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TWEEDE DEEL,

FRUITKUNDIG

WOORDENBOEK,
BEHELZENDE AL HET GEEN EETREKKING HEEFT TOT
DE KENNIS EN HET HUISUOUDELIJIC GEBRIJIK DER
VERSCHILLEN DE SOORTEN VAN FRUITEN; TOT
HET AANKWEEKEN, VEREDELEN, SNOEIJEN
EN BEHANDELEN VAN VRUCHTBOOMEN;

TOT HET AANLEGGEN VAN BROELBAKKEN, TREKKASSEN EN ORANJEHUIZEN ENZ.

GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH VAN

J. C. CHRIST
EN VERRIJKT MET HET WETENSWAARDIGSTE UIT
HET OP LAST VAN HET
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W. FORSIJTH,
ever eene nieuTve wifze van boo;nfixeijen, en de
door hem uitgevondene middelen om wide, kwijnende , of verwaarloosde boomen to genezen en op
nieuws to doen herleven enz.
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iii twce Dee/en, met flateg.
TWEEDE DEEL.

vz AMSTERDAM,
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JOHANNES ALLART,
MDCCCVI.

VOORBE , IGT.
ketgeen liein 't Voorberigt tot het eerfie Deel
zegd heb, moet ik hier nog voegen , dat men op- de
Platen, als een aanhangfel tot dit Deeluitgegevenwordende, fbmmige voorwerpen twee maul ontmoeten z
vaaryan de rede is , dat de 1 3 cerfle Platen reeds tg-,Jgraveerd Ivareg , vdOr dat ik aan dit Werk bed7,72,
ijnde ben net oog, merk vv; den Drukker geweest op;
bet bock van FORSILITH, svaarbij dezelven behoorden , afronderlijk uit te geven: terw;j1 ate volgende
Platen , bij het Troordenboek van CHRIST behoore7:ff7,7al in gereedizeid :waren, voor dat Th deze 01,C1tolligkeid ontwaarde. Ook lean zulks izr;fg we? ecnige
.7mttigkeid Izebben: i:nmers is bet zeor moeijelljk 011Z
fommige voorworpen en verrigtingen door arbeelarins2:en
genoegzaa;n te verzinnelij ken en verflaanbaar te maLn
en dit oog merk Ivor,* th--.P arom welligt te beter bereikt
-,:'anneer men dezelpe ziak op tweederki wijze
eeId vindt. Hiervandaan ook dat men op Plaat X II.
efgebeeld vindt, mfewrover in het frerk van
oRsti-T ii gebandeld 15-'ordt , dan we/Re ik met Ire!
in een Fruitkundig Woorelenboek opnemen konde. Men
d

VOORBERIGT.

vindt er intusfthen aim forte uitlegging bij ovaardoor
dit afbeeldfel ook Mer niet gelled op de onregte plants
fact.
Dat men in dit Deel eene andere fpelling gevolgd
vindt dun in het Eerfle - is iets dat dit Werk met
vele andere Werken , in deze laatlie jaren uitgegeven,
ge;neen beeft , en hetgeen het gevolg is van de invoering en vastflelling cener eenparige fpelling door hot
Hoogst gezag.
Eindelijk betuig ik bij dezen mijnen openlijken dank
aan den Meer J. B. VAN M 0 N s, Lid van het Nationaal Inflitut van Frankrijk , wonende te Brusfel,
die deze onderneming heeft gelieven te begunstigen ,
door mij berigten nopens een aantal nieuwe foorten van
Peren mede te deelen , die men in de laatfle jaren , in
Braband, uit zaad gewonnen heeft , en Welke men dus
bier voor het eerst ontmoet.
Ingevalle ik van meer andere Liefliebbers , ook in
dit Land, een genoegzaam aantal belangrijke bijdragen van dien acrd ontvangen mogt, wil ik dezelve
gaarne verzameten, en, als een Fervolg op di: Woordenboek, uitgeven.
Den 8 September 18o6.
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BoomEN. Zie SNOEI-

KASTANJE - BOOM. Tagus Castanea. Kastanienbaum, kiistenbaum. Ch4taignier. Ciesnut -tree. — Is nit Griekenland afkomflig , gelijk uit deszelfs naam , die van Castana , eene oude
Thesfalifche ftad ontleend is , vrij duidelijk blijkt. IIij werd met
dat all oudtijds ook reeds in Perfie en in de zuidelijke gedeelten
van China gevonden , en heeft zich vervolgens door de geheele
wereld verfpreid , daar hij in noordelijke en zuidelijke landen
groeijen wil, en men hem zoowel uit hoofde zijner vruchten
Welk de ftain oplevert, in
als wegens het goede timmerhout,
meeste
landen
zeer
hoog
acht.
de
In fommige landen wordt van de kastanjes brood gebakken
vooral in het Toskaanfche, in verfcheidene fireken van Frankrijk , in Korfika, Spanje enz.
In Noord - Amerika wordt vooral de laagflamde kastanje -boom,
Magus Castanea pumila L iN N. in menigte gevonden. Deze blijkt
zeerlaag, en heeft kleine bladen die van onderen witachtig zijn.
De vruchten ziin insgelijks klein , te weten niet veel groter dan.
hazelnoten , maar zij zijn fmakelijker,, zoeter,, en minder meelig
dan die van eene andere foort , welke men den Zoeten NoordAmerikaanfchen kastanjeboom noemt.
In Penfylvanie en in de bosfchen van Zuid- Karolina is de
laagflamde kastanjeboom zeer veelvuldig. Ook in zeer noordelijke landflreken vindt men kastanjeboomen , hoewel zij er op
verre naar zoo groot niet worden als in zuidelijker luchtflreken.
In Zeeland , Noordjutland , en aan de Oevers van de Lymfurtfche
Xaai , vindt men rijpe kal. tanjes aan de boomen ; echter is de
Zuidelijke lugtflreek beter voor dezelven gefchikt. Men vindt
ze ook om die reden het menigvuldigst in Spanje, Portugal , en
vooral in Frankrijk en Italie , waar men, door ze te enten onge.
nieeg
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meet groote vruchten heeft weten te verkrijgen , die Maros genoemd en in groote menigte naar de Noordelijke landen uitge.
voerd worden.
Men verhaalt dat Cefar doze vrucht voor het eerst uit Sardes
naar Italie zou gebragt hebben , waarvan dann zij ook wel Nuces
Sardianae genaamd werden. Men vindt geheele bosfchen van
kastanjeboomen van Konftantinop-el of door Bulgarie, Wallachia
en Moldarien. In Zwitferland, in den Elfas , en in fommige
gedeelten van Duitschland b. v. te Heidelberg, te Kronberg,
heeft men ze ook in overvloed, en men legt er zich hoe fang
hoe nicer op toe, om dezen nuttigen boom verder aan te kweeken.
L I N NEUS plaatst den kastanjeboom 1311 de betaken (Fagus)
Welke tot de achtfte afdeeling der een-en- twintigite klasfe vaa
Planten behooren illonoecia Polyandria heeten , en halfflachtige
Planten zijn bij welken men aan den en dezelfde plant tevens
mannelijke en vrouwelijke bloefems vindt, de eerIten met vele
itijIties en de laatflen met drie ftampertjes.
Hij bereikt de hoogte en groote van een zwaren Eikenboom
en neemt ieder grond voor lief; ecluer is hem een fteenachtige
drooge grond lict nangenaamst. Hij bloeit, even als de wijnftok
niet vOOr het lantst van junij; aangezien hij eerst nieuwe zomer.
.1oten moet maken , aan welken de bloefems en vruchtengroeijem
IIij moet ook even gunstig weer hebben als de Wijnftok zullen
deszelfs vruchten groot en fmakelijk worden. Wanneer het du&
een good Wijnjaar is, zijn er ook doorgaans vele en goede kastanjes.
Niets doet hem meer nadeel dan zware Hij kan eenfge
bonderd jaren oud worden, en men zegt wel eons , dat hij ge.
durende eene eeuw wast, dat hij in de tweede eeuw ftil itaat, en
in de derde allengs verinindert.
De kastanjeboom worth door het zaad voortgeplant. Daar
echter het zaad of de vrucht meelig , en meer melkachtig dam
olieachtig is, bij gevoig ook zeer ligtelijk bevriest, zo moet
men ze niet vOOr den winter in, den grond leggen, maar men laat
ze 's winters in den kelder in een pot met min of meer vochtig
zand weeken en -kiemen, neemt ze in 't voorjaar, wanneer men
voor geen vorst meer beducht is , daaruit , en legt ze dan op zoodanige bedden , als men vOOr den winter tot dat einde behoorlijk toebereid heeft. Al gebeurde het dan ook dat een enkele
Diem daaraf geftoten wierd, zoo zoude dit weinig nadeel doen,
dear de zaadkastanje doorgaans weer eenn nieuwe kiem krijgt.
Men legt dezelven in greppels z voet van elkander,, 't en ware
'dent ze eea geruinien tijd op dezelfde plaats wilde lawn
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(.aan , in welk geval men ze op een affland van II of 2 voeten
zoude behooren te poten. Anders worden ze na verloop van 2
jaren in de kweekfchool verplant, en wel zonder dat men den
hoofdfcheut inkort. De takjes , welke nit het flammetje voortfpruiten, worden telkens in 't voorjaar weggefnoeid , om dat men
anders geen fraaijen en regten flam verkrijgen zoude , moetende
nogtans , gelijk gezegd is , de clam nimmer getopt waken.
F o RS IJ T H , die bij alle boomen zeer veel op heeft met het
toppen , raadt ook om de kastanjeboompjes , een jaar na dat ze
verplant zijn , bij den grond weg te fnoeijen , en hun flechts
twee oogen te laten ; bewerende hij , dat anders nimmer fraaije
en regte ftammen daarvan groeijen zouden. Dit ftrijdt dus regtftreeks tegen het voorfchrift van c H R I s T. Men zal echter niet
aarzelen om aan het gevoelen van c ri MST de voorkeur te geyen , wanneer men overweegt dat dezelve federt 20 en meer jaren
een inwoner is van Kronberg, waar men eene der fchoonfle kas,tanjeplantingen van Duitschland via& , en van waar deze vruchten jaarlijks in menigte naar elders vervoerd worden.
De kastanjeboom kan ook, door lasfchen , enten of oculeren , veredeld worden. Tot entrijzen moet men geene
takken noch zomerloten van oude boomen nemen, om dat die,
behalve den bovenften knop, doorgaands geene andere dan mannelijke of vrouwelijke bloefem knoppen hebben. Men moet ofi
die reden zomerloten zien te krijgen van jonge kastanjeboomen,
of uitfpruitfels van oude afgekapte boomen , of van Wortel-uitloopers, van welke laatflen men even goede boomen verkrijgen zal.
Deze veredelde kastanjeboomen dragen zeer fchoone vruchten ,
welke even groat en fraai worden als de Italiaanfche Marons, en
in onze noordelijker gewesten , wanneer hair het jaargetijde
gunstig is , veel fmakelijker en minder meelig vallen dan in de
zuidelijke landen. — De kastanjeboomen laten zich even als de
Noteboomen toppen en van hunne kroon berooven, en inaken in
dat geval nieuwe takken.
De kastanjes worden , even gelijk de Noten , met lange ftokken
van de takken gerchud, klimmende de menfchen die zulks verriven , met klim- ij zers aan de voeten , even als katten fangs den
ftam naar boven. Het grootfte gedeelte der afgefchudde kastanjes
zit nog in derzelver ftekelige bolsters. Men doet ze dan in zakken , brengt ze t'huis en flort ze in den kelder in oude tonnen of
in een hoek op elkander,, waar ze nog verder rijp, en die nog
wit zijn bruin moeteri worden : kunnende men ze vervolgens op
zijn gemak daaruit flaan.
Dit laatfte gefchiedt bijkans even als het dorfchen. Men flan
ze nedr, flaat er met itokken op, ten einde zij itit de bolsters
A2
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vallen , en raapt ze vervolgens op , terwijl men de bolsters vveg.;
werpt. De kastanjes moeten clan wederom in den kelder gebragt
worden , om dat ze anders droog, hard en ligt worden zouden,
Men kan ze tot Nieuwejaar en ook wel langer goed houden.
Omilreeks Februarij beginnen ze echter veelal uit te loopen.
Wil men ze langer bewaren , dan is het beter om ze in hare ftekelige bolsters op eene drooge plants in den kelder te laten
gen : moetende men ze nogtans vooral tegen de muizen
ligen.

