vol zijn, weder daarin gedaan worden.
De Pruimen worden egter niet in de vaten gedrukt noch geflampt , maar flegts zo daarin geflort, als zij van zelven onder
elkander rollen.
Op deze wijze op elkander geffort , en voor de buitenlugt beveiligd in den kelder liggende, kunnen ze wel een jaar lang tot
dit gebruik goed blijven, en men kan zulks bijgevolg op zijn
gemak verrigten. Dan ingevalle men ze dadelijk wil gebruiken ,
worden ze ook aanitonds gemalen of kort gefloten , en in het
vat overgegoten waarin ze gisten moeten : dit vat worth op een
warme plants gezet: en na verloop van den of veertien dagen,
al naar dat ze meer of Ininder warm ftaan, zijn zij gefchikt om
geflookt te worden.
Wanneer zij genoegzaam gegist hebben , is er een zuuragtige
geestige lugt bij, even als bij andere itoffen, die tot branden
gebezigd worden : en hij die met de gisting van andere vrugten,
waarvan brandewijn geftookt wordt , bekend is, zal fpoedig op
den reuk af kunnen beflisfen , wanneer de pruimen genoegzaam
F f 4.
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gegist hebben, zijnde deze wetenfchap niet wet anders , dal*
door eigene ondervinding te verkrijgen.
Zo dra nu de kwetfen of pruimen behoorlijk aan 't gisten
zijn, worden ze in den ketel over geflort , en in den beginne
omgeroerd, ten einde het aanbranden te voorkomen: wordende
vervolgens de ketel op het regte tijdflip toegedekt. D,e ketel
moet, gelijk van zelve fpreekt , niet borende vol zijn, en MI
moet dada* fterk geflookt warden om de pruimen te doen
koken: wanneer de ketel Bens aan den gang is , wordt het vuur
verminderd en gelijkmatig onderhouden.
Deze Kwetfe-brandewijn wordt op dezelfde wijze als andere
brandewijn G E L 0 U T E R D. Van 9 anker verfche kwetfen krijgt
men I anker Brandewijn , die zeer goed en zelfs fterker dan
Rhijnfche brandewijn is , verOnderfteld dat hij met de behoorIijke zorg wordt toebereid. De DRAF, of de uitgebrande kwetfen, die in den ketel agterblijven , kunnen bekoeld zijnde, tot
voedfel voor de varkens gebruikt worden.
Tot het maken van KERSE-BRAND , EWUN (Kirfchengeist)
gebruikt men het minfte foort van zoete kerfen , te weten zwarte
en rode krieken: de zwarte kerfen leveren het meest en oak den
testers brandewijn op , en over 't geheel is de brandewijn , die
van kerfen gemaakt wordt , ongemeen fterk en aangenaam , kunmende bijkans als Arak gebruikt worden. Grotere foorten van
zoete kerfen, die men of versch verkopen , of drogen kan, gebruikt men niet lot brand,ewijn, om dat zulks minder voorddlig
uitkomen zoude : eensdeels om dat zij naar evenredigheid minder
geestig vogt bevatten, en ten anderen om dat ze bij verkoop
meer kunnen opbrengen. Van, 9 of so ankers kerfen krijgt men
insgelijks i nukes.' goeden kerfe- brandewijn.
Hoe rijper de kerfen zijn , des te beter brandewijn "zal men er
van maken. De Ilelen moeten er niet aan blijven, daar dezelven
bitter zijn , en uit dien hoofde den fmaak van den brandewijn
bederven zouden. Men ftort de kerfen in een zuiver vat, neemt
of gedeelte daarvan, maalt of itampt dezelven met de Ilemen , en giet dezen brei over de anderen been in het vat. De,
flenen behoeven flegts gekneusd en niet geheel kort geftoten te
,zijn , om dat de pitten , olieagtig , en bitter zijnde den geest niet
vermeerderen, maar ilegts aan den brandewijn den aangenamen
fmaak en reuk van Perfico mededelen.
De reden, waarom men de gellampte of gemalene kerfen boven
in het vat ilort , is , om daardoor de overigen des te fpoediger
te doen gisten. Wanneer de menigte van kerfen al te groot is,
is het oo1 niet volftrekt noodzaaklijk, dat er een gedeelte van
ge°
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geffampt wordt, zijnde het in dat geval voldoende dat de kerfen in het vat een of tweemaal omgeroerd worden.
Wanneer nu de kerfen in 't vat zijn, meet hetzelve op een
warme plaats ftaan en zorgvuldig toegedekt worden zo dat er
de reuk niet uit kan. Na verloop van veertien dagen nee=
men een proef om te weten of de gisting den behoorlijken trap
bereikt hebbe.
Deze proef befhat daarin , dat men ene brandende kaars boven
op de kerfen in het vat zet. Indien de gistende dampen de kaars
doen uitgaan dan zijn de kerfen nog niet rijp genoeg tot het
oogmerk. Maar wanneer de kaars blijft branden , dan roert men
e kerfen terftond om , dekt ze wederom toe , en gaat 's volgenden daags over om te floken.
Men moet intusfchen wel toezien dat de kerfen niet in de
zure of azijnsgisting overgaan. Na dat men ze dus nog cm*
omgeroerd heeft , moet men fpoedig met branden beginner , anders zoude binnen weinige dagen zeer veel kragt vervliegen.
Wanneer de zure gisting reeds plaats heeft, wordt de brandewijn
niet flegts minder kragtig , maar ook minder nangenaam van flunk:
wanneer de.arentegen de kerfen nok niet genoeg gegist hebben ,
en bijgevolg nog min of meer zoet zijn, wordt ook de brandewijn zoet en lievelijk van fmaak ; zo dat ene al te geringe boven
ene te fterke gisting de voorkeur verdient.
Zo dikwijls men voorts nit het gistvat een brandfei kerfen in
den ketel doet, moet men ze eerst goed otnroeren , ten eincie
de ftenen en pitten verdeeld geraken, en niet alien om laag zakken en vervolgens te gelijk in den ketel komen ; daar een al te
groot aantal van ftenen wel Bens oirzaak is , dat de kerfen aan.
branden.
De ketel wordt op a naar vol gedaan , het vuur wordt
den brand gemaakt , en de kerfen zo lang geroerd tot dat ze beginnen te koken. Vervolgens worth de ketel toegedekt , en lit
vuur wel onderhouden , zo dat de flenen niet naar den grond
kunnen zakken en het kookfel doen aanbranden.
Het LOUTEREN VAN KERSEBRANDEWUN gefchied.t op
dezelfde wijze als dat van kwetfen- en andere Brandewijnen, en
de D R A F van de kerfen is insgelijks goed voor de Varkens.
G.
GELS ZIEKTE of GEEL ZU GT DER BOATEN. - De bo.
men met deze ziekte behebt , groejen nog wel enigzins en =ken
jonge loten , maar in plaats van fleurige en groene , brengen zij
niet dan gele of geelagtige bladen voort. Indien deze ziekte
$iet bij tijds te keer wordt gegann , neemt zij jaarlijks nicer en
Ff5
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rneer toe; de boom kwijnt hoe langs hoe nicer , tot dat hij eiii
delijk geheel verflerft.
Er worden verfchillende oirzaken van deze ziekte opgegeven y
en wel :
I) LEN AL TE NATTE GROND, waar dus de nodige
warmte ontbreekt , door welke de fappen in de wortels moete4
toebereid , verfijnd en gelouterd worden.
Om deze kwaal weg te nemen moet men in den herfst, of
vroeg in 't voorjaar, de wortels zo veel mogelijk van de aarde
ontbloten , alle verrotte gedeelten der wortels tot op het gezonde bout wegfnoejen , de overigen behoorlijk zuiveren , ell
vervolgens den put weer met goede droge aarde, in plaats van
de uitgegravene , aanvullen.
Intusfchen zou dit middel alleen niet kunnen helpen , bijaldien
niet tevens de oirzaak der kwaal wierd weggenomen. Men moet
clan ook daarenboven op allerlei wijze den grond van het overtollige water zoeken te ohtlasten en droger te maken , en tot
dat einde riolen graven, waardosr het water naar gragten of floten kan afgeleid worden (zie WATERLEIDING) - moetende
mien bovendien iii het vogtige jaargetijde het regen- en fneeuwwater van de oppervlakte des grcinds door middel van greppels
doen wegvloejen.
Zommigen raden dat men, ten einde de aarde in den ointrelt
der wortels droog re maken, dezelve zal uitgraven , en na de
wortels gezuiverd te hebben, den kuil met andere aarde zal aanvullen , beflaande voornamelijk uit kalkagtig fteengruis van oude
Inuren, grof zand , Turfmot en andere dergelijke droge itoffen :
een rand die op zig zelve zeer goed is , maar die zeer zeker de
gewenschte gevolgen geenzins zal hebben , ingevalle men niet
tevens op de voormelde wijze den nieuwen grond van het overtollige water ontlast.
2) De twede oirzaak is juist het tegenovergeftelde van de eerfle, te weten ene VERREGAANDE DR.00GTE VAN DEM
GlIOND. Hoogliggende zandgronden , die het vogt fpoedig la-ten door lopen, worden in hete zomers wel Bens zo droog, dat
de bornen daarin ilaand.e, Been genoegzaam voedfel . kunnende
verkrijgen , ziek en geel worden.
Om dit te voorkomen is het zeer dienstig om den grond , waaritt
zulk een boom that, te bedekken of te vermengen met enige
itoffe, welke beter vogt houden kan , b. v. met run of kif, of
half verganen koemest , even onder den bovengrond te fpitten. In
een woord, wanneer men den grond, waarin jonge bomen geplant zija , in de eerfte jaren tevens tot een moestuin gebruikt,
alenzelven behoorlijk roert en bemest , zullen de boompjes niet
ligt
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ligt verdrogen , even min als wanneer zij in grasland !ban , in
welk laatfte geval het egter goed is , om de zoden om de bomen
henen, van tijd tot tijd"los te fteken , om te keren, en enigen
tijd daarna ander te fpitten, als zijnde zulks de doelmatig(ie bemesting voor Vrugtbomen. wanneer voorts de bomen groot zijn,
en veel lammer maken , is de grond van zelve veel minder aarx
verdrogen onderhevig.
3) Ene derde oirzaak der gele ziekte zegt men gelegen te zijn
in ene onbekende kwade gefteldheid der aarde, die niet wel kan.
verholpen warden , zo lang men ze niet kent.
KNOOP verhaalt in verfcheidene tuinen in den omtrek van
Leeuwarden ene foort van gele ziekte aan de Peerbomen waars
genomen te hebben, beftaande hierin dat de bladen , fchoon de