Die men in de keuken rgebruiken wil , kan men , ten einde
ze het geheele jaar door te hebben, fchillen, in een niet al te
heeten Oven droogen en in doozen bewaren; moetende men ze
dan , voor en deer men ze noodig heeft , eenen nacht in warm water zetten, om te weeken. Verfche kastanjes bevriezen zeer
ligt , waarom men ze dan ook niet wel buiten den kelder goed
houden kan.
Men kan eigenlijk niet zeggen dat er I/ER S CHILLENDE
Soo RR T EN van kastanjes zijn. Het zijn meer AF VVIJKINGEN,
door het verfchil van grond, luchtitreek en behandeling te weeg
gebragt, en welke aan dezelven onder andere omftandigheden
niet altijd bijblijven. Zoo grocijen b. v. in de koude noordelijke landen L A A G S T A M D E It A STANJES welke naar heesters gew
lijken en kleine vruchten dragon. Maar wanneer deze vruchten
in zuidelijker flreken geplant worden , dan worden en boomen
en vruchten , die daaruit voortkomen , allengs wear grooter.
Of de vrucht der KASTANJES MET BO NTE B L ADEN I
waarvan MILLER in zijn Algemeen Hoveniers - Woordenboek
gewaagt, wederom dergelijke boomen voortbrengt, wanneer ze
gezaaid wordt — dit is niet met zekerheid bekend. Hij zegt ten
minften dat deze boomen met bonte bladen, door ze te enten of
te oculeren , moeten voortgeplant worden.
De verfcheidenheden of A FWIJKIN G E N van zoete kastanjes
die men te KR 0 N B E R G (de woonplaats van CHRIST) kent
ijn :

i) De Marons. De Franfchen noemen de geGnte kastanjeboo.
men Illarons , om dat ze groote vruchten opleveren. In Dubschland geeft men dien naam veelal aan de groote kastanjes welke
-uit Italie komen. Te Kronberg vindt men ongeate kastanjeboomen welke in flechte jaren vrij kleine, maar in goede jaren
zeer groote vruchten dragen , rijkelijk zo groot als de fehoonfle
uitheemfchen. Anderen daarentegen dragen er:altijd van nature
groote vruchten en van dezen worden doorgaans de entrijzen
genomen.
De vruchten van alle de
2) D V It 30 EG E K AS TA NJE.
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boomen worden niet gelijIttijdig rijp , verfchillende zulks wel
veertien dagen. Voorts zijn het dezelfde vruchten.
a) De U I J E N of Loo K-KASTANJE. Die Zwiebelkastanie.
Gelijk over 't algemeen de vorm der kastanjes zeer verfchillend
is , naar gelang dezelven in de bolsters zitten en daarin op verfchillende wijzen tegen elkander drukken , zo zijn er ook boomen wier meeste vruchten rondachtig of uijenvormig zijn. Dit
verfchil Is met dat all ook weinig beteekenend. In bolsters ,
welke zeer groot en vol zijn, en waarin men fomtijds tot 7 ja
tot 10 gezonde vruchten vindt, hebben dezelven ooiz zeer
verfcheidene gedaanten. De buitenften moeten aan de ane zijde
rond, de middelften aan beide zijden plat gedrukt , en die ver.
der naar de kanten ftaan , meer hoekig of kantig zijn.
Zelfs de ftekelige bolsters zijn niet aan alle boomen dezelfden.
Sommige hebben korte en dunne, andere hebben lange en zware
flekels.
KELK. Zie BLOESEM.
KERSE - BOOM. Cerafus. Kirschbaum. Cerifier. Chery-tree.--.
in Duitschl2nd en in alle Noord Europeerche bosfchert
t'huis, gelijk nit de flukken ; vindende men ook reeds
bij oude landbouwkundige fchrijvers , die vO6r onze tijd•
rekening geleefd hebben , b. v. bij Palladius XI , 12, dat de
kerfen op WILDE STANIMEN UIT DE BOSSCHEN kunnen
véredeld worden. Intusfchen zijn de edele en fijne foorten vart
kerfen niet dan 74. jaren v6Or de gewone tijdrekening naar Roma
gebragt, en zulks uit Cerafus (waar van daan de kerfeboom Cerafus genaamd is) eene 'tad in Pontus in Klein - Afie , welke Lucullus verwoest, en waar van daan hij de betere foorten van kerfen naar Rome gebragt heeft. Van daar kwamen dezelven na
verloop van 120 jaren naar Engeland , en eindelijk ook naar
onze gewesten.
L i N N E U S plaatst den kerfeboom , nit hoofde van de gelijkheld der bloefems , bij het geflacht van den Pruimenboom, Prunus , die , naar zijn flelfel, tot de eerfte afdeeling der twaalfde
klasfe behoort , Icofandria monogynia genaamd, en bevattende
zoodanige planten, welke in den kelk der bloefems 20 en meer
flijltjes , en niet .meer dan den enkel flampertje hebben. Dan
wij zullen hem bier als een afzonderlijk geflacht aanmerken, daar
wij hem met een fruitkundig oog moeten aanfchouwen.
Het gewone gevoelen (— 't weak wii op zijn plaats laten —)
is , dat er oorfpronkelijk flechts twee hoofdfoorten van kerfen
zijn, to weten zoeten en zuren ; van dezen zouden alle foorten
A 3
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van keen afftammen, en door derzelver verfchillende onderlinge bevruchting zouden alle die verfcheidenheden ontftaan zijn,
en nog dagelijks ontftaan. Zoo veel is zeker dat dezelven ond-er
onze noordelijke lachtftreek t'huis zijn.
De Eerfle is de KRIEK, Waldkirfche , Zwiefelkirrche met hare
zwarte en rode , ronde en langwerpige onderafdeelingen , Cerafus
Nvestris fructu nigro & rubro , waarvan L I N N E U S de volgende
kruidkundige befchrijving geeft: Prunus avium umbellis
foals ovato-lanceolatis conduplicatis jiibtus pubescentibus: de vrucht
is zoet en min'of meer bitter.
De Tweede is de z u R E KERS, Prunus Cerafus , welke kruidkundig aldus befchreven wordt : Prunus Cerafus umbellis fubpedunculis, folds ovatolanceolatis conduplicatis glabris. De vruchten
hangen aan trosfen hebben week , fappig , zoetachtig zuur
vleesch en middel in een fteen. Zij worden van Mei of Junij of
tot in September rijp.
De clam en de takken van alle kerfeboomen hebben een viervondigen BAST. De B U I T E N S T E is taai en Clerk als leer, de
TWEEDE is veel dunder en niet even hard als de eerfte ; de
DERDE is zeer dun en fponfig, zonder eenige vastheid; de
V .. LERD E is wit en fponfig, en deszelfs vezels loopen in 't lang
terwijl de dri p eerften in de breede lopen.
De o o G E N of knoppen der kerfeboomen zijn driederlei :
HOUTOOGEN, welke fpits zijn , en waaruit de takken voortkomen;
B LADOOGEN, die jets dikker en nomper zijn , en aan de
Zomerloten gevonden worden; er ftaat doorgaans een bladoog
tusfchen twee bloefemoogen of een bloefemoog tusfchen twee
Nadoogen.
BLOESEMOOGEN zijn de dikften en flompften , en uit dezen
komen de vruchten voort.
De B LA DEN zittèn in' de. oogen dubbel op elkander gepakt :
zij zijn zeer langwerpig rond, en aan beide einden fpits. Zij zijn
grooter of kleiner,, meer of minder groen en getakt , naar de verfchillende foorten. De meeste bladen hebben onder aan bij den
bladfteel twee kleine roodachtige klieren.
De B L 0 E S E M s behooren tot de tweeflachtigen , en beflaan nit
een kelk nit vijf witte bloefembladen, welke tegen dat ze afvallen roodachtig worden, nit 20 tot 30 ftijitjes Tet helmpjes in de
-vonn van nieren, nit een ftampertje, en nit de ionge vrucht onder in den kelk, waarop de fiamper met zijne ftompe opening
Itaat.
De VRITCHT van den boom, of de kers zelve is eene der
tederilen, en beftaat nit een zeer fijn zamenweeffel van vezels,
waar
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waar tusfchen nog fijner blaasjes zijn, welke een zeer edel fap
bevatten, en wanneer ze goed rijp zijn, zeer gemakkelijk mer.
de tong kort gedrukt worden. Het gemelde fap is nu eens zoet,
dan eens geheel zuur,, en meest al tusfchen beiden in, en of naar
het den of naar het ander nicer overhellend: het is voorts don..
kerrood, licbtrood geelachtig, wit en zomtiids niet anders vat,
kleur dan water , wordende ook de laatstgemelde vruchten ui;
dien hoofde GLASKERSEN genaamd.
Hoe teer nu ook het zoogenaamde vleesch dezer vrucht
zij, zoo hard en houtachtig is daarentezen de fleen , die
het pit bevat, in welks midden de kiem ter voortplanting
van den boom fluimert, tot zoo lang dat dezelve in de aarde
door y acht en warmte opgewekt levendig gemaakt, en onto
wikkeld words.
De kerfeboom neemt een minderen grond voor lief dan de
meeste andere vruchtboomen , en hij bemint vooral een droogett
grond , kunnende hij niet wel tegen nattigheid. In mergelachtige gronden groeit hij het voorfpoedigst en ook in goede
win of !Wad- aarde bereikt hij binnen weinige jaren eene aanzienlijke hoogte,
Hij beeft een afkeer van Beesten - mest en over 't algemeett
van een zeer geifen grond, en geraakt daardoor aan 't gommen
welk den kanker ten gevolge heeft. Want daar deszelfs vruchten zoo 'dein zijn, is het natuurlijke gevolg , dat wanneer zijne
fponfige wortels meerder fappen naar zich trekken , dan de flan/
n de takken van den boom verarbeiden kunnen, dat in dat gevai.
bet fap door den bast been breekt, zich aan de beide opene zij..
den tot gom verdikt, welks fcherpheid den [bast aandoet, en het
zoogenaamde vuur of den kanker veroorzaakt , die de overige
fappen bederft en den boom geheel en al doet fierven.
Ook that deze boom vooral niet gaarne in lage gronden, mane
liever tegen hoogten en verhevene vrije velden, waar bij het
overtollige water gemakkelijk kan lozen. War is hij ook veel
vruchtbaarder. De vorst doer aan deszelfs bloefems minder nadeel, vooral wanneer hij hoog groeit, en uit dien hoofde de
lacht in den ointr,k van deszelfs kroon drooger is dan bij lagers
boomen : zijnde het bekend dat droop vriezend weer doorgaans
weinig kwaad doet.
Deze weldadige boom fchenkt ons zijne verkwikkelijke vrueltten eerder dan eenige andere vruchtboom , in een tijd van 't jaar,
wanneer dezelven buitengewoon aangenaam en ververfchend, en
bijkans voor ieder een gezond zijn. Want gelijk over 't geheel
de fruiter aan ons bloed zeer goede en zuivere fappen mededeelen, zoo hebben vooral de kerfen eerie bijzondere genezende
A4
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kracht, zijnde dezelven oplosfend, en vooral voor zwartgallige
zieken een zeer heilzaaan middel.
Welke voortreffelijke sPuzEN, kunnen er voorts van verfche
en gedroogde kerfen bereid worden ! en welke vervulling gevea
dezelven niet in de huishouding , wanneer men ze in menigte
heeft en er het regte gebruik van weet te maken. Hoewel zii
versch niet zeer ling duren kunnen , kan men ze nogtans alley
gebruiken , indien men de zoeten zoowel als de zuren DRooGT.I.
leverende zij in dat geval het geheele jaar door voor gezondett
en zieken eene aangename kost op. Welk een verkwikkende en
verkoelende DRANK wordt niet uit het fap van zoete en zure
kerfen bereid! en hoe fmakelijk zijn niet die soEPEN, die men
van gedroogde zoete kerfen maakt welke men met de fteenen
kort hoot , met wijn en water kookt , door een haaren zeefdrukt,
fuiker, kaneel en befchuit daarbij doet , en ze dan nog eens iaat
Qpkoken. Men neemt 3 rhijnfche wijn en t. water ; fuiker ,
neel enz. naar goedvinden.
De kerfen worden ook veel GEKONFIJT, zoowel droog als
nat wordende hiertoe de fappigen , voorn1 de PRAA GS CIIE
MUSK ADEL, de VOLGE4 ell de MORELLEN bij voorkeur
gebruikt.
Om de kerfen NAT te konfijten neem men fchoone, verfche,
en even rijpe kerfen, fun& er de flelen op de helfc af, maakt
dan fuiker- !troop (zie SUIKER. - STROOP) inide evenredigheid
van 4 ffi fuiker tot 6 0 kerfen ko ,)kt de kerfen zachtjes in dezen
firoop, tot dat dezelve fpint ; doet dan de kerfen met den flroop
na dat ze eenigzins bekoeld zijn, in de konfituur-potten, maakt
ze goed digt en bewaart zee — Men maakt ook wel den 'troop
van het uitgedrukte fap van kerfen, bij t fap 4 fuiker
voegende, hetgeen, indien men kerfen genoeg heeft, nog al
zoo goed is.
Om DROO GE gekonfijte kerfen te maken , heeft men niets anders te doen, dan de op voormelde wijze nat gekonfijte kerfen
uit den droop te nemen , op een zeef te laten uitdruppen ver,
volgens op eene met fuiker beftrooide plank of op een bilk te
leggen, en op een warme plaat te laten droogen, moetende men
ze tusfeben beiden eens omkeeren en met fijne fuiker beftrooijen.
Men maakt ook wel een AloEs van de kerfen, om in Taarten
en ander gebak het geheele jaar door te kunnen gebruiken. In
flat geval neemt men van de ftelen gezuiverde kerfet iaat ze in
wijn wel koken, wrijft ze daarna door een haaren zeef, neemt
dan op 3 pond lVIoes 2 of 21 fuiker en iaat zulks met elkander tot eene belavame dikte koken moetende men het geftadig
oinrouen, op dat het Wet aanb;ande.
Er
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Er worden ook op de volgende wijze B OEKJES van gemaakt:
Men neemt fappige kerfen , die vat amper van fmaak zijn , plukt
er de f1elen af, kookt ze zachtjes in een aarden pot, zoncter of
met weinig water , d. 1. in haar eigen Cap, ea roert ze gefladig
om,dat ze niet aanbranden. Vervolgens fchept men ze bij brokjes op een gladde plank, die met fijne fuiker beftrooid is,
vormt er koekjes van, die men op een warme plant hint droogen,
en droog zijnde in eene Doos , tusfchen fchoon papier bewaart.
Men kan er ook wat kruiderijen bij doen.
Van de 1VIorellen maakt men een zeer aangenaam SAP. Mat
perst het vocht er uit, na dat , er de flelen afgeplukt zijn , kookt
dit met fuiker , nemende men tot 5 fap , II of 2 11 fuiker, of
wat weer, indien men het zoeter begeert, fchuimt het wel, en
kookt het tot een matig dik fap. Vervolgens doet men 't, wan-%
neer het koud is, in glazen vlesfen en maakt dezelven goed
digt.
Om een cangename Liqueur of RATAFIA te maken, neemt
men wel gedroogde Morellen, (zie DROGEN) flampt ze met de
fieenen in een vijzel, zet ze dan op goeden Brandewijn, doet
daar bij wat fuiker, een weinig kaneel en eenige kruidnagels , en
laat het een tijd lang in de zon, of op een warmen fool trekken. Wil men dit aftrekfei geheel klaar hebben, dan laat men
het door vloeipapier loopen.
Men maakt ook, vooral in de wijnlanden , door middel van
Morellen , een aangenamen wijn Kid chenwein en Trek/Ye/3 ern genaamd. Dezelve is geurig en in de heete zomerdageu zeer yen.
kwikkend en verkoelend. Tot dat einde neemt men Morellen
ftanipt ze met de iteenen wel kiein , perst ze dan door een dock
en doet ze benevens eenige nagels en wat kaneel in goeden ,
zachten, rooden of witten wijn: zijnde dezelve na verloop van
dagen goed orn te gebruiken.
Om de kerfen een geheel jaar lang NIERSCH te BEWARE N,
plukt men van de fchoonften, wanneer ze even rijp zijn, bij
belder droog weer zeer voorziguigiijk, zoo dat ze niet in'tminst
gel;nensd worden. Men doet die in eene glazen vies met een
wijden mond , maakt dan den mond der vies , door middel
van een kurk en daarover heen. harts, 't welk frneltend met wat
terpentijn en wasch vermengd is , wel waterdigt.
Aan deze vies maakt men een langen koperdraad vast en laat
ze in een regenbak, of put, tot op den grond nederzakken, terwiji men den draad boven vast maakt, om daar mede de vies
op zijn tijd weder op te halen.
Men kan ook de kerfen een jaar lang voor bederf bewaren
wanneer men ze voorzigtiglijk, gelijk te voren gezegd is, plukt,
A 5
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het grootfte gedeelte van den heel daaraf fnijdt , en ze in een
verglaasden pot legt. Dan rnaakt men goeden witten wijn heet,
en giet dien heet over de kerfen , tot dat zij er onder bedolven
ziin. Wanneer nu de wijn. Itoud geworden is, giet men
gefmoltene boter daar over been , en bewaart den pot op
eene drooge plants, en daar bet 's winters niet vriest. Deze
kerfen kunnen echter aileenlijk tot fpijs-bereiding, in den winter
of op ander r! tijclen , dienen. Bij 't gebruik neemt men de boter
boven nf, en na de benodigde kerfen uit den pot genomen te