bomen anders redeliik wel groeiden , jaarlijks met gele of roodagtige vlakken en ftippen overdekt waren, en dat doze bomen
ook weinige en niet dan geel gevlakte vrugten voortbragten ,
terwij1 andere foorten en geflachten van bomen in diezelfde tuinen zeer wel groeiden en goede vrugten d rroegen. Alle middelen ,
die men in 't werk gefteld had b. v. om den grond v6Or de plan.
Ling wel te roeren , met andere goede aarde, gelijk ook door bemesting , te verbeteren , of nieuwe goede aarde om de reeds geplante en in vollen groei zijnde bomen been te brengen , hadden
niets kunnen helpen , waaruit hij befluit, dat er jets in den
grand moet geweest zijn , 't welk bepaaldelijk met den aart en
natuur der Peerbomen itrijdig was.
4) Eindelijk krijgen enkele bomen de gele ziekte , zonder dat
men zulks aan ene der bovengemelde oirzaken , zou kunnen wijten. In dat geval fchijnt het gebrek in den boom zelve te huisvesten , en dan is er wel geen beter middel , dan om denzelven
hoe eerder hoe beter te roejen en de plaats met een ander te
veryullen.
GOM — is een fap , hetwelk onordenlijk en langs ongewone
Wegen nit de Steenvrugtbomen , Kerfen , Pruimen, Perfiken ,
Abrikozen , Amandels enz. wegvloeit en zig in de lugt verhardt.
Het heeft dus veel overeenkomst met het dierlijke bloed 't welk
bij deszelfs omloop en zo lang het zijne natuurlijke warmte behoudt, vloeibaar is gelijk water , maar zo dra het buiten verband geraakt, ftremt en zig verdikt. — De Gom van bomen
worth in de Apotheek gebruikt.
HET GOMMEN DER BOMEN. Der Gummiflufs , Harzflufs — is ene gevaarlijke ziekte der Steenvrugtbomen , die bij
de Pitvrugten den naam van v UUR of K A N K E R draagt. Het
fap treedt fusfchen 't hout en de fchors , verdikt zig en verftopt
Ate buizen en pijpen , zo dat de =loop gefiremd, de bast zwart ,
en
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en bet hout dor en als verbrand worth, en eindelijk de gehele
tak of boom affterfe, De Abrikozenboom, wiens fappen het
fterkst werken , is aan deze ziekte het meest onderworpen. De
oirzaak dnarvan is gewoonlijk een al te grote toevloed van fappen te veelvuldig dan dat de takken die alien kunnen opflorpenc
en gelijkelijk onder zig verdelen.
Mi moet zig om die reden wagten, om gene vrugtboinert
met al te verfchen en olieagtigen mest te bederven , kunnende
de Steenvrugtbomen daar het allerminst tegen , uitgezonderd de
Pruimenboom , die egter ook niet dan MCI mate gemest worden
moet. Ene andere oirzaek van dit zijn de befchadigingen , kwetfuren en wonder' , die de omlopende fappen aan e de
buitenlugt blootftellen, w2ardoor dezelven geftremd en verdikt
worden. Ook kan de vorst zomtijds de eigen uitwerking hebben.
Wanneer de takken van een boom met deze ziekte behebd
zijn , worden ze tot op het gezonde bout weggefnoeid , en de
boonipap daarover p een gefineerd. Wanneer de clam Eelve daarvnn aangedaan is , dar, wordt de bast en het hout, zo verre betzelve befehadigd is, daaruit geflieden en alles goed toegermeerd.
Is de boom oud en reeds ingevreten door de gevolgen van 't
gunmen , dan moet de beitel gebruikt worden om de befehadigde delen daarvan te kunnen allosfen waarna men de gaten digt.
ftopt met een zamenmengfel van booinpap, kalk , verrche Itcp;:,mest en klei.
Het is egter gemakkelijker Pitvrugtbomen langs dien weg van
den kanker dan Steenvrugtbomen van het Gommen te genezen.
De laatften befterven bet al vrij dikwijls, en men moet dus bij
het fnoejen van leiboinen , vooral van perfiken en abrikozen ,
den meerderen of minderen aandrang der fappen wel in het oog
bouden , en insgelijks op den grondflam letters moetende men
b: v. aan een boom die op amandel veredeld is , meer takken
laten dan aan een pruimenboom , daar de laatfte niet zo fterk
groeit als de eerfle. Men moet voorts bij dit foort van Vrugtbomen niet ligt het fnoeimes gebruiken, zo lang de fappen
beweging zijn ; men moet , indien ze tegen muren of fchuttingen
ilaan , waarin men zomtijds fpijkers flaat , toezien , dat men de
bomen niet met den hairier rake. Ook bij het vasthegten van
takken of loten moet men voorzigtig te werk gaan, terwijl men
eindelijk gene ladder tegen den boom aan moet zetten, noch oolc
de ftelen der vrugten aan den boom laten hangen.
Men ziet deze ziekte aankomen voor dat zij in de daad aanwezig is. De bast begint eerst bruinagtig , en vervolgens hoe
langs hoe donkerder bruin te worden, tot dat eindelijk de gone
door de reten keen dringt. Uit de opgave der oirzaken van deze
ziek.-
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21ekte blijkt op wat wijze men dezelve moet tragten te voorkonen hetgeen in alle gevallen vrij wat gemakkelijker is , dan on/
ze te genezen, wanneer de bomen eenmaal door dezelve aange..
daan zijn.
Wanneer men oordeelt dat het gommen door een overvloed
van cappen ontflaat , moet men behalven het wegnemen der befchadigde gedeelten, op de voormelde wijze, enige grote wore
tels van de bomen weghakken om daardoor den al te iterken
toevoer van fappen te verminderen.
GRASMUSSCE-IEN, x oFZINGERs , Garrulae zijn kleine
graauwagtige vogeltjes , die mec:st van wurmen muggen en ander klein gedierte leven , en in de tainen weinig nadeel doen dan
alleen in den kerfen - tijd. Zij vernielen zeer vele kerfen niet
20 zeer door ze op te eten als wel door van de dne kers naar
de andere te vliegen en ze aan te bijten , waardoor zij doorigaands juist de beste en rijpfle vrugten fchenden en bederven.
Ilet zijn voor het overige vogeltjes die van 's morgens tot 's
avonds zeer aangenaam zingen.
Over het afweren van deze en andere foorten van Vogels. Zie
VOGELS.
H.
HAAS. — De n tilts is, vooral gedurende den winter , een
zeer fchadelijk gedierte voor booraplantingen. Hij fchilt de jonge boompjes , vooral appelboompjes, zo dra de velden met
fneeuw overdekt zijn , en bij gebrek aan jange bomen, valt hij
ook op grota appelbomen , indien flegts de bast nog hier en
daar glad is. Hij bederft ook dikwijls Pruirnen, en jonge kerfebomen , en zijn beet is als vergif voor de bomen en geneest
zeer moejelijk. — Kan men dus in kwartieren waarin deze gasten zig in menigte onthouden , zijnen boomgaard niet behoorlijit
en digt genoeg omheinen , dan is men genoodzankt de bomen
te omwinden. Hiertoe wordt veelal tiro() gebruikt, om dat men
zulks het naast bij de hand heeft. Dan daar de nattigheid fang
in het afro blijft zitten , flelt men daardoor de bomen aan 't bevriezen bloot , terwijl bovendien de Hazen zig ook wel door het
tiro henen bijten.
Dooms zijn dus veel gerchikter ter bereiking van 't oogmerk
en indien men die niet krijgen kan, nerve men Brie of vier dunne
flokken , legge dezelven can alle kanten tegen het flammetje aan,
en binder ze met willigen of flro vast om den boom henen. In
een dergelijk verband kan de nattigheid minder fang blijven flaan ,
de clam blijft lugtiger, en is dus minder onderhevig om te bevriezen. Wanneer men willigen of populieren gekapt heeft,
nlevi
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men zig tot hetzelfde einde met goed gevolg van derzelver bast
bedienen , daar deze van zelve om den boom henen fluit , leggende men dien flegts onder om den ftam, en zo hoog dat de
Hazen niet daarover henen reiken kunnen.
Bij laagftammen is dit middel niet wel- uitvoerlijk, daar bier de
Hazen zelfs bij de takken kunnen komen , welke men alien onmogelijk kan omwinden. In dit geval gelijk mede om kool en.
andere Planten (bepaaldelijk ook de Anjelieren , welke voor de
Hazen ene der aangenaamile verfnaperingen zijn) tegen dezelvert
te beveiligen make men gebruik van de zogenaamde verlappen,
zijnde lange dunne touwen , waaraan lange vleugelvedren van
Hoenders of Eenden op den afftand van I of /I voet geknoopt
zijn, en waar voor de Hazen, die van nature vreesagtig zijn,
zeer fchrikken, daar deze ve6ren bij de minfte beweging der
lugt , zig heen en wear bewegen.
Ingevalle een boom reeds door de Hazen is befchadigd geworden , moet men geen tijd verliezen, maar de wonde fpoedia
met boompap befmeren en met het boompoejer beitrojen.
RARTS. Zie GOM.
IIAZELNOOT. Corylus
Hafeinufi. Noifette. Hailelmt. (de Hazelnootitruik of Hazelaar beet in 't Fransch Noifetier
en Coudrier.) Schoon haar Latijnfche naam ons op de Stad,
vellino in 't Vorstendom Benevento in het Napelfche heen wijst
(in den omtrek van welke ftad deze ftruik ook zeer veelvuldig'
aangekweekt , en waar met deszelfs vrugten grote handel gedre
y en wordt vooral naar Maltha ; Rome, en Venetien) en hoewel
ook uit de benaming van Nux pontica , die wij insgelijks bij de
Ttomeinfche Schrijvers gebezigd vinden, fchijnt te blijken dat
zij dezelve uit Pontus naar Italie in Sicilie overgebragt hebben,
men beweert niet te min ook in de Noordelijke en boschagtige
linden dat zij , of althans de G E M E N E Hazelnoot- ftruik er altijd inheemsch geweest zij.
Het zijn dus waarfchijnelijk flegts DE EDELE EN GROTE
foorten van Hazelnoten, die nit gemelde warmer landitreken tot
ons gekomen zijn, even gelijk zulks met de kerfen het geval is,
waarvan de wilde foorten . 00k bier, in Duitschland en elders van:
alle tijden t'huis geweest zijn, en van wier veredelde foorten men
flegts zou kunnen beweren dat zij oirfprongelijk uit • Cerafus tot
ons gekomen zijn.
L INNAEUS plaatst den Hazelaar in de 2i fie klasfe, Monoecia ,
Polyandria , Planten met half- gefcheidene geflachten , welke teyens mannelijke en vrouwelijke bloefems, en nicer dan zeven