hebben, fmelt men de boter en giet ze weder over den wijn : bed
warende zoocoende deze boter de kerfen voor de lucht, en bijgevolg ook voor 't bederf.
Nog wordt daarvan de voo-treffelijke brandewijn bereid, waar
van onder het artikel FR UIT - BRANDEWIJN gewag gemnakt
is , en eindelijk is ook het goin , 't geen daarnit vloeit, als mede
bet 'lout zelve , t',-.)t verfcliiiiencle einden zeer goed te gebruiken.
De kerfeboomen behoofen of tot de ZURE of tot de ZOETZ
foorten. De zuren worden niet zeer groot, maar de zoeten kunnen eerie hoogte van 40 tot so voeten bereiken, en komen , even
als hun eerfte itamboom , de wilde kerfeboom (Prunus avium L.)
bijkans nan de Eikenboomen gelijk. - Hunne bloefems maker'
Gene prachtige vertoning. De vruchten komen zoowel aan het
jonge bout , onmiddelijk nit het oog van de loten , als aan het
oude bout nit die vruchtakjes, welke het eerst nan de buitenfte
toppen der takken voor den dag komen, en vervolgens ook meet
naar achteren , blijvende dezelven eenige jaren lang draagbaar.
Op de lengte of kortheid der ftelen heeft het weer veel invloed.
Wanneer het voorjaar regenachdg is, hebben de kerfen korter
Helen dan anders. Deze invloed ilrekt zich zelfs tot de kleur der
kerfen ult. Wanneer het veel regent worden fommige foorten
van kerfen rood, welke anders zwart worden ; de roode oranje•
kers wordt in dat geval geel in plants van rood : kunnende men
dus hierdoor wel eens nopens de echtheid van deze en gene
foort in twijfeling geraken.
De kerfeboomen laten zich ook wel voor een groot gedeelte
door afleggers, door takken welke in den grond gebogen worden , in hun foort ITOORTPLANTEN; edoch gefchiedt zuiks
meestal door oculeren , lasfchen, enten en zuigen, waarbij men
niet tlechts de boompjes, die men uit pitten aangekweekt heeft,
maar ook even goed wilde boompjes uit de bosfchen, mils
uit pitten voortgekomen , en Beene Worteluitloopers zijnde, tot
grondftammen kan gebruiken, vooral die van de rode krieken.
Zure , en zuurachtig zoete foorten, kunnen op zoeten en zuren
geoculeerd of gent worden : fomtijds echter willen ze volftrekt
zure
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zure grondflammen hebben en op geene zoeten groeijen , (gelijk
b. v. de Allerheiligen kers en de Ostheimer kers) of aithans op
dezelven niet vrugtbaar zijn. Zoete kerfen worden gewoonlijk
op zoete flammetjes verödeld zij vatten echter ook op zuren
gelijk door nieuwere ondervindingen ten vollen betoogd, en du::
het oude gevoelen hicromtrent wederlegd is. Er zijn zelfs gronden , waar geene zoete kerfeftammen groeijen willen, maar
waar men de zoete kerfen volfirekt op zure flammen moet ver.d.
delen.
UITLOOPERS van kerfeboomen die men ook wel gebruikt,
om anderen daarop te enten, waken minder gewas , en worden
nimmer zoo groot als boomen uit het zaad ; ze worden echter
vruchtbaarder,, en men gebruikt ze uit dien hoofde tot laagflainmen en leiboomen.
Zoo kan men te BE Rtfu iv in een groot gedeelte der clad
geene zoete kerfeftammen aan 't wasfen krijgen. Al kweekt men
er ook dezelven van pitten aan, om ze daardoor aan den grond
to gewennen, zij fterven met dat al in het derde of vierde jaar,
en de wortels zien er bruin en verbrand uit, al heeft men ze
niet in ,'t minfle gemest. Over 't geheel fchijnt de garde meer
moederlijke licfde voor den zuren dan voor den zoeten kerfeboom te voeden. Men vindt in de geheele kalmukfche Tartarij_,
even gelijk in . de geheele Rusfifche Provincie Saratow, met
verre van de Wolga, welke Europa van Afia fcheidt , vele duizend wilde zure kerfeboomen en nice een enkelen zoeten.
Nog leert de ondervinding dat de zoete kerfeboomen, welke
op zuren ver6deld zijn , veel vruchtbaarder zijn en grooter vruchten dragen dan die op zoeten veraleld zijn. Slechts geeft het
in dat geval den misfiand, dat het bovenfle gedeelte van den
clam idikker is dan het onderfle, of de grondftam. Ook worth
de boom niet zoo groot, als hij op een zoeten grondflam had
kunnen worden.
De zure foorten van kerfen ke pt men daaraan, dat zij geene
hangende, maar min of nicer opflaande, zeer donker groene en
veel glimmender en meer getakte bladen hebben dan de zoete
foorten, welke laatften meer hangen , lichtgroen en niet zoos
glad, maar geplooid groot, dun , en zeer zwaar getakt zijn.
Men kan ze fomwijlen ook aan bet hout kennel', hoewel dit nice
altijd doorgaat. Zure wilde flammen hebben Gene donkergraauwe
kleur; zoete wilde boomen daarentegen hebben witachtig.graauwe flammen en zwaarder takken.
Hoe hard ook volwasfene kerfeboomen zijn mogen , zoo gevoelig zijn de jonge flammetjes , ten opzigte van de koude.
Wanneer de fappen reeds in werking zijn, kan een zware nachtversz
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vorst dezelven zwart doen worden.
'Door bet overige groeijen zij iferk en fpoedig, en dragon ook vroegtijdig.
Men veredelt de kerfeboomen het gevoeglijkst door ze te oculeren of te lasfchen. Men kan ze nogtans ook ENTEN, maar
indien zulks IN DE K o v E gefchiedt, kan en moet bet vooral
vroegtijdig plants hebben : kunnende het geen kwaad, wanneer
het na died tijd nog vriest en fneeuwt. men van het edele
rijs den clam maken, dan moet men zeer laag bij den grond oculeren. En aangezion bij dit foot van itanivrachten de fappen
in 't voorjaar zeer vroegtijdig beginner) te werken, zoo gnat men
zekerder wanneer men in de ma.and Julij met bet wasfend oog,
den wanneer men vroeg in 't jaar met het depend oog, oculeert.
Blear voorai is er van 't lasfehen , van October tot jenuarij, zeer
goeci gebruik is maken, hebbende in &kt gewil geen oog lets van
den v,irst te ducbten.
Bet ocaiefen in de rikken is niet minder good en gemakkelijk.
Men !ant den wilden itam regi op,enieLea , e oculerea in Juiij
2, 3 of j. takken. Heeft men fointijis bij octlieren , of bij
eenige andere wijze om kerfen te veredelea , een bloeCeenoog
gebruikt, dan moet men den bloefemknop wegknijpen voor dat
dezelve zich te verre ontwikkelt, in dat gevai z4:11 er doorgaans
een fchoon lot van komen maar wanneer men 't in tegendeel
laat verbloeijen, dan words niet flechts de vrucht onaanzienlijk
en valt gewonelijk onrijp af, maar er volgt ook nikt
een lot op dezelve, gelijk bij pitvruchten.
Men kan de kerfen op geene andere grondflammen dan op
kerfen verC':delen , ten miniten zouden zoodanige boomen noch
duurzaam noch vruchtbaar worden. Hoewel de kerfeboom met
den Pruimenboom verwant zij , kan men ze enter niet onderling
en wederkeerig veralelen. Siechts de zoogenaamde BITTER&
STEENKERS, Prunus Padus 111a rzlieb en Bois de St. Lucie, St.
Luzienkirfche genaamd, welke eigeniijk geene kers is , kan vol..
Bens nieuwe proeven tot gronditam van kerfen gebruikt worden,
en dient vooral tor het verkrijgen van lv.agftainde kerfeboomen,
fchoon de Mahaleb geene Inge foort is, maar ook, indien men,
er moeite toe doet, tot een hoogitam kan aangekweekt warden.
De jonge kerfeboomen worden daar zij zoo vroeg werken,
het gevoegelijkst in 't najaar vERPLANT; zij groeijen eehter
ook wanneer men ze in 't voorjaar verplant en met de behoorlijke zorg behandelt; vooral dan wanneer men ze INMODDERT,
als waardoor zij in itaat gefteld worden om ook den allerdroognen zomer zonder nadeel door te than. Daar zijn er zelfs die
de kerfeboomen liever na den winter dan v6Or den winter inmodieren, In alle gevallen moeten dezelven nooit diep, maar bij
kans
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Ions boven op den grond geplant worden , zoo cirt wor"9
llechts rnct 2 of 3 vinger breed g arde overdekt zi;11 en zulks
vooral in koude en min of sneer -vochtige gronden kunnende
men , indien de zomer na de planting zeer droog is , wat run of
kif om dezelven been brengen , ten cinde ze tegen bet uitdroogen
Le beveiligen.
Wat het fnoeijen der kerfeboomen betreft , hierbij moot voorn1 op de verfehillende foorten gelet worden 1110Ct211;13 de eene
anders dan de andere behandeld worden. Morellen en in 't algemeen alle foorten , die dunrijzig houtgewas maken , en die
meest alleen aan de einden der loten voortfpruiten, wiikn niet
gefnoeid of altha.ns niet getopt zijn; want hierdoor zouda de
groei zoowel van bout als van vruciiten verzwakt Ivorden, ook
zouden de vruchten minder fmakelijk zijn. Het is dus betcr ,om,
ingevalle de boomen te veel hout hebben een geheelen tak weg
te fnoeijen dan er veel aan te korten.
Andere kerfen , die zwaarder en regtfcheutiger houtgewas rnaken , en, ingekort zijnde, weer gewillig nienwe loten verkrijgen,
als b.V.dePRAAGSCHEIVIUSKADEL, GARDEROOPSCHE,
HARTKERSEN enz. kan men veiliger fnoeijen of korten indien
er redenen voor zijn.
Intusfchen is het zeker dat over 't algemeen die foorten van
kerfen liever niet dan al gefnoeid zijn, en dat ze , zonder
fnoeijen en korten, meerder en fmakelijker vrucl,zen voortbrengen, en daarenboven ook langer leven, gelijk dit ten klaariten
daaruit blijkt, dat men de kerfen, die in 't wild groeijen zeer
groot, ou,d en vruchtbaar ziet worden.
De zomerfiloeijingbehuortbij 'e kerfen in 't peeel geen pleats
te hebben , gelijk dan dezelve aan de me,-!,ste ileenvruchton ri deelig is. Dit ziet caster fL,chts op boomen die reeds nun of
meer bejeard zijn want jonge ker 7eboomen moeten in de eertle
3 of 4 jaren na derzelver vc(eciehng, even
Pa Lle7e vruchtboom , kort g-ZnoLid worden, voo:al ,11.?geaell welke zvaar
en regt1c 17eie,ei ,; houtgewas maken , om dat ze an lers te relii+c
van c':iaeren makt worden , en kite rmn krijgm: voor zoo
verre de leiboonlen hierop eene uitzondering maken, z11 zulks
dedelijk worden opgegeven.
Men moet ook 1100ft frO 0 G B JAARD kerf'eboomen Nr,n
boven afknppen of zoo als men het noemt kandeirrm m-t oc)::nierk om ze wederom jonge takken te doen verkritvn en iete
vernieuwen , gelijk men wel met fornm'ge andere Morten vi
vruchtboomen te doen gewoon is. Immers leert de ondervio.iing
dat dezelven , om dat ze eene zeer dikke ruwe fchors heMy,;),
ziet of weinig fpruiten, en doorgaans veriterven. Het iseiLeiiat
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dien hoofde beter,, dat men van de oude boomen voordeel trekhe , zoo ling die eenigzins vruchtbaar zijn lunar dat men intus.
fchen niet verzuime bij tijds jonge boomer elders te planten ,
wier vruchten die der afgaande bowmen kunnen vervangen , om
dus niet eensklaps van kersen ontbloot te worden : zijnde de le..
venstijd der kerfeboomen, of de tijd gedurende welken zij goes
de vruchten kunnen opleveren 15 , 20 of op het hoogst 3ojaren,
in de beste gronden.
Ten opzigte der LEIBOOMEN, welke men tegen Muren of
Schuttingen zet , valt dit aan te merken , dat men , wat de ZOETE K E R S E N betreft, geene anderen daartoe moet nemen, dart
die klein van gewas blijven en het vruchtbaarst zijn, gelijk b. v.
de Z\VARTE S P A A N S C H E HARTKERS, welke zeer gematigd
groeit, fpoedig en fterk draagt, en wegens haar aangenamen fmaak
zeer wel eene plants aan 't Planketfel verdient. Hooge en ruime
muren , al hebben die ook weinig zon, kan men met zoete ea
hartkerfen zeer goed bekleeden , zonder dat men er veel aan
fnoeit. Men behoeft ze flechts in hun voile lengte, even als
andere leiboomen vast te hechten , en datgene wat naar voren
uitgroeit , of buiten dien misitaat , wegtefnoeijen.
Men neemt echter voornameliik tot leiboomen de z .c.) RE ett
HALF Z U R K foorten van kerfen , als zijnde de vruchtbaarflen.
Zij maken zeer vele en ranke takken. Wanneer zij 't planketfel
overdekt hebben, moet men ze niet veel fnoeijen om dat ze
hunne vruchten aan de toppen der takken dragen. Heeft men
in de kweekfchool hun -eersten fcheut tot op weinige oogen
ingekort , en hebben zij vervolgens de hoofdtakken gemaakt, dan
moet men dezelven in hunne voile lengte vasthechten en ten einde men ook meer bovenwaarts een genoegzaani Rental zijtakken
verkrijge, kan men des zomers van eenige jonge loten de toppen
sfbreken of knakken , en daannede van jaar tot jaar vervoigen.
Rile fpruiten , welke naar voren uitgroeijen, en over 't geheel Rile overtollige en onregelmatige jonge fpruiten moeten terftond afgeknepen , of wanneer ze nog klein zijn , weggefnoeid
worden, terwijl men de regelmatigen , op een afftand van 4 of 5
duimen boven elkander, altijd in hunne voile lengte , zoo verre
de ruimte van 't planketfel zulks toelaat , in een regte lijn moet
vasthechten.
Wanneer de Leiboom begint te dragen , veronderfleld dat bij
tot de bovengemelde klasfe behoort, wier vruchtoogen afzonderlijk aan de zomerloten zitten , en die flechts voren bij den top
een enkel houtoog hebben, gelijk de BRUSSELSCHE BRUINE,
de HENNEBERGER GRAVENKERS enz. dan zou men hem
bepaaldelijk doen flerven , indien men in 't voorjaar deszelfs
tak-
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okken wilde fnoeijen : want geen tak, die niet dan bloefern.
oogen heeft, kan in leven blIjven, indien hem het voorfle boutoog waaruit vervolgens een lot voortfpruiten moest wordt
weggefnoeid.
Men moet veel meet door de zomerfnoeijing eenige win deszelfs vruchtoogen in houtoogen doen veranderen moetende zulks
in 't begin van Junij gefchieden, als wanneer de oogen nog niet
geheel door den voorjaars- groei ontwikkeld en gevormd zijn®
immers vereischt de vorming van vruchtoogen een gematigden
groei en volkomene bladen , welke laataen niet weinig daartoe
moeten bijdragen. Nu is in het laatst van Junij de groei niet
nieer zoo fterk en wild, en de bladen hebben dan reeds die groo.
te dat zij het overtollige lap naar zich nemen kunnen : anders
zoude de al te groote toevloed van fappen de vezels der vrucht
bloefems aan flukken fcheuren , en de ftijItjes in bladen veranderen
gelijk bij jongeboomen over 't algemeen plants heeft, en hetgeen
de reden is waarom dezelven , voor dat zij eenige jaren verder
zijn, geene vruchtoogen maken , of dat de reeds aanwezige jonge vrucht door de toevloeijende fappen wederorn afgeftoten wordt
of ten minflen dat de vrucht zeer vroeg afvalt, bijeldien niet de
groei door zeer droog weer, door een mngeren grond, door
tiekelijkheid van den boom enz. verzwakt en verminderd wordta
Bij een leiboom heeft men vooral houtoogen noodle-,
en wel K 0 R T B IJ DEN S T A in. Daar nu aan de takken
niet dan bloefemoogen zitten , en flechts het buitenae een loofoog
is , zo moot men door her fnoeijen in 't begin van Junij voor
dat de natuur reeds de vruchtoogen gevormd heeft — de fappen
van den boom noodzaken, om van bloefemoogen houtoogen te
maken. Diensvolgens ftweit men de zornerloten op Q. tot 6
oogen , naar mate de boom fterk groeit , en men zal ten minlea
twee of drie nieuwe leidtakken verkrijgen , ter verdere dlelrnatige bekleeding van 't Planketfel, aangezien daar vervolgens
we bout- en vrucht-rijzen uit voonkomen.
In 't voorjaar moet men bij deze foorten van kerfen niets anders wegfnocijen dan de overtoilige of ter bereiki v p l., eat oog,.
merk verkeerd geplaatfle loten : deze ^ ordel glad Itveggafiloeid.
Ook voor die foorten van kerfen is ciez , i fnoeijiug d , enstig, wier
loofoogen en vruchtoo;en aan de z amerbten door eikander aaan ;
bij dozen is echter altijd het buitenfte een loofoog, b. v. !.)ij de
dubbele glaskers. Men mag dezelve dus niet fnoeijen voor dat
de bloefem ontwilikels1 is ; want daar het lot te gronde gnat , ingevalle men het bij een bloefemoog affnoeit, of daar het althans
10t am het daarop volgende loofoog dood gnat, client men ook
eersr
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eerst de foorten van oogen van elkander te kunnen onderfchei,
den, en het fnoeijen in Maart zott dus zeer voorbarig zijn.
Daar men ook bij leiboomen het bout zoo kort mogelijk moet
houden , en de natuur nogtans de noodige loofoogen bij deze boomen dikwijls verre naar buiten plaatst, zoo moot de kunst door
de geinelde fnoeijing in den voorzomer zoodanige bloefemoogen
welke kort bij deo. hair ban, in loofoogen trachten te veranderen.
Men kan vervolgens in 't voorjaar nahalen hetgeen men voor
noodzakelijk houdt, en alle overtollige loten, met behoud van
de vruchttakjes , glad wegfnoeijen moetende men vervolgens de
loten regelmatig, in bunne voile lengte , en altijd 4 of 5 duira
boven ell:ander vasthechten.
Over 't algemeen zij men bij bet fnoeijen van kerfen daaropverd,icht dat er altijd een houtoog boven de draagoogen blijve
anders bederven de oogen , en de tak moet verdorren.
Moor het overige befhat de grootfte dienst, welken men nail
kerfen - leiboomen bewijzen kan daarin , dat de grond dikwerf
orngeroerd, en van tijd tot tijd met oude bladaarde vernieuwd
worde , en dnt men dezelven bij al te groote hitte tusfchen beiden eens giete.
Om kerfen te VERVROEGEN, en op andere tijdftippen van
't jaar te hebben , dan wanneer ze volgens den loop der natuur
rijp warden, neemt men laag- of halftlamde boompjes b. v. van de
PRAAGSCHE MUSKADEL K E R S, welke toch van natuur vroeg
rijp worth, en wel zulken die reeds aan bet dragen zijn maar
nog geene groote kroonen hebben; graaft die in bet voorjaar voorzigtiglijk nit , en plant ze in groote houten bakken , of in groote , wijde, gebakkene fteenen Potten, zet ze ergens in de fchaduwe, en giet ze, vooral bij droog wear , genoegzaarn, ten einde zij fpoedig b ewortelen en aan den groei komen. Om den
groei nog meer te bevorderen is bet dienstig, dat men de potten
min of meer in den grond zette , en vervolgens bij droogte den
grond rondom de potten taltemets met water bevochtige ; zullende in tat geval de wortels het water naar zich trekken , door
middel van de gaten welke onder in de potten zijn.
Wanneer de boomen op die wijze gedurende den zomer wel
gegroeid hebben , zet men ze in 't begin van de volgende maand
januarij in een bekwamen grooten flookkas , en itookt denzely en van tijd tot tijd , en naar dat het weer is, in voege dat er
altijd eene 'vrij gelijkmatige wnrmte in den kas zij, die in den
beginne matig en van niet meer dan bijkans so graden zijn moet :
moetende dan nog de kas van tijd tot tijd over dag gelucht
worden.
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zullen de knoppen wel ras beginnen te Menai en Vervo!.
Bens te bloeijen; en op dat tijdffip moet de kas vooral vlijtig gelucht worden , daar in het tegenovergeflelde geval de bloeCeins
afvallen en geene vruchten zetten zouden.
Na dat de vruchten gezet zijn, kan men de kasfen vat fletkc'r
(token , moetende men zoo veel mogelijk in dezen het jaargetii
trachten na te bootfen waarin de kerfen in de open lucht bloeijen
en tot rijpheid komen. Zoo doende zal men in 't laatst van
Maart , en fomtijds vroeger rijpe kerfen kunnen opdisfchen.
Met dat all zijn de kerfen zeer keurig in het zetten , en de
bloefems vallen nog dikwijls of , in fpijt van alle moeite en oplettenheid 3 vooral wanneer het in den bloeitijd koud en fiecht
weer is , zoo dat men de glazen weinig kan open zetten om ze te
luchten : willende dezelven in den bloeitijd ook geen gebrek aan
vocht lijden , waarop men dus vooral letten moet.
Wanneer men , gelijk ook wel gefchiedt , de kerfeboomen die
men in 't begin van jaar vervroegen wil niet dan eenige maanden te voren in de potten of bakken geplant heeft 3 is de vrucht_zetting nog veel onzekerder.
Eene an&ere wijze van kerfen te vervroegen is nog beter. Men
plant lage of haifitamde jonge PRAAGSCI1E kerfeboomen , in
een kouden broeikas of zonnebak , in eene rij , op den afiland
van 6 of 8 voeten van elkander : men onderhoudt ze in alien
epzigte wel, op dat ze goed aan 't wasfen komen, en hat ze
aldus in de opene lucht groeijen tot dat ze draagbaar genoeg
zijn , en het de moeite waardig is om ze te bloeijen. Dan legt
Men in 't begin van Januarij de glazen voor den kas , en onderhoudt de boomen met luchten en gieten, vooral in den bloeitijd;
anoetende om die reden ook de kas , indien dezelve van 'lout
is, rondom met langen Mest of ftroo digt toegelegd worden.
Wanneer de vruchten gezet zijn en iets grooter worden , lucht
men iets minder (behalven bij flerken zonnefchijn en tegen dat
de kerfen rijp worden) ten einde de warmte in de kas t4 vermeerderen , en daardoor de vruchten tot rijpheid te brengen.
Men kan de jonge kerfeboomen ook buiten een broeikas , op eene
daartoe gefchikte en gelegene plaats digt bij elkander planten , en
dan , wanneer ze draagbaar zijn, een houten kas daarom been
eerst doen maken , in welk geval de broeikas niet zoo lang vergeefs
behoeft te liggen. Ook kan men met hetzelfde oogmerlt twee
rijen boomen planten, te weten, van voren lage en daar achter
halfitamde boomen , moetende dan de rijen zoowel all de boo men in dezelven van 5 tot 8 voeten nit elkander flaan.
Eindelijk kunnen de kerfen ook in een loodregten, en nog bete(
in een fchuins achter over hellenden , zonnebak, of ook
geki
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schter over liggenden Trekkas vervroegd worden, in welke ge.
vallen de boomen in den grond tegen den achtermuur of fchut..
ting fgeplant en uitgebreid flaan. Dit is zekerlijk de beste
wijze om vroeg kerfen te hebben , zullende in deze kasfen de
bloefems niet ligt afvallen , indien men flechts gedurende den
bloeitijd voor het Iuchten zorgt.
behoeft naauwelijks te worden aangemerkt dat bij den kerfeboom even als bij andere vruchtboomen nimmer het mes behoort gebruikt te worden , zonder dat de wonde d.adelijic met boompap beflneerd en bepoeijerd worde : aangezien deze boom nog veel meer dan anderen aan het gommen onderhevig
is, waardoor,, gelijk bekend is , zonder de nodige voorzorg de
kanker of het vuur wordt veroorzaakt.
FORSIJTH beweert ook ()UDE KERSEBOOMEN door middel van den boompap als 't ware in het leven te kunnen terugroepen. Ik heb een aantal kerfeboomen getopt , zegt hij, welke
niet meer droegen, en zoodanig door het gommen en de gevolgen daarvan opgevreten waren, dat de weinige vruchten welke
aan de oude kankerige takken groeiden , naauwelijks eetbaar waren. In de jaren 1790 en 1 79 1 heb ik so boomen getopt , en
wel in April en Mei. Deze boomen maakten nog gedurende
denzelfden zomer fcheuten van drie tot vijf voeten lang het
volgende jaar kwamen er goede vruchten aan, en federt dien tijd
hebben ze goed gedragen.
Ik topte op hetzelfde tijditip twaalf boomen‘ die tusfchen de
anderen in flonden, ZONDER de wonden met boompap te befmeren. Bet gevolg daarvan was dat deze twaalf boomen na
verloop van twee of drie jaren dood waren. Een enkele van
die boomen , welke ik door middel van den pap herfchapen heb,
draagt thans meerder vruchten dan te voren alle de boomen gezamenlijk.
Indien de kerfeboomen te oud zijn , en er van tijd tot tijd verfcheidene zware takken afgefnoeid zijn zonder dat men de daar
door veroorzaakte wonden behoorlijk heeft trachten te genezen
(waardoor dezelven altijd aan 't gommen geraken en fpoedig
door den kanker opgevreten worden) of indien aan leiboomen
de takken zijn verwaarloosd geworden , en er overal flompen of
uititekende knoesten aan zitten , gelijk op Pl. IV. fig. 2. afgebeeld is; dan is er geen beter middel om hun wederom goede
koppen te bezorgen en den muur te bekleden, dan dat men ze,
zoo laag als maar eenigzins mogelijk is , of kappe of toppe , en
cr flechts eenige kleine fpruitjes of een paar knoppen aan late.
Somtijds zal men veel werk hebben om er knoppen of oogen
p an te vinden. In dat geval fnijdt men hier en daar in den
itam,
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itam daar namelijk waar men gaarne de nieuwe takken hebben
wil , zie PI, XI. fig. II. d. d. d. Men fnijdt r of 2 duiin diep,
naar mate de flan). dik is en juist boven het gewricht waar men
den jongen tak e. hebben wil. Indien- men daaronder fneed
zou men een dole ftede aan den flaw krijgen.
Deze bewerking moet in de maand Maart gefchieden, en komt
alleen bij zeer kankerachtige boomen te pas, waaraan men geene
jonge uitfpruitfels of knoppen ontdekken kan.
Indien er knoppen of jonge fpruiten zijn , kapt men den boom
zoo digt bij dezelven af, als gefchieden kan. Overal waar dan
nog gom blijft zitten , moet zij zorgvuldig weggefchraapt worden , hetgeen na een regen het gemakkelijkst gefchieden kan
als wanneer ze doorgaans vrij week is. Overal waar men takken
weggefnoeid heeft , moeten de kanten rond afgefneden , en de
boompap daarover gefmeerd worden.
Wanneer een boom op die wijze behandeld words, zullen de
jonge loten in het volgend jaar reeds vruchten dragen , en in het
tweede jaar zal men er meer en fraaijer kerfen van krijgen, dan
van jonge den- of twaalfjarige boomen. Zoo dra men voorts
ziet, dat er aan de kerfeboomen itompen komen , moet men de
takken-beurtlings afkappen, en daardoor de boomen noodzaken
om tong hout te maken. Zoo dra dit jonge bout aan 't dragen
is, het geen in 't volgend jaar plants heeft , fnoeit men alle
overige onde takken weg: en langs dezen weg blijven de boomen altijd aan 't dragen.
In de maand Mei moet men de ineeste fpruiten , die naar voren uitgroeijen wegnemen , en er geene anderen aan la ten &AI
die men nodig rekent, om aan den boom een behoorlijk fatfoen
te geven. Zoo doende zal de boom lange jaren gezond blijven , en zich niet , door al te groote vruchtbaarheid voor den
tijd uitputten. Het is twaalf jaren geleden, dat ik op die wijze
kerfeboomen gefnoeid heb , Welke thans nog even goed dragell.
nls in het derde 'jaar na de vernieuwing, en denkelijk zullen ze
nog verfcheidene jaren lang even goed dragen.
Ten opzigte eener doelmatige en op de natuur gegronde verdeeling der verfchillende foorten van kerfen , heeft men bet tot
op onzen tijd nog niet zoo verre gebragt , als ter verkrijging
eener volledige kerfen - kennis noodzakelijk geweest zijn zoude.
De verdeeling van Du Hamel in ronde kerfen , Cerifes en Griottes en in hartvormige, Bigarreaux en Guignes is ten eenen male
onvoldoende. De Duitfche Fruitkundigen , Liner, Hirschfeld ,
Benne ,111iinchhaufen, Salzmanu , de Pomona Franconica en de PoWOW dufiriaca leveren niet dan befclarijvingen van velerhando
13 a
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foorten van kerfen , zonder dat dezelven behoorli'ik afgedeeld
zijn.
In het Handbuch fiber die Obstlehre van r u R I S T Windt men
eene Proeve van verdeeling der foorten van kerfen , waarbij de
natuur en derzelver waarfchijnelijke afflamming van elkander gevolgd is. Hier worden althans de foorten NAAR HARE VER..
WANTSCHAPPEN opgegeven , terwijl voorts de onderlinge en
wederkeerige bevruchtingen ook bij dit foort van vruchten eene
naauwkeurige verdeeling moeijelijk, zoo niet geheel ondoenlijk ,
waken , en het onmogelijk is, om altijd eene grenslijn te trekker
en te bepalen aan welke zijde dier lijn deze of geene foorten
noodzakelijk moeten geplaatst worden daar dezelven dikwijls
zoo weinig van elkander verfchillen en even als de kleuren in
elkander vloeija.
Er moet met dat all eene zekere verdeeling worden aangenomen , ten einde het onderwerp met naauwkeurigheid kunne behandeld warden. En hiertoe is diegene het gefchiktst welke
de grootile kerfen kenner van onzen tijd , de verdienstelijke Vrijbeer VAN T R U C H S E s s te Bettenburg en Wetzhaufen in Franken in den Neuen Teutfchen Obstgeirtner. D. X. St. I. blz. 47.
heeft doen plaatfen ; een man die in dat vak den grootiten roem
verworven, en die , door federt een reeks van jaren van alle
kanten kerfen-foorten te vergaderen (wier aantal zich reeds tot
op 314 heeft uitgeftrekt, maar doordien velen dezelfde names
droegen , wederom aanmerkelijk en bijkans tot op een derde in
een gefmolten is) zich in flaat gefleld heeft , om grondige proey en te nemen , en het zoo zeer verwarde Namen-register
0 RDE te brengen : ten welken einde hij ook kerfelleenen naar
hunne foorten gezaaid en aangekweekt heeft.
Deszelfs verdeeling nu, welke hij op zulke flevige gronden
en met zoo vele kennis van zaken gemaakt heeft , is de volgende :
I.