BAZELNOOT.

4.63

ijltjes liebben. De mannelijke bloefems zijn lange bosjes of
kwastjes die zeer vroeg voor den dag komen , reeds in 't najaar
als fteeltjes zigtbaar zijn , en wanneer het weer gunstig is , zig
zomtijds reeds in januarij, Februarij en Maart ontiluiten , en de
vrouwelijke bloefems bevrugten, welke zig in de hoeken agter
de bladen bevinden , en in den beginne niet dan een paar krompurperen fpiertjes zijn , die in een knop opgefloten zitten.
De kelk of het buitenfte dekfel der bloefems groeit met de
vrugt voort, en verbeeldt vervolgens den groenen bolster , welke
boven aan als gelneden en vol franjes is , en de noot zomtijd3
half, zomtijds geheel overdekt, zomtijds zig verre over dezelve
uitbreidt. Under aan heeft deze dop een ronden, witten vlak
de s c HILD genaamd, ter plaatfe namelijk waar de noot vast op
zit , tot dat ze geheel rijp is. Dit is als 't ware de moederkoek
waardoor zij het voedfel natizr zig trekt, en welke uit dien hoofde vol van vezels of adertjes is , die zig tot in de vrugt
ken.
Wanneer de jonge noot zig in 't eerst begint te vormen , dan
zit de weke en teére dop vol van een wit merg, iti welks middel
de kiem als 't ware drijft en met de punt aan den dop vast zit.
net pit zelve is op dat tijdftip nog maar een vogt , in een witegtig vel. Naar mate dat hetzelve vaster en grocer words, wordt
.de dop houtagtiger rijp zijnde wordt de noot hoe langs hoe lo g
-fervandgoblst,evaindjkwre'It
door den wind bewogen wordt, ter garde, om in 't volgend
voorjaar te kiemen , en haar geflacht voort te planten.
De Hazelnoten worden op verfchillende tijden RIJP: zij fchelen elkander wel vier weicen er hangt egter ook veel of van
derzelver ftandplaats en behandeling. Eveneens bloejen dezelven
op verfchillende tijden, en wel de vroegere foorten veertien dagen vOOr de anderen. Men kan de mannelijke bloefems, vooral
die van de Baardnoot , aan hare kleur kennen, zijnde dezelve
bruinagtig rood.
De noten hangen am de uiterite toppen van kleine. takken
zomtijds afzonderlijk , zo als de grote foorten van Spaanfche noten , zomtijds en meestal paarsgewijze , zomtijds ook aan gehele
trosfen. De flruik moet vier jaren oud zijn, voor dat hij draagt.
De grootfle vijand der jonge Ikzelnoten is de Snuitkever (Cur-.
culla nucum) welke in de foot fleekt , en er een ei in legt. Hieruit ontflaat de bekende worm, die zig van het pit geneert. Zodanige foorten van noten , wier groene bolsters vast om
zelve been fluiten zijn het minst onderhevig om door deze
wurmen aangedaan te wm-len., De jonge fpruiten en bladen
worden veelal door een blizonder foort van rupfen berchadig,d
(Phal
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baublx Cory10 zijnde lichtgeel van kleur, met twee gee!
agtig rode Dairen; men vindt ze in September en October. Id
voorjaar hebben ze van den bladrolier (Phal. tortrix avellanao
nog veel meer te lijden, deze heeft rode vlengels en roestkleurige kringen , en colt de bladen en de jonge fpruiten op ; op enkele bladen vindt men ook een ibijzonder foort van Snuitkevet
(zittelabus coryli), die van het blad ene rijp maakt, Welke am%
beide zijden open is.
De Hazelaar kan in een goeden , zwarten , en tevens losfen
grond, de hoogte van no voeten bereiken, en muren en fchuttingen als een) tapijt overdekken : en indien men er moeite toe
doen wil , kan men hem tot een groter boom aankweken , die
de hoogte van een appelboom bereikt. Wanneer men hem a1s
heester laat groejen, moet na verloop van enige jaren het oude
bout bij den wortel afgekapt, en de firuik zodoende vernieuw4
worden. Men wagt hiermede tot dat de jonge loten draagbaar
zijn , 't geen altijd plants heeft, wanneer ze vier jaren oud zijni
De firuik is zeer duurzaam.
Hij neemt allerlei gemene, doch juist niet de flegtile gtonden
voor lief. Vooral egter bemint hij van nature de zandige ea
droge gronden.
Hij wil ook in zulke plaatfen wel tieren, die enigzins befchaduwd dan onder den drup van bomen bederft hij. Men
zal hem daaroin ook nooit in opgaande bosfchen onder de bo.
men vinden ilaan, maar wel in kreupelbosch, in heggen en onder andere ftruiken. En zo hij nog al onder andere bomea
groeit , zal hij nogtans in dat geval zeer onvrugtbaar zijn: Voorts
kan hij 's winters goed tegen de koude.
Men plant de Hazelaren gewoonlijk op het Noorden, ten
tirade ook van die flandplants enig nut te trekken. Dan'men begrijpt ligtelijk dat ene betere flandplaats, en meerdere zorg, ook
meerder, groter en fmakelijker vrugten opleveren. Zij wordea
voornamelijk door WORTEL-UIT L OP ERS voortgeplant , welhe bij zommige foorten zeer veelvuldig zijn b. v. bij de R OD Z
13 AA RD - N o o T. Bij andere foorten kan men egter lang te vergeefs naar Uitlopers wagten zo als onder anderen bij de TURKs c fi E enz. Men kan er intusfchen ook veel toe bijdragen am ze
te verkrijgen. Wanneer men namelijk goede geile aarde
den clam henen brengt, zullen de Uitlopers fpoediger wortels
Taken : kunnende men ze , na dat dit plants gehad heeft, van
't najaar tot in 't voorjaar verplanten.
De Hazelaars loten zig ook wel eaten en oculeren , dan deze
wijze van ze te vermenigvuldigen is wat omflagtig, en de bomen of flruiken, die men imp dezen weg verkrijgt, zijn ook
min.
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minder duurzaam. — De beste wijze van vermenigvuldiging is
bet makers van INLEGGERS verkiezende men tot dat chide
in 't najaar of voorjaar ranke, en met veel ogen bezette Incaten , die men 5 of 6 duimen diep in den grond buigt, en in 't
volgend voorjaar — of veanneer het een droge zomer geweest
is , een jaar later — claar af neemt en verplant.
Men veerigt zulks in dier voege: Ben ultloper of Cell :Indere
jonge feheat, die hiertoc gefchrnt is , worth zo goed doeniijk is
ter aarde gebogen. Kan men geen.tak laag genoeg bij den grond
krijgen , den hoogt men den grond OM den flam hr.:en , zo veel
zulks vereischt worth. Het nedergebogene lot wordt door middel van een houten hank of tak in den grond vastgefi.oken ,
ter hoogte van een halven voet met aarde overdekt. Den top
van den inlegger , die buiten den grond fleekt, buigt men enigZi113 naar den ftam over , en bindt hem vervolgens tegen een flokje vast : terwij1 men een kuiltje daarom heen maakt, om te beletten dat het water niet te fchielijk aflope. Men giet Z3 ook
tusfchen beiden en brengt er wat oud blad om henen , Om de
droogte daarvan af te houden.
Gewoonlijk, en indien de zomer niet al te droog is , maakt
zulk een lot zo vele wortels , dat men het in 't najaar of vooriaar verplanten kan. Het verplanten \TO& den winter is altijd.
verkiezelijk. Deze bewortelde loten moet men IN IET D i G T nil
DEN 110EDERSTA7,1 ofille.ken. Want hoc meer hout men aaa
den ftam mat zitten , hoe meer jonge loten men cook weder in bet
volgend jaar te vcrwagten heeft , om te kunnen inleggen.
Heeft men een Hazelaar die of te hoog van Elam is , oin er
takken tot aan den grond te kunnen krijgen, of die gent is, en
wins bcnedenfte gedeelte bij gevoig gene veredelde tal;ken ()le—.
vett , den kan men deszelfs loten , door middel van hoog ge
plaatfte mandjes of houten bakken , in de aarde brengen. Hiertoe
heeft men ene vaste flellaadje nocl4g, waarop men de bakken
plaatst. Men maakt aan die zijde van den bak, welke naar den
boom toe gekeerd is, ene infnede , wo.ardoor Tien lint lot daarin
trekken en in de aarde leggen kan : welke infned.e men vervolgens weder digt maakt, zo dat er flegts een gat overblijft.
De grond in zulke bakken moet niet al te los, ineer het moot
goecle , vaste tuinaarde ziju , die de nattigheid ieng bij zighoudt.
Bij droog wec:T mo P- dezelve dagelijks gegoten v:orden. De
takken , op die wijze ingelegd, het zij dat het thin- , of twee,
jarige loten zijn, maken d.00rgaands reeds den eerflen zomer
wortels , en wel om zo veel te eerder als zij krommer in den
bak gebogen zijn, aangezien door de fterke bulging de loop der
fappen min of meer geituit wordt, en denim niet alien event
LDnnL
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gemakkelijk tot in den top kunnen opklimmen. Het lot words
dan ook iii den bak regt op gezet, en een ftok daarbij gefto.
ken , waaraan men het bevestigt.
Laat in 't najaar onderzoekt men of de wortels toereikendzijn,
om het verplanten te kunnen velen, in welk geval men de in.
leggers afinijdt , voorzigtig , met een kiomp aarde , dant*
neemt , en ter beftemder plaatfe inmoddert. Of indien men den
houten bak niet langer nodig heeft breekt men er flegts den
boons uit , en zet hem voor het overige in zijn geheel met het
boompje in den grond , als wanneer deszelfs wortels kunnen
doorfchieten, en hetzelve door dit verplaatfen niets hoegenaanid
te lijden heeft , en uit lien hoofde weliger voortgroeien zal.
Men kan egter ook de goede foorten van Hazelnoten , D o OR
DE N 0 T E N ZELVEN, als het zaad , voortplanten , waardoor,
men dikwerf beter foorten verkrijgt. Men poot ze regelmatig op
afzonderliike bedden , die het jaar te voren geinest ziju en uit
goede losfe tuinaarde beftaan. Deze bedden moeten diep omgefpit en vervolgens geharkt worden. Wanneer ze nu met de vlakke
fchop plat geflagen zijn , en men er de lijn overheen getrokken
heeft , legt men ze een voet verre van elkander in den regel, en
drukt ze vervolgens met den duim daarin , zo ver als de halve
duim reikt, waarna men de aarde daarover heen met de hand
vast drukt. Op die wijze komen de noten alien even diep in
den grond. Men moet ze egter op zijde leggen , om dat de
foot zig niet in tween verdeelt gelijk de boncn , maar de kiem
komt nit de punt , en fchiet tevens omhoog en om laag, ftrek.kende het gehele pit aan dezelven tot voedfel.
Het gefchiktfle tijdflip om de noten in dier voege te planten
is , wanneer zij uit hare groene bolsters vallen en bij gevolg
ter deeg rijp zijn. Kan men ze dan niet terflond poten, dan
bewdart men ze in een vertrek 't welk noch te warm noch te
vogtig is, leggende men ze bij lagen in een bak met droog
zand. Droge noten kiemen ook nog wel, indien flegts het pit
niet geheel olieagtig geworden of verdord is. Hoe verfcher
men ze intusfchen bewaart , hoe meer men er op rekenen kan,
dat zij alien wasfen zullen. Zij komen vroeg in 't voorjaar nit
den grond en bereiken 't eerfte jaar de groote van i of 2 voeten.
Men kan deze jonge flammetjes terflond in 't volgend voorjaar verplanten daar waar men ze wil laten flaan, hebbende zij
dan wanneer de grond goed en behoorlijk bewerkt is , nog
vier jaren nodig, voor dat men er vrugten van krijgt. W211neer men goede noten in goed land poot, zal men doorgaands
nog beter foort daarvan verkrijgen.
Er
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Er valt aan dezen ilruik weinig of niet te fnoejen. Men fnoeit
flegts , indien hij al te wild groeit , hier of daar enige rgrote takken , als mede de zuigers en de overvloedige Uitlopers weg. Zijnde hij ook vrugtbaarder, wanneer men hem op zijn natuurlijk
beloop laat , dan wanneer men er veel aan fnoeit.
Indien de ftruik wat oud, en daardoor minder groejend en
vrugtbaar geworden is , moet men hem tot aan den wortel , en
zo hij geent is, tot even boven de entplaats afkappen ; waardoor hij weder fchoon nieuw hout maken, en vrugtbaar worden zal.
Er zijn onderfcheidene foorten van Hazelnoten. Om dezelve
behoorlijk in kth.sfen te kunnen verdelen , dient men vooraf bij
paaldelijk te weten , welke de bijzondere kentekens en eigenheden dezen verfchillende foorten zijn.
De GROENE BOLSTER - die eigenlijk de kelk der vrouwelijke bloefems, en de baarmoeder der vrugt is - heeft niet
bij alle foorten dezelfde KLEUR: zij is nu eens geheel groen
dan weer bruinagtig ; zij verfchilt eveneens in de v o Rm, daar
zij niet altijd even lang is noch de noot even volkomen overdekt , breidende zij zomtijds hare uiterfle toppen verre uit een
en over de noot henen, gelijk bij de meeste w IL DE HA z E LNOTEN; terwiji zij zomtijds vast aan de noot fluit en dezelve
of niet geheel, of flegts tot aan de fpits, of althans niet veet
verder bedekt, gelijk bij de meeste GR OT E s o o R T E N van Hazelnoten het geval is.
Voorts verfchilt ook de grootte en vorm der NTRUGTEN zely en. De grootte is , zo men wil , betrekkelijk , noemende men
de wilde Hazelnoot klein in vergelijking met de Reuzen- noot,
hoewel ook de flandplaats , de grond en de behandeling het
hunne daartoe bijbrengen. Er zijn voor het overige RONDE
noten d. zulken die min of meer kogelvormig zijn;LANGEN,
welke of fpits toe lopen , of een flompe fpits hebben, een verfchil 't geen men zelfs bij de wilde Hazelnoten in de bosfchen
ontmoet ; KANTIGEN, welke kort en plat zijn enz.
Ook de sc H ILD van de noot , of het dikke eind , waar dezelve in den groenen bolster vast gezeten heeft ; en hetgeen wit
is , wanneer men ze daaruit breekt , is nu eens groot (gelijk bij
de meeste beste foorten) dan weer klein , gelijk bij alle wilde
Hazelnoten , zomtijds viak en geheel effen , zomtijds oneffen , en
zomtijds in 't middel verheven en als 't ware (pits.
Dien ten gevolge kan men de Hazelnoten gevoegelijk in drie
hoofdfoorten afdelen.
I) In EIGENLIJKE HA ZEL NOTEN,
waar toe de wilde Hazelnoot behoort, en alien die min of meer
Gg
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met dezelve overeenkomen, ten opzigte van een harder dop,
van een zwaar inwendig dekfel van het pit, van een groten,
viod.derenden, groenen bolster, van een kleinen fchild enz. Hare
vorm , grootte , en het tijelflip wanneer ze rijp worden, zijn zeer
verfchillend.
2) In LANGBAARDS-NOTEN (en niet Lambers -noten ge.
lijk ze wel verkeerdelijk genoemd worden) die haren naam van
hare vorm ontlenen , zijnde de vorm welke oudtijds een welge.
fnedene baud pleegde te hebben. Men noemt ze ook in vele
gewesten BAARDNOTEN, en de ftelling dat ze uit Lombardijen
afkomstig zijn en dus eigenlijk LOMIIARDIJSCHE noten heten
zouden, is van alien grond ontbloot.
Zij verfchillen van de overige Hazelnoten vooral ten opzigte
barer lange, gedeeltelijk fpits toelope.nde , gedeeltelijk boven
aan flompe vorm, van haar weken dop en het teere pit, geen
van geen ruig dekfel omgeven worth. Zij hebben gewoonlijk
een groenen bolster, die vast tegen haar aanfluit, en o r verre
buiten de noot uitileekt, gelijk bij de bloednoot en ande.
ren , o F die even tot aan het chide der noot loopt, OF die dezelve flegts half bedekt. Enigen zijn naar bet éne einde vrij
fpits toelopend, anderen hebben de vorm van een Cylinder,
zijnde overal even dik en van voren flomp.
3) In RONDE SPAANSCHE NUTEN
welke zeer groot zijn geen dikken houten dop, en geen inwendige ruige fchil om het pit hebben , en die daarom den dop goed
vullen. Er zijn van dezen menigerlei foorten, welke in grootte,
vorm , tijd van rijpwording enz. verfchillen. Zij zijn gedeeltelijk rand gewelfd , en gedeeltelijk plat gedrukt.
De groene bolster bedekt dezelven zomtijds flegts ter helft,
zomtijds tot aan de (pits, en zomtijds is dezelve wel langer maar
vloddert om de noot been. Dit zijn eigenlijk de foorten,
welke de Romeinen Nux Povtica noemden , en die van Naar naar
'Spa* gekomen zijn, waar men ze met ijver aangekweektheefr.
De noten van deze foort zo wel als de LANGBAARDS NOTEN
worden ook wel CE L LER-NOTEN genoemd , van het klooster
ZELL bij 1-Furtsburg in L.Duitschland, waar men zegt dat de Mun.
?liken eertijds de best,a foorten van Hazelnoten pleegden aan te
kweken , en van waar dezelven zig naar alle kanten zouden verfpreid hebben. De vroege foorten worden in zommige ftrekcn
vary Duitschland ook wel ilugstniifse genaamd , eigenlijk Agustvillse , noten welke in Augustus rijp worden.
Aangaande deze in de daad edele Dopvrugt in 't algeineen ,
zo is het zeker dat men tot cp onzen tijd van dezelve niet zo
reel work gemaakt, noch zo ve e.1 zorg aan hare aankweking beNed
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feed heeft, als dezelve in de daad verdient. Behalven dat de
Hazelnoten duurzaam en zeer bruikbaar zijn (dear men er goede olie van vervaardigen kan) zo zijn de goede foorten daarvan
voor het verfche gebruik even aangenaam van fmaak als de beste Franfche en Italiaanfche amandels.
Zij verliezen hear fmaak voor een groot gedeelte wanneer
zij uitgedroogd zijn, dan men kan ze langen tijd versch bewaren, wanneer men ze in vlesfen in den kelder, of nog beter on..
der water of enders in vogtig zend zet. In de nabijheid vett
grote fleden zal men ze met groot voordeel kunnen verbouWeil.