KERSEN VAN ' T GESLACHT DER ZOETE KERSEBOOMEN.

GEVERFD rap , en met een enkelkleurig, zwart
of althans donker ye!.
1) Met wEEK vleesch.
[Naam van de afdeeling: Z w A R T E IIARTICERSEN.)
2) Met HARD vleesch.
[Naam van de afdeeling: ZIVARTE KNAPICERSE N.
B. Met GEEN GEVERFD rap, en met een bout of
veelkleurig vel.
* Bij fommige verfcheidenheden is het vel, wel is waar,

A. Met
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geheel rood, echter valt het nooit in het donkere of
zwartachtige.
1) Met WEEK vleesch.
INaam van deze afdeeling :WITTE HARTK ERSEN.1
I) Met II ARD vleesch.
[Naam van deze afdeeling: W ITTE KNAPKERSEN.]
C.
Insgelij ks met GEEN GEVERF D fap, en met een
enkelkieurig wit of geelachtig vel.
Met WEEK vleesch.
[Naam van deze afdeeling : WASCHKERSEN.1
t ONREGELMATIGEN, of afwijkende kerfen van
het geflacht der zoete kerfeboomen.
II. KERSEN VAN ' T GESLACHT DER ZURE KERSEBOOMEN.

A. Met GE V ERF D fap , en met een enkelkleurig en donker vel.
welk
I) Met het GROOTE ZURE KERSEN-BLAD
veel overeenkonist heeft met dat van de zoete kerfen —
en met ftaande' takken ; de fmaak van zuurachtig zoet,
tot bijkans geheel zoet.
[Naam van deze afdeeling: ZOETE WIJKSELEN.]
.7) Met het KLEINE ZURE-KERSEN-BLAD, en met
dunne hangende takken; de fmaak van zoetachtig zuur
tot geheel zuur.
[Naam van deze afdeeling : W IJK S E L E N.]
t ONREG ELMATIGEN van deze afdeeling.
B. Met GEEN GEVERFt fap, en met lichtrood en bijkans doorfchijnend vel.
1) Met het GROOTE ZURE-KERSEN-BLAD, en met
,flaande of aithans niet hangende takken; van zuurachrig zoet tot bijkans geheel zoet.
[Naam van deze afdeeling: GLAS-KERSEN.]
.2) Met het KLEINE ZURE— KERSEN-BLAD en dunne
hangende takken; van zoetachtig zuur tot geheel zuur.
[Naam van deze afdeeling: MORELLEN.
t ONREGELMATIGEN van deze afdeeling.
VERPEEDIGING VAN DIT STELSEL.

Te regt maken wij een groot onderfcheid tusfchen de vruchten van onze zoete kerfeboomen en die welke van de zuren
afftammen. Deze beide geflachten van kerfeboomen verfchillen
ten opzigte van hun bast, van hun groei, en het allenneest van
din Hand hunner bladen. Want verfcheidene z o E T E WIJKSELISN
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wier boomen bijkans even groot warden als zoete kerfeboomen , en wier bladen zeer veel overeenkomst met die der laatstgemelde hebben , kan men altijd daaraan
kennen , dat de bladen zoo al niet opwaarts ten minsten regt uit
Haan , terwijl de bladen van de zoete kerfen I. deeds min of
meer naar beneden hangen ; kunnende men zich vooral in 't voorjaar hiervan overtuigen.
Voorts heeft ons de Natuur bij de vruchten van 't geheele ker.
fen geflacht twee hoofd - kenteekens aan de hand gegeven , te weten met of zonder G EVER F D fap. — De zoete kerfen hebben
wederom of week of hard vleesch. — De Waschkerfen , d.i. de
zoete kerfen zonder geverfd fap I. C. wijken zoo fterk of van
afdeeling I. B. 1. dat men er eene afzonderlijke afdeeling van
moet maken.
Bij de zure kerfen H. ontwaart men in den nand of in de houding: der takken , en in de groote of kleinheid der bladen , een
zeer wezenlijk onderfcheid , en nadere waarnemingen , die men
door het zaaijen van pitten doen kan , zullen de gegrondheid dezer flelling buiten kijf meer en meer betogen. Zoo- komen b. v.
van de pitten van Praasfehe Muskadel- en van Velfer kerfen ,
nitijd wederom zoodanige vruchten , wier boomen , bladen en
takken , de oorfpronkelijken ten opzigte van ftand, groei , grootheid en fmaak evenaren.
De zure kerfen , die , even gelijk de zoeten , een groot blad
hebben , hebben ook altijd ftaande of althans nimmer hangende
takken. De vruchten van dezelven zijn ook zoeter dan die met
bet kleine blad en met hangtakken, enkelen flechts uitgezonderd , als daar zijn de groote koninglijke Wijkfel, en de Gros
Cobet.
De kenteekens van het grooter of kleiner blad bij de zure kerfen zijn wezenlijk in de natuur gegrond, hoewel men fomtijds
zou kunnen in verzoeking geraken van ze ook aan kerfen ui de
afdeelingen H. A. 2 en II. B. 2. toetefchrijven , wanneer nameiijk een volfappige, kortlings gante of zwaar gefnoeide boom
zeer &mote bladen voortbrengt, Men zal echter vervolgens,
wanneer men den boom aan zich zelven overlaat, ontwaren, dat
de bladen weder tot hunne natuurlijke kleinheid terug keeren.
Even ems is het ook gelegen met het hangen of itaan der takken. Zoo kunnen boomen , welke van nature hangtakken hebben , door fterken groei en door zwaar fnoeijen genoodzaakt worden om meer opilaande dm hangende takken te maken. Maar
ook dit zal vervolgens , wanneer de boomen minder fterk groeijen
LEN en GLAS IC E R SEN,
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en niet meer zoo zwanr gefnoeid worden , allengs ophouden eta
de takken zullen wederom betwdenwaarts hangen.
Om voorts de oinfchrijvingen te vermijden moet elke afdeeling
noodzakelijk cell afzonderlijken en vasten naam hebben. In het
grootfle ged2elte van. Duitschland heeten de zoete kerfen met
week vleesch, en met of zonder geverfd fap: HARTKERSEN,
flechts met het bijvoegfel : zwarte , Witte of bonten hier noemt
men ze vee.lal koaaanlche kerfen.
De zoete kerfen met vast vleesch , en met 'of zonder geverfd
fap, worden in de verfchillende ftreken van Duitschland ook zeer
verfchillend genoemd : b. v. in 't Oosterrijkfche Kramelkirfcken,
in den Elfafs : Kraclikirfchen , aan den Nederrhijn Knackkirfchen,
in Opper- en Neder-Saxen en in een gedeelte van Franken:
Knorpelkirfchen: wij noemen ze K N A P K E R S E N.
De zoete Wijkfels, klasfe II. A. a. worden in Saxen eenvou'
dig KERSEN en in Frankenland SPAANSCHE IVIJICSELS genaamd. De vruchten der volgende klasfe II. A. b. heeten doorgaans in Franken en in Zwaben Wijkfels. - Vele van deze
foorten, behalven de Ostheimer Wijkfel , hebben dit eigenaardige dat ze door hare veelvuldige uitloopers uit de wortels haar
echte foort voortplanten.
De vruchten der klasfe II. B. a. worden in Neder- Saxen
doorgaans G L A S K E R S E N genaamd , even gelijk die der volgende klasfe B. b. In Franken en Zwaben noemt men ze Jima.
ilmbrellen , Arnbern of MORELLIEN. Daar echter tusfchen de boomen dezer beide foorten een wezenlijk onderfcheid
plaats heeft , is het noodzakelijk dat elke klasfe haar eigen naafi/.
hebbe. De eerfle moge dus GLAsKE RS en de andere M 0 RE L
heeten. Verfcheidene foorten van deze laatile vermenigvul&gen zich insgelijks door hare uitloopers, zonder te verbasteren. Ook vindt men verfchillende onregelmatige afwijkingelt
van dezelven.
SOORTEN VAN KERSEN.

Deze zijn bier volgens de klasfen, en elke klasfe naar den tijd
barer rijpwording gerangfchikt, aangezien het, uit hoofde der
veelvuldige namen, die dal en dezelfde foort door den tijd
gekregen heeft, niet wel doenlijk was , om ze in een Alphabetifche orde te plaatfen. Ook heeft men met veel moeite de
foorten , die door verfchillende Schrijvers onder verfchillende
betiamingen befchreven zijn, met elkander vergeleken , deze
befchrijvingen mar de natuur, ten opzigte van boomen en
vruchten verbeterd en op haar regten naam geplantst, en
B4
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eindelijk de beste Schrijvers aangehaald, die dezeiven befchre
y en of ook wei afgebeeld hebben.
L-ity •;fciin voigt op deze beredeneerde lijst der verfchillende
foorten vale i:erfen ook nog een Alphabetisch Register , ten erote gemakkeliiker kunne vinden. Ten opzigte
de men Bike
aanhaiini,t1n val den Betceburgfchen Catalogus (Bett. Cat.)
die in den Mit fi;hen Obstgartner geplaatst is, client men te weten , dat de foorten ifiet grooto Romeinfche Cijfers zijn
opgegeven , nog wet aan een nader onderzoek mogen onderworpen worden.
I. KERS EN VAN HET ZOETE KER SE-BOOM GE-.
SLA

T.