Behalven de gemene of enkele wilde Hazelnoot , bezitten wij
onder anderen de navolgende edele foorten:
i) De ROMANISCHE of ROMEINSCIIE noot, 00k Wel
BARCELLOONSC II E en G ROTE SPAANSCHE genaamd. In
den Tetztfchen Obstgdrtner beet zij die grofse , bunte , mnde
Dit is de ware Nex pontica der Romeinen , veelke
itl't begin der vorige eeuw uit Italie naar deze ge\vesten is overgebragt. Het is ene der voornannille , fraaille, beste en vrugtbaarile Hazelnoten. Zij is kort en dik van gedaante en heeft
verfcheidene kanten. Haar fchild is wit, plat, en deszelfs omtrek nagenoeg vierkant. Van dear lopen donkere en licht-bruine
firepen naar de fpits toe. De dop is niet zeer hard , en fpringt
wel eens aan den boom open , wanneer de 'moot hare volkomene
rijpheid bereikt heeft. De groene bolster heeft zware nit een
gefpreidde vleugels, die de vrugt aan den boom zeer groot doen
fchijnen. Het pit is zoet en finakelijk, en vult den dop zo geheel dat het elle de hoogten en oneffenheden van denzelven
ook dan nog behoudt , wanneer het volkomen droog is. De
foot wordt in 't laatst van Augustus rijp. — De Boom drag
een jaar vroeger dan andere Hazelnoten, en maakt vele uitlopers
uit de wortels.
a) DE REUZEN-NOOT. Hallirche Riefennufs. Ene der
grootile en fraaifle Hazelnoten , die van de grote Gunslebenfche
Cellernoot afkomstig is. Haar lichcgroene bolster fluit vest over
-de fpits been , en opent zig niet dan na dat de Boot bijknns overrijp is. De foot is van boven nagenoeg rond. Haar fchild is
groot, vlak, nagenoeg rond van omtrek en wit. De dop is
dun , en tbarst veelal bij het openen in twee gelijke delen. Het
pit is teer en fijn van finaak. De noten groejen meer afzonderlijk dan aan trosfen. Zij bloeit 14 dagen later dan de anderen,
en wordt niet voor half September rijp.
3) DE LANGWERPIGE REUZEN-NOOT - is niet gelled
zo groot en dik, maar iets langwerpiger, van onderen duni”r
dau
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dan van boven, voor het overige heeft ze met de voorgaande
veel overeenkomst.
4) DE GROTE RONDE SPAANSCH!t NOOT. Corylus avel
lana fructu maxima rotunda. — Insgelijks zeer goed, groot,
rond, glad; het pit zeer vol , zoet en frna.keiijk. Wordt in 't
laatst van Augustus rijp.
5) DE TURKSCHE CONSTANTINOPELSCHE Of BIZAN•
TIJNSCHE N 0 0 T. Corylus colttrna. L I N N. .el vellana peregrina

Corylus flipulis linearibus actin's. Deze , met
langwerpige bladen wordt hier te lande weinig gevonden dan bij
liefhebbers. Hij wordt in Turkijen niet veel hoger dan van 3
tot 6 voeten , maar hier te lande uit zaad voortgekweekt zijnde
wordt hij veel hoger , en zelfs dikwijls hoger dan de meeste andere foorten. Hij brengt I , 2 en 3 noten bij elkander in een
bolster voort : dezelven zijn groot, dik , en van buiten ruig en
wollig. De noot is mede van de grootften. De dop is vrij hard.
Het pit zeer zoet en aangenaam van fmaak. De vrngt is niet
groot, rondagtig en glad : de groene bolster heeft zware infneden.
6) DE KR AAKNOOT AMANDELNOOT..-- • De dop van
deze noot is zo dun , dat men ze met de vingers kan opendrukken.
Zij is groot , meer rondagtig dan lang: het pit vol, zoet , en
aangenaam van fmaak.
7) DE BLOEDNOOT, RODE LAMBERTSNOOT, inDuitschland ook wel Ruhrnufs of RODE-LOOPS-NOOT genaamd ,
dat men welZ.':er in 't verkeerde denkbeeld fond, dat zij wegens
hare ftoppende kragt, in gemelde ziekte van veel dienst zijn
zoude. Zij wordt zeer geacht , en heeft een vol en zoet pit,
hetwelk zeer eigenaartig, en aangenaam van fmaak is. Hare vorm
is langwerpig en meer of min fpits toelopend zij is middelmatig groot , de dop dun en roodagtig , en het pit heeft een donkerrood vel. Ook de bladen zijn enigzins roodagtig , en de mannelijke bloefems kan men insgelijks nit alle anderen kennen,
doordien ze meer bruinagtig rood zijn dan enige andere foort.—
Haar groene bolster ilrekt zig vender nit dan de noot. Zij wordt
vroeg 9 en wel doorgaands in 't midden van Augustus rijp , en
laat zig gemakkelijk door het zaad voortplanten.
8) DE LANGBAARDSNOOT. Lambertsnufs , ivet:fie Lambertswufs. Ene zuster der voorgaande , en aan dezelve in alles gelijk, behalven dat het pit een wit vel heeft , en dat ook de dop
wit is. Zij heeft een zoeten en aangenamen amandelfmaak, die
egter flan dien der vorige niet gelijk komt.
9) D E C E L L E R N 0 0 T. (De gewone) Zij is langer dan de
,roorgaande, van onderen min of meer dik en naar boven vrij
fpits'
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pits toelopend. De groene bolster bedekt haar niet geheel, en
is aan de zijden open : zo dat de noot bloot komt. De dop is
niet dik , en bet pit is vol , zoet en aangenaam van fmaak.
IO) DE KLEINE CELLERNO 0 T. - KOMt in alles met de
vorige overeen , behalven dat ze kleiner is.
II^ DE GUNSLEBENSCHE CELLERNOOT.
Is door den
Meer HENNE in Duitschland aangekweekt. Zij is gewoonlijk
duim fang en duim dik, en van vorm als een piramide ;
zommigen ziin kantig. De groene bolster is buitengemeen breed,
bijkans 2 claim lang, met zeer diepe infneden en vlodderig. Zij
wordt niet vroeg rijp.
12) DE ITALIAANSCHE NOOT, DE GROTE CELLER-.
N o o T. - Zij is zeer dik , glad en van boven rond. De groe-

ne bolster firekt zig wel verder nit dan de foot , maar laat haar
nogtans half bloot. Haar pit is voortreffelijk.
13) DE VROEGE CELLERNOOT.
14) DE LANGE CELLERNOOT. Z j i is sneer dan 1 duim

lang , rolvormig, bijkans overal even dik , van boven rondagtig.
De groene bolster reikt niet verder dan tot op de noot. Het pit
is vol zoet en zeer aangenaam van fmaak.
15) DE D I K IC E C E L LE R N O O T. Deze is lets korter,,
maar dikker dan de voorgaande , en van boven rond. De groe•
ne bolster is vlodderig en reikt verder dan de noot. Het pit is
vol , zeer goed , en heeft daarin lets boven de andere Hazelnoten vooruit, dat het ook droog zijnde , volkomen goed van
fmaak blijft.
Zij is niet za groot als
16) DE ZOETE CELLERNOOT.
e voorgaande, maar heeft flegts de grootte ener gewone Hazelnoot en ook nagenoeg dezelide vorm. Zij is zoeter van fmaak.
I an wile de anderen.
17) DE BOOM-HAZELN00 T. Corylus arborescens. Deze
lean men tot een vrij groten boom aankweken. De vrugt , welke
aan trosfen groeit, is bijkans rond , van boven plat, en 'van onderen min of meer (pits , met een dikken harden dop , en een
vol, vast, zoet en rond pit. De groene bolster is ongemeen
vleefchig en heeft vele infneden.
18) DE ZEEUWSCHE, ENGEL SCHEOfDUBBELE HAZEL-N 0 OT - is heel groot , kort, rondagtig , en niet geheel tot aan
bet einde met de bolsters overdekt ; voorts zeer dik en hard
van dop , doeh vol van pit en zeer fmakelijk. Zij is tevens vrugt-•
baar , en verdient dus aangekweekt to worden.
19) DE T R 0 S N 0 0 T. Aldus genaamd , out dat vele noten,
6 , 7, 8 en zomtijds meer in 66n tros groejen, daar de andere
foorten flegts 2, 3 of 4 bij elkander hebben. Zij is matig groat
o :
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rondsgtig , en niet geheel met de bolfter g overdekt, ook niet is
alien dole zo fmakelijk als de voorgaande,
Bchalvcn dat bet bout van den Hazelaar flevig en daarom rot
verfcbillende einden zeer goed te gebruiken is , zo wordt ook
het clunn2 fehaaiTel cleiervaa dieiistig geacht, ono in dikke en
troeble wijnen goworpen .eijnete dezeive 'oilmen 24 uren bolder
Cii klaar te =ken.
ion9ce hten van dit gewas !,vorden van de Schilders veel
gcbruikt tot het branden van lioutskool; houdende men doze
voor beter den elle andere houtskolen 0111 clnarmede te tekenen.
De kolen welke uit twee of driejarig bout van den Hazelaar
gobrand worden , worden ook bij voorkeur tot het maken van
iluskruid gebezigd.
BEG, BEINING. Een groene levendige ruin of rebutting,
beitaande in ene rij van digt bij elkander geplante, en door el.
kander gewasiene ftrui!:en en heesters , waarvan het oogmerk is
o:n aan menrehen en dieren den ingang tot ene planting te beletten. Nergens komt ene beg beter van pas dan bij een boomgaard en vooral bij ene kweekfebool. Ene beg behoort vooral
cluurzaam te zijn en bijgevolguit zulke houtgewasfen te beftaan,
die de jaarlijkfche fuoejing velen kunnen. Hunne ftammen en
takken moeten non te ark groejen noch ook ligtelijk, wanneer ze digt op elkander Jam , verilikken. Men moot nit diem
hoofde gene ftruiken daartoe nemen, welke veal uitlopers ult de
wortels maken, en bijgevolg zig in den rain uitbreiden en de
planten benadelen zouden. Van dergelijke foorten van houtge-,
wasfen verkrijgt men gene beftendige digte, fijne "loch dun',
value heggen.
Tot die gewasfen waarvan men gene goed geflotene en duutl,
tame beggen kan maken, en die daarom zeer ten onregte tot a,
einde gebezigd worden , behoren:
De Waterwillig. Salix caprea. L. Die Saakveide.
De witte Populier , Witwillig. Populus tremula. L.
De zwarte Populier. Popuks Nigra. L.
De wilde zare Kers. Cer1ids. L.
De zwarte Vogels Kers. Primus Padus. L.
De zwarte Viler. Sanzbucus nigra. L. Schwarzer Hollunder4
De Vioerne. Pribmmum oprins. L. Kalinkenbeere.
De Hazelaar. Coiylus yfrellana. L.
Het Pijihout. Rim:41ms franpda. L. Faulbaum.
nigrum. L.
De Aalbesfen. Ribes rubrum
Spanifche Weide.
L.
Spiraea
falicifolia.
De Spirea.
Siringa
vulgaris.
L. Tiirkileher Flieder.
Siringenboom.
De

L C.

473

Per g aanrche Siringe of Perfiaanfche jasmiin. Siringa Per.,
"ca. L. Fal.Per blamer 7aSM112.
Dc witte Jasmijn. Philadelpbus coronarlas. L.
De Bottelroos. RCP Ca221 1. 2(1. L. Hagebiltten11,-aucl
De wi I de Kornoeljeboom. Cornns fav,gui;iea. L. Wilder Kama
&um.
Het Vuurkruid. Cie/nails vita!ba. L. Steigende Waldrebe.
Kamperfoelie. Lo3icera: Caprifolli.:1,-2. L. Gclfsblait.
Braambesfen. Rubus frivticoirils. L.
In plaatfe van elle de genoemde heesters, waarran men niet
dan flegte en weinig duurzame heggen verkr;jgen zal, neme men
Hever anderea , die tot dat einde vr7ii wet beter gefchila zijn
moetende men bij ene te done keuze altijd ook den grond en
ilandpktets in aenmerking nemen, ge i ijk mede of de heggen hoog
den laag moeten wezen. De volgende zijn de gemeenften:
Rode Beuk. 177,7113 frylvalica. L. Rothbucke.
Haa gb euk. Witte B euk. Carpinvs betulus. L. Weifsbucke.
Olmen. Mims Campestris. L. Riister.
Linden. Tilia Europaea. L.
Virginifche Acacia. Rohinia Pfeudo-4cacia. L.
Eschdoorn. /leer Pfettdo Platanus. L. /Morn.
Wilde Kastarje, Paardka.smje. 4esculus Hippocastanum. L.
Tarn.me Kastanje. Magus Castanea. L.
Witte Moerbes. 114brus alba. L.
Wilde Olijfboom. Elaeagnus angustifolia. L.
Berk. Benda alba. L.
Els. lictula Ai/ms. L..
Dennen of Pijnboom. Pious Sylvestris. L.
Taxis. Taxus baccata. L.
jeneverboom. gum,'berus COI/Mt/MIS. L. Waciholder.
Virginifche Ceder. 7 ip erus Sabina. L. Sadebaum.
Hulst. lies agrifolium. L. Stechpahne.,
Palm. Buxus femper virens. L.
Ligustrum valzare. L. Rainivelde.
Kwe {hulk. Pyrus Cidonia. L.
Barberis. Berber's vaiga;1s. L.
Haagd3orn. Crataegus
L. Weifielorn. L.
Kruisdoorn. Rlifz;.7,-7113 CaM: - C/C 74'S.
K7euzL-1,),,.n.
Wilde Pm nun. D :'!"12,11S 1?). 1:MiC% L. Sciyc-zdorn.
Hondskers. L011icera 4losta!,:z. L.
Lonicera Tartarica. L. 7"`artarifc,,:e;Lonicera caerulea. L. .17?ekileif; feliger .4.11penzauniTing.
Het Papenhout. Eitorywis curop,-.7e ps. L. Spindelbaum en aneren.
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Van vreemde bomen en heesters heeft men de volgenden goed
bevonden om tot heggen gebruikt te worden :
triacantha. L. der iimerikanifehe dreidornihe Zucker.
fchotenbaum.
Robinia Caragana. 3. der Siberifche Erbfenfirauch.
Ebbenhout. Cytifus Alpinus. Biiumboknen.
Cytifus feJillftlius. Glatter kurzflieliger Geisklee.
Rode Virginifche Ceder. y ip erus. Yirginiana. L.
Rhamnus. L. See oder U'eidendorn.
Barberis van Canada met brede bladen. Berberis Canadenfis.
De wilde of vrouweliike kornoeljeboom. Cornus Foeminet,
lauri folia. Firginifeher Hundsbeerfirauck.
Wat aangaat den bekenden STEKENDEN BREM of GASPELDOORN ((Ilex Europaeus L. en Genista Spinofa. DODO N.) deze
is wel te gebruiken, en groeit in velerlei grond , zelfs in het
llegtfte zand wordt dezelve zwaar en dik , maar hij bevriest ligtelijk. Eveneens is het met act ' Hulst ge/egen: wanneer die
een 'loge ftandplants heeft , en aan 11e winden blootgefteld is,
kan hij bij ons te lande geen koude winters doorthan.
Onder alle de Heestergewasfen is er niet an , waarvan men
fchoner en duurzamer heggen kan aankweken dan de HAGEDOORN (Crataegus Oxyacan L.) Deze ftekelige ftruik met zijne
kruisbesiigtige , drietakte bladen, ronde fneeuwwitte bloefems
die veel naar rozenbladen gelijken , en rode, langwerpige , melige besfen is bekend, en in alle bosfchen van enig aanbelang
in menigte te vinden.
Voor ene beg van 400 voeten lengte heeft men Roo jonge
dooms nodig, moetende dezelven op -1 voet affland van elkander gepoot worden. Deze telgen mogen de dikte van een yinger of van een d.uim hebben , en zelfs nog dikker zijn , mits
ze flegts goede wortels hebben. Zij worden in 't voorjaar, of
nog betel- in 't najaar geplant en men laat ze voet hang. Bij
elken doom n zet men een paal van ongeveer 3 voeten lengte,
Nvaarnan vervolgens de loten behoorlijk vastgebonden worden.
Men kan er gemeen bout toe nemen, daar deze palen toch met
de 3 of 4. jaren kunnen gemist worden. En indien men ook dit
to kostbaar acht, kan men de loten, die er uit groejen, op zijii
tijd kruislings aan elkander vasthegten.
Gedurende den eerften zomer mat men ze ongeftoord wasfen
maar in 't najaar of in 't volgend voorjaar , worden zij met Rile
de fpruiten , die zij gemaakt hebben , glad bij den grond weggefnoeid , zo dat aan elken telg flegts an of twee ogen overblij.
y en. Nu komen er eerst zware fcheuten nit voort. Dezen worden in 't najaar of in het volgend voorjaar aan de palm, of am
elkander vastgebouden, ea yen weinig ingekort, om ze nog
zwaar-
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zwaarder loten te doen ma.ken. Alle takken , die naar bt-6ten of
naar binnen hangen, worden weggefnoeid , ten einde de beg- zo
veel te digter te doen worden. In het dcrde jaar worden wederom de nieuwe loten regts en links vastg_,ebGnden en in e!kander gevlogten , oin alle openingen te voorkomen. — Doze vastgebonden takken worden op nienws ingekort. En op dien voet
vervolgt men tot det men de beg op de vereischte hoogtc gebragt heeft. Na verloop van drie jaren kan men de paten uit
den grond treliken en verbranden.
Wanneer de beg hare bepaalde hoogte bereikt heeft, kan ze
jaariijks of met de fchaar , of met een ander daartoe gefchikt
werktuig gefnoeid worden. Men moet egter van den beginne af
zorg dragen, dat zij niet dikker worde dan voet. Hierdoor
dezelve zo digt worden, dat bijkans geen vogel, en du s nog
Neel minder een Haas daardoor been dringen kan.
HEGTEN, VASTBINDEN VAN LEIBOMEN.......,. Dit heeft
tweemaal in ieder jaar plats de eerfte reis in Maart terftond na
dc fnoejing, en vervolgens in 't iaatst van Julij. Men let er op
dat de takken altijd even verre van elkander vastgehegt worden,
waartoe reeds de latten van 't Planketfel , die op voet affland
van elkander behoren te than , genoegzame aanleiding geven.
Men moet geen twee of meer loten met cl eCn band vasthegten mar
elk lot afzonderlijk, ten chide de boom niet op zommige
Tijkelijk begroeid , en op anderen geheel kaal zij. De takken
moeten zig nimmer onderling doorkruisfen of over elkander beenlopen dan alleen wanneer zulks volftrekt vereischt wordt
vne opening te vervullen.
Wanneer bet gebeurt dat de top van een lot de fat niet bereiken kan, waaraan men hetzelve zou willen Izastbegton, danneemt
men den band zo veel te 'anger , en hegt bet einde van den band
nail de lat. De kromme en verkeerde rigtingen der loten moeten
door dit vastbinden weggenomen, en de takken, die met hunne
uiterfle toppen naar den muur toegegroeid zijn, moeten aan de
buitenkanten van 't Planketfel gehegt worden. Over 't geheel
moet de leiboom door bet hegten of vastbinden der takken zija
behoorlijk fatfoen verkrijgen.
Het fpreekt van zeive dat de band nooit op een oog moet ko.
men , noch ook dat dezelve zo vast mag -wezen, dat de bast van
de takken daardoor zou kunnen lijden. Men gebruikt tot het
vasthegten der bomen gewoonlijk taje willigen tenen, die of nog
groen zijn , of een tijd lang in 't water gezet worden, ten einde
ze taai worden en niet ligt breken. Touwen of linten deugen
niet oni dat ze den bast zouden kunnen befchadigen en doorfnijden.
Dan,
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Dan , wanneer men in den zomer voor de tweae reis gan 't
'hewn gaat, mag zuiks niet met willigen gefchieden , aangezien
dezelven Ec.., hard en te zwaar zijn voor de jonge loten van dietj
eigen zo-der , en men behoort zulks uit dien hoofde met blezen
of met moskovifche Matten te verrigten. Dit TWEDE V A s TIIEGTEN, hetgeen in 't laatst van TA plaats heeft , dient
gelijks om aan de jonge loten de behoorlijke rigting te geven
gelijk mede om ze tegen den wind te beveiligen: moetende zelfs
gedurende den gehelen zomer elke los hangende fcheut ter behoorlijker plaatfe vastgehegt worden.
Bij PERSIKEN-LEIBOMEN vooral, en in 't algemeen bij
Steenvrugten , moet men , wanneer ze voor de twede reize vast.
gehegt worden , daarop verdagt zijn , dat de vrugten zo veel
mogelijk MET B L A D E N ONTERDEKT worden. Wanneer de
zonneftralen onbelemmerd daarop vallen , verfchroejen de vrugten , hair wnsd-)in wordt geftuit , en zij worden ontijdig rijp ;
de appels en peren krijgen barsten worden krom en fcheef en
rotten fpoedig of vallen af.
Fruften , welke agter het loof opgroejen vooral Perfiken
worden groter fappiger en beter dan diegenen welke te veel
:Ian de zon blootgefteld zijn. En dit is vrij natuurlijk: want een
boom , die tegen een muur of fchutting that ,krijgt meerder warm-.
te , en daarentegen minder nattigheid van regen en daauw, dan
zodanig een welke van alle kanten vrij ilaat. En nit diem hoofde moet door het meerdere bedekken met bladen de evenreaig.
held tusfchen warmte en koelte heriteld worden.
Om de Perfiken te doen kleuren begint men, ongeveer 14. da.
gen voor dat ze rijp zijn , do bladen , die dezelven bedekken,
allengs weg te nernen.
nEINING. Zie HEG.
HELMPJES. Zie BLOESEM.
HIKERI , WITTE AMERICAANSCHE NOTENBOOM. Zie
Di00 T.
HOFZINGERS. Zie GRASMUSSCHEN.
HOLLE BOMEN. Moeten door middel van dergelijke
werktuigen als men op Pl. XIII. fig. i en 2 en fig. 3 en 4. afgebeeld wind , goed uitgekrabd , fchoongemaakt, en van all het
dode liQut (ten minilen allengs) outlast worden. Waarna men
BOOM-
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to it PAP met klei vermengt , de gaten daarrnede aanvuld
de op1.3erviakte daarvan vervolgens met boompoejer befirooit.
Zie v orts BOOMPAP.
HONIGDAUW — is vooral voor de bloefems der bomen
tadelig, om dat h ri in de fappen ,_weike tot het vormen der
vrugt beftemd zn ene onordenlijke gisting bewerkt. De naara
van Honigdauw is vrij oneigermartig,, daar dezelve niet, even als
de gewone avond- en morgeli-dauw, oi gelijk regen en mist
van boven ned r,Tda, maar ui cle bladen en bloefems van bomen en phtins,-1, 4iyArPPsr.: ,:nt, zo dat men op derzelver zweetgaten den honig zointijds even als een glimmend flipje , en zomtijds ook als een verheven en taai druppeltje ontwaart , wier
2antal wel eens zo groot is , dat de bladen geheel met honig,
als met vernis overtrokken zijn, zo dat dezelve bij druppels op
de aarde valt.
Deze Honigdauw of honigzweet wordt op twederlei wijze be.
werkt en veroirzaakt: namelijk door een drogen Mist of nevél ,
en door enige zeer koele zomerdagen, waarop dadelijk zware
hitte volgt. Wanneer in 't voorjaarde fappen in bomen en planten in voile werking zijn , en bet weer zo koud wordt dat die
grand van warmte ontbreekt , welke tot den omloop der fappen
in de buisjes der planten vereischt wordt (hetgeen 's zomers bij
mistig weer en bij flofregens waarbij de zon fchijnt, meer dan
eens pleats hecft ,) dan wordt bet fap in de gemelde buisjes dik
en min of meer geflremd, zo dat het althans niet door de fijnfte
pijpjes ken been vloejen. Wordt nu de lugt door den opvolgenden zonnefchijn wederom eensklaps verwarmd, dan dringt het
verdikte fcp door de zweetga:en van bladen, bloefems en knoppen , en men viadt op dezelven het gemelde zwcet bij kleine
druppels.
Daar dit nu geen raauw en wateragtig vogt meer is , gelijkin
de eerfte wegen van wortels , ftam en takken , maar een lap betgeen door de zonnenwarmte reeds gekookt en in de buisjes gelou.
terd en verfljnd is geworden, zo is hetzelve zoet als honig , en
behelst de eigenlijke kragt of bet vet der planten. Hieruit
dan ook waarom dit verfchijnfel aan de gewasfen meet nadeel
dan voordeel eanbrengt.