4. Met GE VERFD fap , en een enkelkleurig
zwart of althans donker vel.
a. Met WEEK vleesch,
{ZWARTE IIAR TKERSE N.]

GROOTE VROEGE MEI- HARTKERS, Guigne native de
Alai a gros fruit noir. — (Pomona ilufiriaca D. i. blz. I. Pl.
C II RI S T ilandbuch fiber die Obstbaumzucht and Obstlehre. 1797.
blz. 688. N. 9o. — Betteburgfche Catalogus yy.) Deze
kers is , volkomen rijp zijnde donker paarsch van kleur , en
lieeft tarnelijk vast vleesch, hetwelk , even gelijk haar zoet en
fniakeliik fap, donkerrood is. Wanneer het weer zeer gunstig
is, wordt ze half Junij
VROEGE ZWARTE HARTKERS. (T. 0. G. d, TeutBett. Cat. 6. — t.)
Zij is eveneens gevormd als de zwarte Hartkers , maar zeer klein.
Het vel is geheel zwart van kleur. Het vleesch is week , en
zeer donkerrood , het fap zwaar gekleurd , en in 't eerst bitter,
maar vervolgens zeer zoet. Zij wordt half Julij rijp , en bijgevolg vroeger dan andere kerfen van haar foort. Het is ook vooral bier door, gelijk mede door hare kleinheid, dat zij zieh van de
anderen onderfcheidt. De boom draagt clerk en de vrucht ziet
er zeer oogelijk uit.

/*cher Obstgiirtner D. 7. blz. 369. N. 46. —

De GROOTE ZWARTE VROEGE HARTKERS. Guigno
gros fruit noir. (Porn. /lust. D. 1. blz. 2.
II. fig. 2,
Handb. blz. 633. N. 86. —
de afbeelding is veel te groot.
Zij heeft veel van de igroote, vroege
.Bett. Cat. Lit. zz.
Hartkers; maar Naar vleesch is weeker even gelijk het fap
ilonkerder van kleur; worth half Junij rijp.
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De ZOETE MEI • HARTKERS. G1li a 2 hdtive de Mai.
(Handb. blz. 662. N. 1o. Bett. Cat. Lit. d.) Deze is wegens hare vruchtbaarheid, fmakelijkheid en huishoudeliik gebruitk
van zeer veel waarde. Zij is middelmatig groot , op bet oug
rond, edoch min of sneer itomp hartvormig , en sneer zwart dan
bruin, de fled duirn lang en zwaar , de fleen rond als een ko •
gel. Het vleesch is niet geheel week , het fap veelv-uldig en
kruidig, bijaldien er niet te veel regen gevallen is, wordende
Zij in dat geval waterig en week , terwijl dan ook velen open
barsten en rotten. Zij wordt na half Junij rijp, en is eene der
beste zoete kerfen om te droogen, ook is zij gekookt zijnde
zeer kruidig. Zij draagt veelal den naam van 1/11.0EGE KERS.
De GROOTE ZOETE MEI -IIARTKERS. (ThLudb. blz.
662. N. II. — Bett. Cat. Lit. e.) — Deze wordt onmiddetijk
na de voorgaande rijp, is grooter,, ronder en geheel zwart, W21neer zij volkomen rijp is zij is nog kruidiger van fmaak en
even goed gefchikt om te droogen.
De KRONBERGER KERS. Der Wildling van Kronberg.
(Handb. blz. 663. N. — Bett. Cat. Lit. 7. t.) Eene
voortreffelijke zoete kers, die eenige jaren geleden te Kronberg
bij Frankfurt aan den Mein uit een ileen aangekweekt is. Zij
is groot, rond, en zoo zwart als mogelijk is. De fled is bijkans 2 duim lang. Het vleesch is min of sneer hard, vol van
een zoet en aangenaam fap. De fteen is klein, fpits en eirond,
hoewel de vrucht zelve rond is. Worth in 't begin van julij

De KLEINE ZWARTE RONDE VOGELS- OF WILDE
KERS, KR IEK. La lilerife noire. — (T. 0. G. 2. D. biz.
So. N. XV. Pl. 4. A. — Bett. Cat. Lit. 8—q.) Deze en de
volgende, gelijk ook de roode Vogels kers , hebben in de yen;
fchillende flreken van Duitschland zeer verfchillende namcn b. v.
4wiefelbeeren, Twief^lbeeren, Kasbeeren, Karfchen enz. met het
bijvoegfel van rood of zwart, zonder dat er op de vorm gelet
wordt , welke echter juist het wezenlijke verfchil veroorzaakt.—
Deze bekende kers fchijnt wel geheel rond te zijn , maar zij is
met dat all iets breeder dan hoog. De naad die van den flee
mar 't bloefemkuiltje loopt is bijkans onzigtbaar, men wordt er
echter iets van ontwaar en men ziet een withchtig bloefemilip in
een kieine vlakte. Haar vel is dun, taxi en glimmend zwart van
kleur. Het vleesch is geheel zwart, en men ziet in hetzelve
Beene vezels. Zij heeft veel fap, hetgeen donkerrood van kleur
B5
is;
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is; de fmaak is wel zoet , maar achter aan min of meer bitter:
De fteen laat zich niet gemakkelijk met den Reel daaruit trekken ; hij is zeer klein , en bijkans even lang als breed. Deze
kers begint half Julij rijp te worden.— De BOOM wordt z naar ;
deszelfs hoofd- en zijtakken Haan bijkans regt over eind en maken
veel warhout. De zomerloten zijn tamelijk lang en zwaar, aan
de zonzijde bruinachtig rood, en aan de tegenovergeftelde zijde
groenachtig , de kroon is tamelijk rond of gewelfd. Het blad
is donkergroen, groot en breed, en wel naar voren het breedst.
Aan de kanten is het fcherp en diep getand.
De KLEINE ZWARTE LANGE VOGELS -KERS of
0. G. 2. D. blz. 82. N. XVI. P1. 4. B.
Bett. Cat. Lit. 8—r.) Deze zuster der ronde is in 't klein
hetgeen de zwarte hartkerfen met week vleesch in 't groot zijn.
Zij is langwerpig, te weten jets hooger dan bfeed•Illet bloefem.
kuiltje ondericheidt zich door een graauw ftipje. De Heel is
zeer lang en weinig gezonken. Het vel is dun, glimmend en
donkerzwart. Het vleesch is buitengewoon malsch het is zwarter naar mate het digter bij den fteen zit, en flechts onmiddelijk
onder 't vel is het min of meer roodachtig. Het fap is zwart als
inkt: de fmaak zeer zoet maar achter aan niet geheel vrij van
bitter. De fteen hangt niet veel aan 't vleesch maar is meer met
den reel vereenigd, hij is vrij groot, langwerpig, en heeft een
flaauwe naad. Na half Julij worden deze kerfen allengs rijp ,
durende zuiks wel een maand lang. — De Boom wordt tamelijk
De hoofd- en zij takken groeijen regt over eind en
zwaar.
maken veel warhout. De zomerloten zijn lang en zwaar. Het
blad is donkergroen, vrij groot, en aan de kanten fcherp getand.
KRIETC."-.•••• CF.

De BRUINE SPAANSCHE KERS. — (T. 0. G. 7. D.
blz. 36!.1. N. IX.) — Zij is yonder , maar aan beide zijden plat
gedrukt, en behoort tot de kleine foorten. Hare kleur is geheel
zwart , aan den denen kant blijft zij intusfchen aitijd rooder.
Eene naad deelt dezelve nagenoeg in twee deelen. Zij begint
half junij rijp te worden ; de vruchten worden allengs rijp , en
men ken er om die reden ruim drie weken,lang genot van hebben.
Het vleesch is ongemeen fmeltend, het fap zeer rood geverfd,
veelvuldig en zoet van fmaak. Het voorname onderfcheid tusfchen deze en de zwarte hartkerfen beftaat daarin dat zij kleinef,
platter en zoeter,, en dat Naar vleesch zoo week en fmeltend is.
De boom draagt zeer fyrk maar worth niet zwaar.
De
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(Handb. blz. 663. N. 15. -De OSSEN HARTKERS.
Bea. Cat. N. 170 Zij is groot , geheel zwart en lang van
fteel. Haar vleesch is malsch , tear, echter niet al te week ,
voorts fappig en zoet en nog al verfchillend van dat der overige
hartkerfen. Zij wordt in half Julij rijp.
De KLEINE ZWARTE HARTKERS. Petite Guigne
Bett. Cat.
2. blz. 31. N. 3. P1. 9.
Lit. qqq.) Zij heeft de vorm van een regelmatig hart , is iets
plat, fijn van y e!, zeer zwartbruin , week en malsch van vleesch.
Zij wordt na half Julij rijp.

(Pomona Franconica D.

De ZWARTE NIEUWE HARTKERS van BUTTNER.
(T. 0. G. 7. D. blz. 388. N. 52. Bett. Cat. Lit. 6—u.) —
Is eene zoete kers met gekleurd flip en week vleesch. Bij den
fled is dezelve dik en vol , aan de beide zijden iets plat gedrukt , en boven op met een floinpe fpits. Aan den eenen kant
heeft zij eene naad en aan den anderen eene vrij diepe gent. Zij
behoort tot de grootfie kerfen. De kleur is zwart en glimmend ;
en aan dien kant waar de naad is vindt men doorgaans een
rooden ftreep. Het vleesch is vast en donkerrood , het fap veelvuldig en zeer geverfd • Zij is zoet en aangenaam van fmaak.
De ileen is bijkans rond, en de vrucht wordt its 't laatst van
Julij rijp. — De B o o AI draagt zeer clerk. Zij onderfcheidt zicli
van de gemeene zwarte Hankers door hare ronder vorm , dander
ye! en weeker vleesch.
De GROOTE ZWARTE HARTKERS , OSSENIIARTDu Hamel I. 158. Guignes a fruit noir. Pom. Franc.
s.
D. 2. blz. 3. P1. VIII. Grosfe Guigne noire. Schwarzes Tauben
herz , grofse fcht,varze Herzkirfche. — blz. 663. N. 15.
0. G. 4. D, blz. 303. p l. 15.) — Zij is regulier bartvor—T.
mig, en aan die zijde , waar de naad is , plat ; de fleet is twee
duim lang, en min of meer gezonken. Het ye! is dik , zeer
donkerrood, en wanneer de vrucht volkomen rijp is , bijkans
geheel zwart, fchijnende er ook hier en daar kuiltjes in te zijn.
Het vleesch is wel niet zeer week, edoch malsch en tear , en
zit vast tegen den fleen. Het fap is insgelijks zeer donkerrood,
ongemeen zoet en verkwikkelijk , en heeft een niet onaangenamen bitteren nafmaak. Wanneer echter de kers aan den boom
overrijp wordt , of van al te veel regen barst , hetgeen bij deze
foort nog al ligt plants heeft, dan worth zij 1:lifer van fmaak.
tijd hirer rijpwording is in Julij. — De Bo o
is ander de zoese kerfen een der zwaarften. De hoofdtakken 4aan regt over
chid,
It ER

it ERSE Nr.
cinch De ,omdrioted zijn Lang, en geel of groenachtig rood
\Tao Lieu:. De kroon beflaa.t veel plants, en is min of meer
plitt. fli:t Mod is zeer groot, en loopt naar beide zijden rond
toe, met dat onderfcheid dat er bij 't uiteinde een kleine fcherpe
fpits nail is. De kanten zijn fijn getand , flaande er doorgaans
nog kleine trndjes tusfchen de grooten in. De kleur van het
bind is domi-ergro2o.

illaulbeerkiriche , grofse
De D.I0ERBESSEN-KRRS.
f; Tiwarze Traldkirfeze, fi:hwarze Molkenkirfche. Grosfe illerife
(Po/n. Franc. D. 2. blz. 28. N. i.,P1. 7. — Bette Cat.
Lit. 000. — T. O. G. 7. D. blz. 366. N. 5. — Ook komt
daarmede overeen de befchrijving van Du Hamel D. i. biz.
117.) — De gedaante deter kers is geheel rond, hoewel ze aan
"beide kanten wat ingedrukt is. Zij behoort tot de kleine kerfen
en bereikt nooit de gcoote van de zwarte Hankers. Hare kleur
is bijkans gcheel zwart, vooral wanneer zij tang blijft hangen.
Het vleesch is week en zeer donkerrood , het fap is menigvuldig
en zoet met eenig bitter vermengd. De fleen is klein en bruin.
Door de opgegevene kenteekenen onderfcheidt zij zich van alio
stndere kerfen. Zij wordt in 't laatst van Julij rijp. 't Is eene
zeer goede kers. De B o o M wordt zeer groot en vruchtbaar.
Het is eigenlijk de veredelde kriek , of liferife noire.