HOUT- 00G. Ho

UTB 0 T, HO U TKNOP. Zie 00G.

HOR_SEL. Zie WESP.
HOUWEEL. Bawthacke. — Is een zeer zwaar en fterk werktu;

4-7 '3ljgBARSTEN.
tuig (T1. XV. fig. H.) dienende om de bomen in een kweek.
fchool of boomgaard, wa p rin de grond uit z w ARE KLEI beftaat , nit de g arde te ligten. Het ijzer aan dit Houweel weeizt
niet minder clan van 7 tot 9 1,1.; het is i 2 voet lang, 2 duiin
breed en duim dik. Het oog , wanrin de fleet komt te fleken,
moet fterk en overal even wild zijn , ten einde men den heel
van boven daardoor been Dunne fteken , en het onnodig zij orn
denzelven door middel van wiggen fpijkers of dergelijken vase
daarin te houden: hierdoor is men in de mogeliikbeid om er
den fled nit te nemen , wanneer er iets aan bet ijzer moest vera.nderd of wanneer het werktuig op nienws moet verftaald worden.
De heel moet van "l ong taxi eikenhout, 32 voet lang en, even
gelijk het ijzer, zo zwaar zijn, dat dezelve niet breke wanneer
twee mannen zig met kragt daartegen aan zetten om een boom
die zwaar in de wortels is , uit den grond te ligten.
Den ander werktuig , door de Duitfehers Karst genaamd (P1.
XV. fig. I.) heeft twee goitre verflaaide tanden, en wordt in
zware gronden tot het beerbeiden van kweekfcholen en boom.
gaarden gebruikt. tanden zijn io duim lang en {'aan 32duim
van elkander. De fl eel is 4 voet lang. In de Wijnlanden , en
vooral kings den Rhijn , war men dit Werktuig, Felge
en Feighacke, noemt, wo-pit bet gebruikt om de Wijnbergen te
bear'oeiden. Daar zijn egter de tanden niet zo lang noch ook
zo fpits , maar een pnar. vinger breed, terwijl. bet 1louweel , 't
weak men in de kweeki:cliolen gebruikt, fpitfe tanden heeft , ten
einde men geen gevaar lope van de wortels der jonge bomen
onder het werken ligtelijk te befchadigen en aftehakken. Men
verftaalt dezelven dat ze ancters , vooral wanneer het aardrijk fteenagtig is , zeer fpoedig verilijten en er dikwijls flukken
rnoeten aangezet worden.

I.
IJSBARSTEN. Bij een zeer hogen graad van koude gebeurt
het wel dat grote en oude bomen met een flag van elkanderfcheuren en barsten. Dit heeft voornamelijk plaats wanneer het daags
te voren geregend. heeft, en de fappen der bomen daardoor min
of meer vloeibaar zijn geworden. Begint het dan 's nagts hard
te vriezen, dan bevriest het fap in de buizen , zet zig uit, en
fcheurt den clam , even gelijk vriezend water een kom of vies doet
aan ftukken fpringen. Deze IJsbarsten vergroejen nooit geheel , er groeit egter wel nieuwe bast over de wonde heen, zo
dat er flegts ene zware naad zigtbaar blijft. Zulke bomen kannen
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xten des niet te min nog vrij oud worden, zij barsten nogtans
bij felle koude zomtijds op nieuws op dezelfde plaats. Zie voorts
BARSTEN.
INKUILEN VAN JONGE BOMEN - met oogmerk om het
gefchikte tijdflip om ze te verphmten of te wagten. Dit gefchiedt
zomtijds flegts voor weinige deg en of weken , en zomtijds voor
het grootfle gedeelte van den winter. In 't eerfte geval , wanneer men ze niet dan voor zeer koeten tijd op die wijze gedenkt versch te houden , is het voldoende dat men ze aan bosfen in een gat zet, 't welk men in d ean win zo diep graaft , dat
er een voet hoog aarde op de wortels komt. Men moet er egter
op letten dat de wortels van alle de bomen behoorlijk met aarde
overdekt worden hetgeen niet het geval zijn zoude , indica
eniger. hoog en anderen veel lager in de bosfen zaten.
Wanneer de kuil of het gat behoorlijk uitgegraven is , zet men
de bosfen met boompjes daarin, ftrooit de fijnite aarde teg, en den
wortel aan, werpt er de groffere over been, en giet ze inin of
meer , indien ze te droop is.
Wanneer men daarentegen jonge bomen voor een geruimen
tijd of gedurende een gehelen winter inkuilen wil , dan maakt
men een greppel, die zo diep is , dat de wortels der boompjes
een halven en nog beter een gehelen voet onder de oppervlakte
van den grond komen. Men legt vervolgens de boompjes e6n
voor een min of inner fchuins of hellend in den greppel ; en
firoolt de beste aarde op de wortels , zo dat er agter de boompjes gene tusfchenraimte overig blijve. Wanneer 1111 ook de
wortels ter hoogte van enige vingers met aarde overdelti zijn
trapt men dezelve vast, en werpt er dan de overige aarde op,
zo dat zij twee voeten diep in de aarde zitten.
Het fpreekt van zelve dat men bij het graven der greppels de
garde die daaruit komt , niet naar dien kant moet werpen , want
de kronen der boompjes liggen moeten , maar near den tegenovergeftelden. Bornen, welke op die wijze ingekuild zijn kunnen zonder den minften hinder tot in 't voorjaar blijven
gen.
INLEGGERS noemt men takken die in de aarde gebogen ,
en in dat geval door de Natuur zodanig gewijzigd -warden, dat
uit derzelver ogen , die in de open lugt takken of bladen zou.den geworden zijn, nu wortels voortfpruiten : en dit pleats hebbende worden ze van den flam afgefcheiden en voorts als bomen
of heesters aangekweekt. - Deze wijze van voortplanten is
even als het vermenigvuldigen door s v E K i E N uit den wijnbon w
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bouw ontleend, waarbij men laagzittende of nederwaarts gebogene rankers in de aarde legt, en daardoor nieuwe wijnftokken
verkrijgt, die men /DILEGGERS, AFLEGGFRS, ZOOM en Z.
sioemt. Zij is zeer nuttig en gemakkelijk zowel bij heesteragtige gewasfen , aalbesfen , kruisbesfen , hazelnonn enz. als ook
bij laagftarnde bomen, kwan, Paradijsappels, Mispels , de
Oostheimer Kers enz. en zelfs bij de hoogilammen van zommige
foorten bij korn.oeljes, en zwarte Moesbesfen. (bij welke laatfien het de gefehiktfle wijze van voorplanten is) Maar bij de
toogitammen van de meeste foorten van vrugten wil het met dit
2fleggen niet lukken, en zommige derzelven zijn ten dien opzigte zo eigenzinnig , dat zij het alieggen of in 't geheel niet
nannemen , of in de narde liggende, niet dan na verloop van verfcheidene jaren wortels fchieten. Zo gemakkeiiik als . b. v. de
fleggers van den zwArtTEN MOERBESSENBOOM wortels
fchieten , zo moeielijk krijgt men zulks van den MOERBESSEN1300M MET RODE V R U G T E N gedaan, en nog moefelijker
van den PAPIER-MOERB ESS ENB 0 OM PhrtIS papyrifCra L.
De witte Amerikaanfche Okerootenboom (Iuglans Alba bribery)
krijgt fpoedig wortels aan de takken, die men er van in de aarde
buigt ; tnaar zeldzaam of nooit zal men den zwarten AMERIKAANSCIIEN OKERNOTENBOOAI (Y:glans oblonga nigra L.
ook luglans rigra rotunda genaamd) daartoe krijgen. De takken
van de o o s THEIMER IC ER s fchieten , in de aarde gelegd
zijnde, fpoedig wortels , mar van andere kerfen zal men weinig
voorbeelde n kunnen aantonen.
Wat nu het I N L E G G E N zelve betreft , men verrigt zulks van
den herfst af tot in 't voorjaar, voor en aleer het fap in de boOm den ftruik of boom maakt
men fterk begint te werken.
men kuiltjes of greppels ter diepte of -13; voet, fnijdt dan
de zomerloten , die digt genoeg bij den grond zijn , om daariii
te kunnen gebogen worden, jets meer dan half door, (liefst in
een oog) draait het mes om en maakt ene fnede naar boven ter
Iengte van ongeveer duim, buigt dan de geipletene hielften van
ten, en legt het lot boogsgewijze in den kuil waarin het door
middel van een fterken houten haak (van een tak genomen) die
over hetzelve heen gefloken wordt , moet vastgehouden warden.
De kuiltjes worden nu met goede aarde aangevuld en vast getrapt. Voorts moet de Inlegger regt op ftaan ; boven den grond
laat men hem flegts enige ogen hnuden , en fnijdt den top af,
terwij1 men hem eindelijk a 9 n een iokje bevestigt. Gedurende
den zomer moet men ze nit het Gni:mid houden en behooriijk
gieten. Zij hebben doorgaands twee zomers nodig om genoegzame wortels te taken ; langer moet men ze niet aan den moeder
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derftsm laten zuigen, ten einde dien niet te verzwakken. Kris*
en Aalbesfen behoeven flegts én zomer om de nodige wortels te
maken, gaandc zu1s bij deze flruiken zcer gemakkJijk in 't
werk, ' dnar zelfs de toppen van dezelven al ras wortels fchieten , wanneer ze bij geval enigzins in den grond geraken.
de boom gene takken heeft, die digt genoeg bij den grond zijn,
om te kunnen daarin gebogen worden , kan men ook wel bakken of potten met aarde , op paten of flaken zo hoog plaatfen ,
dat de loten kunnen daarin gebogen of daar door heen gefloken
worden. Men kan insgeiijks bloempotten met aarde in den boom
vastbinden en er de jonge loten door heen trekken. In dat geval
moet men dezelven egter vogtig houden, , -wit men het oogmerk
Eindelijk kan men de loten ook ZONDER. INSNIJbereiken.
inleggen.
DING, en voorts in alle y op de verrriAda wij
INMODDEREN. — Ts de b rb ste wijze om nude of jonge bomen , des floods wanneer ze reeds in 't blad ftn , te verplanten ; weike handelwijze men dan ouk niet genoeg kan aanbe.
velen.
Na dat namelijk de boom in bet rt gezet is , en alle deszelfs
wortels met de incest mogeli j ke oplettenheid in order gelegd zijn,
neemt men fijne, en zo 't wczcn kan , dro ge aarde , ilrooit een
gedeelte daarvan over de wortels heen, en giet dezelve zagtles
met water , zo dat de fijtie aztrde als flof tegen de wortels aan
gnat zittcn. Dan liroolt men er welerom aarde op, mar nooit
te veel te gelijk, giet dezelve op n 7 euws , en vervolgt hiermede
tot dat de kuil geheel vol is , en de boom als 't ware in een
MODDERPOEL Itaat. Ten loatflen giet men er nog eens water
op , tot dat de aarde w het niet meer naar zig neemt en het \\Tate
wegloopt.
Dat het gevolg van deze handelwijze aan het oogmerk moet
beantwoorden kan men gemakkeliik naargaan, wanneer men overweegt dat zelfs de khialle worelt ; es hier in hunne natuurlijke
rigting komen te liggen, dat niet een van dezelven, gelijk bij
het vast trappen , , ene tegennatuurlijke verbuiging behoeft te
pndergaan , en dat de gehele kiomp aarde als in een brei wordt op.
gelost en ook om bet fijnil, worteltje henen fluit, waardoor hetzelve ogenblikkelijk in flaat geCteld wordt om aan zijne Seftemming te beantwoorden en voedfel naar zig te trekken : hetgeen
bij een groter boom, die op de gewone wijze geplant worth,
dikwijls niet dan na verloop van verfcheidene maanden plaa.ts
heeft.
Bij een dasdanig ingemodderden boom komen er gene lege
plekken of holligheden bij de wortels, waardoor anders dezelven
1. DEE L.
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ligtelijk befechiMmelen t en men heeft hem voor zOtt langen tijd
van de nodige vogtigheid voorzien, hetgeen altijd voor een
iieuws geplanten boom van het uiterst belang is: zo als dan ook
j-aarlijks duizende van bomen, Welke in 't voorjaar verplanr
worden , uit gebrek aan nattigheid , komen te flerven, ingevalle
tie zorner zeer droog cu heet is.
INPAKKEN VAN B OMEN, OM ZE TE VERZENDEN
met het dubbel oogmerk om ze tegen befchadigingen op weg, en
om de wortels tegen 't verdrogen, en tevens tegen 't bevriezen te
bcveiligen. Hiertoe zijn K i s TEN het best gefchikt en boven het
inpakken in ftro en Matten verre te verkiezen; dan dezelven
zijn kostbaar en maken de vragt duurder. Zij zijn met dat all
noodzakelijk, wanneer de bomen zeer verre , en bepaaldelijk
over zee, moeten verzonden worden, zijnde de grate fchepen
doorgaands te vol geladen , dan dat zulke matten pakken een
boorlijke plants daarin kunnen vinden, terwijl zij ook door de
langdurigheid van tijd veelal uitdrogen zouden.
De kisten , die men dan tot dat einde gebruikt , moeten voor
hoogflamde bomen to voeten lang zijn , er moeten aan de zijden
bier en daar gaten in dezelven geboord worden ter dikte van een
vinger, en men maakt er ijzeren of touwen handvatfels aan.
De bomen moeten [in doze kisten vast op elkander gedrukt, en
nlle lege plekken , zowel daar tusfchen in , als bij de wortels
moeten met goed en vogtig mos vol geitopt worden. De laag.
ilamde bomen worden middel in gelegd en insgelijks mos daar
tusfchen geflopt.
Indien men niet dan kleine en laagflamde bomen to verzenden
heeft , moeten de kisten nogtans niet te kart, maar altijd, naar
gelang van het aantal bomen, ten minften 6 of 8 voeten lang
zijn : kunnende men dan meer bomen daarin pakken, terwijl ook
bet mos :anger vogtig blijft , en de kosten minder zijn.
Wanneer [men de Bomen flegts in s Tito en MATTE N pain
Inoet men er 12 of 15 nemen en ze goed tegen elkander zetten,
zo dat de wortels zig zo digt mogelijk is in elkander voegen;
zijnde dit de beste wijze om ze tegen de koude te beveiligen.
Dan bindt men ze vlak boven de wortels met een flerke willigen
teen, legt nog een dergelijken band om het middel en een boven
aan onder de kronen, wier takken ook zo veel mogelijk in elkander geftoken worden , en belegt de wortels tot aan 't begin
van de flarnmen met vogtig mos (al ware bet middel in den win.,
ter) na dat men ook alle de holligheden, die er tusfchen zijn.,
tlaarmede vol geftopt heeft.
Vervolgens worden ze in ftro gepakt, Men neemt tot dat
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zuiver roggenflro , f1aat ene hand breed
onder de airen een band van willigen daarom heen terwijl men
bet onder los Iaat. Deze kap fpreidt men op den grond uit elkander zo dat de knoop naar boven flaat en de halinen in pen
kring plat op den grond liggen. De gemelde kring worth be-.
boorlijk in order gevleid, zo dat er het aro overal nagenoeg
even dik (een paar vinger dik) komt to liggen. Wanneer- dit
gefchied is , wordt het bovenfle gedeelte der kap, (waar het
flro bij een gebonden is) met de voeten min of sneer plat getrapt , men legt er wat mos over heen, en zet den bus bomea
met de wortels daarop.
Voor dat men nu het ftro om de wortels henen flaat, neemt
men een paar handen vol lang flro zet het om het onderie gedeelte der ftammen heen , met de airen naar boven , en bindt het
om de bomen vast , flaat er dan het uitgebreidde ftro in een gere*
gelde orde over hem, en legt er insgelijks een band van willigen om. Eindelijk bindt men ook nog wat ftro om het bovenfte
gedeelte der ftammen tot aan de kroon, zo dat de airen daarvan
in de takken der boompjes komen.
Deze wijze van pakken in flro is voldoende, wanneer de bomen niet zeer verre vervoerd, en behoorlijk gewaard kunnen
worden: anders moeten zij nog daarenboven tot aan de fiammen,
en nog beter tot boven bij de kroon in matten genaaid worden ,
wake matten de boompjeQ rogpn de koude beveiligen, ea tevens bewerken dat het mos langer vogtig blijft.
elude een bos tang en
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