(Handb. blz. 663.
De ZWARTE ZOETE HARTKERS.
Middelmatig
groot
,
zwart
en
glimmend
het vleesch
N. 16)
week en vrij zoet van fmaak; in 't laatst van Julij wordt ze
rijp.
Dc ENGELSCHE KROON HARTKERS. Corone Cherry.
Crowe Heart Cherry. — (71bercrombie. — T. 0. G. 7. blz.
368. XII. Handb. biz. 663. N. 16. de ZWARTE ZOETE HART-.
RE R s. Bett. Cit. N. (an.) Waarfchijnlijk is zij onder den
naam van Corone Cherry uit Engeland gekomen , zijnde deze
naam door onkundigen vervolge lis in Cerife Caron veranderd. —
Zij is klein, aan beide zijden plat gedrukt, heeft eene diepe
geut, en is bultig. Dc kleur is glimmend zwart, het vleesch
week en paarsch van kleur, bet fap zoet en zeer geverfd. Zij
wordt niet dan met half Augustus rijp. — Op het oog verfchilt zij weinig van de bruine Spaanfche , maar daar zij zoo
laat rijp wordt, kan men ze gemakkelijk van dezeive on.
derfcheiden zijnde dit voorts oak eene zeer goede eigenfchap,
daar men op dat tijditip gene andere kerfen meer heeft.
De
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De LATE ZWARTE SPAANSCHE HARTICERS.
Eene niet
zeer vruchtbare kers. Zij is lang en heeft de gedaante van een
(pits hart ; voorts glad, met eene naad aan de zonzijde , heeft
week en zeer donkerrood vleesch veel fap en is kruidig van
fmaak. De 'teen is niet groot , vrij breed , week vm clop , zoo
tat men hem met den vinger kan kort drukken , en zondc-f VOiWaSfen pit ; worth in 't laatst van Augustus rijp.

Handb. blz. 664. N. 17. — Bat. Ca. N. 33.)

(Bev.
De LATE MOERBESSEN KERS UIT PARIJS.
Cat. Lit. VII. — n.)
Deze kers heeft iets zuurachtigs, 't
Been men anders bij Beene kerfen van dit foort vindt.
b. Met HARD vleesch.
Ez ARTE KNAPKERSEN.1
De LATE MEIKERS.
(flandb. blz. 663. N. I. — Bet!.
Cat. Lit, f.) Zij mag onder de kleine kerfen geteld warden.
Hare gedaante is rond • hartvormig; zij heeft eene flaauwe nand
en een kuiltje ter plaatfe waar het flampertje van den bloefem gezeten heeft, voorts een langen flee' en hard vleesch ; de finaak
is kruidig en zeer liefelijk zij wordt in 't laatst van Junij rijp.
De B oom groeit zeer rank in de hoogte en heeft funalle bladen; hij wordt niet zeer groot, maar vruchtbaar. — In Duitsch.
land wordt deze kers ook wel Seckbacher kirfC.Ize genaarnd.
De TRANEN- MUSKADEL -KERS UIT MINORCA. —

.1-1andb. blz. 632. N. 94. en Handbuck Beitriige. — Bett. Cat.
Lit. 9—h. — Eene ware zeldzaamheid van een zoeten kerfeboom. — De kers is aanzienlijk groot. De Heel is me-er dan
duim lang en gekruld , niet zeer dun , boven aan paarsch
van kleur,, en weinig gezonken. De vorm van deze vrucht is
zoo , dat zij bij den heel als 't ware afgefneden is , en aan beide zijden voren heeft en plat gedrukt , en van onderen rond en
ilomp is. Het vel is donkerpaarsch en zwartachtig. Vleesch en
fap zijn donkerrood , en hoewel bet vleesch vast is, is eater
bet fap veelvuldig. De fmaak is zeer aangenaam. De ileen is
dik en hartvormig. Ook heeft de boom dit eigenaartige dat zijne
takken, even als die der treurwilligen , benedenwaarts hanger.
De bladen zijn zeer lang en final, en hebben veel overeenkomst
met fommige Perfikbladen. Hier door onderfcheidt zich deze
foort van alle andere kerfeboomen; voorts is dezelve zeer
vruchtbaar, dragende hij reeds in het tweede jaar na dat
veredeld is.
De GROOTE ZWARTE HARTKERS

MET VAST
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Bigarreau a gros fruit 7:011. --- T. O. G. 7. D. blz. N. 7.
Pl. 25. — Bett. Cat. Li:. 7—w. — Dt; Hamel I. 162 en Pomp
Franc. D. 1, biz. 3e.. N. 6. Pl. 12. noemen dezelve Grofse
gne
k4;;nte grofse fchwarze Glanzkirfche, Schwarze Lotiikirfche BlfithherzkirfChe , Prinzenkirfche.
Pont. Au fir. I). T.
blz. 3. Pl. 7. fig. r. noemt ze die grofse dunkelbraunrothe Krainelkirfche. Bigarreau la gros fruit rouge ties fonce.
'Jenne biz.
Buttner
346. N. 6. die Mite Herzkirfche, Schwarze Spanifche.
in den T. O. G. 7. D. blz. 368. N. 6. die grofse fcbwarze Knor.
Handb. blz. 669. N. 3. die fchwarze Lothkirfcbe.
pelkirfche.
* De verfcheidenheden en afwijkingen der zwarte Hartkerfen,
die gedeeltelijk in de natuur van de vruchten gegrond , hoewer
niet aan het boomgewas zigtbaar zijn, en gedeeltelijk ook van
derzelver flandplaats, gelijk mede van den grond, en fomtilds van het weer of hangers, zijn de reden' dat dezelven zulk
een groot aantal narnen gekregen hebben , dat het dikwerf
inoeijelijk is , or er niet in to verwarren. Er zijn grooter en
kleiner, fommigen hebben de vorm van een langwerpig en
anderen die van een kort hart , dezen zijn glad , genen on; het vleesch nu eens week, dan weer harder en harder;
er zijn zoeten en bitteren enz. Diegenen Welke onefren en
bultig zijn hebben gewoonlijk een niet onaangenamen bitteren
vafmaak , en zijn meestal de hardflen , en zwart met roode
flrepen. De lengte van den fleet is geen ontwij_
flipper
felbaar kenteeken , daar dezelve, wanneer er veel regen
doorgaans Langer wordt dan anders.
De voormelde Hartkers verichilt van eene andere , die lets
meer langwerpig is, door dien zij later rijp wordt. Bovendien
heeft zij vast vleesch , en is lets korter dan gene. Zij glimt
ook veel fterker, uit hoofde dat Naar vel over het vaste vleesch
Itijf gefpannen is. Flare gedaante heeft al zeer veel van een
hart, zijnde zij nagenoeg driekantig. Het vel is vast en taai,
even als het vleesch , hetwelk vast tegen den fteen aan zit. Het
bloefemitip is zeer zigtbaar , maar den ftreep , die van hetzelve
naar den reel toe loopt , kan men naauwelijks ontdekken. Het
fap is donkerrood , maar minder vloeijend dan bij vele andere
kerfen. De fmaak is zeer zoet en aangenaam , kruidig en verfterkend, De fteen is langwerpig, van onderen met een itompe
fpits , en met breede kanten. vrucht wordt in 't laatst van
julij rijp en de boom is zeer vruchtbaar. — De BOOM is zeer
zwaar, en wel een der zwaarfle kerfeboomen. De zomerloten
zijn lang en clerk. De kroon heeft de gedaante van een kogel.
Het blad is eirond en donkergroen , de bladfleel roodgekleurd,
en de kanten van het blad diep getand.
De

KERS E N.

31

De KLEINE ZWARTE KNAPKERS. — (T. O. G. 7 D.
blz. 369. N. 32. — Bett. Cat. L. Vi.—x.) Zij is aan beide zijden plat gedrukt , en heeft een itompe fpits, behoorende voorts
tot de kleine kerfen. Hare kleur is zwartbruin. De fIcel is dun
en lang; het vleesch hare en lichtrood. Het fap is noch veelvuldig, noch zwaar geverfd. In 't eerst is de fmaak zeer bitter,
maar dezelve wordt vervolgens zoet en aangenaam. Zij wordt
in 't laatst van Augustus rijp en duurt aan den boom verfcheidene weken. Haar grootfte verdienfte beflaat daarin dat de boom
zeer fterk draagt.
De VROEGE ZWARTE KNAPKERS. — (T. 0. G. 7
D. blz. 370. II. — Bett. Bett. Lit. 7. — a.) — Zij is van den
Reel of aan beide zijden platgedrukt , en eindigt met een ftompe
fpits. Zij behoort tot de kleine kerfen en is glimmend zwart.
Aan den 6dnen kant heeft zij eene zeer zware geut. Het vleesch
is hard en paarsch van kleur. Het fap zeer geverfd, zoet en tevens min of meer bitter. Zij wordt in 't begin van Julij
rijp , wanneer men nog Beene andere knapkerfen heeft, en de
boom is zeer draagbaar.
De GROOTE LATE ZWARTE KNAPKERS. — (T. 0.
G. 7 D. blz. 370. N. 37. — Bett. Cat. Lit. VI.--17.) — Zij is
bij den fleet dik , aan beide zijden plat gedrukt , en met een
ronde fpits. Zij wordt doorgaans groot. Hare kleur is zwart
en glimmend, het vleesch hard en donkerrood , bet fap veelvuldig en zeer geverfd , de fmaak zoet en aangenaam. Zij wordt
in 't begin van Augustus rijp. De BooM is gtoot en draagt zeer
fterk. Van de groote zwarte knapkers verfchilt zij vooral daar.
in , dat zij later rijp wordt. 1Vanneer bet eenige dagen eater
een regent, wordt zij zoo los bij den fleet , dat bij het fchudden alle de kerfen van den boom vallen. Voor 't overige is het
eene voortreffelijke groote kers.
De HONGAARSCHE HARTKERS , GROOTE BRUME
(Handb. biz. 66r. N. 5.) — Deze
geflipte paarfche kers is eene der grootften en besten van alle de
gewone Hartkerfen met hard vleesch. In haar fmaak is iets bitters, hetgeen niet onaangenaam is. — Zij verfchilt van de anderen van dit foort daarin , dat zij
a) Weeker vleesch heeft
b) Minder bitter is, en
c) Later rijp wordt, dan de anderen, to weken in 't laatst van
Julij. — Dat zij Hongaarsch beet, daarvan is geen andere reden
dot
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dat in Duitschland de gemeene man all wat groot is
dan
Ilongaarsch of Spaansch noemt, even gelijk men bij ons ce
de in een dergelijken zin veelal het woord Engelsch gebruikt.
De BRUINE HARTKERS. (Handb. blz. 66z. N. 4 .) —
Zij is groat en gewoonlijk zeer hard van vleesch en bitter van
finank. De naam van bruin is oneigenlijk: hare eigenlijke kleur
is paarsch , met mode ilippen. Zij words in 't laatst van Julij
rijp.
De ROODE FIARTKERS. (Haab. blz. 661. N. SO—,
Deze is minder aangenaam van fmaak dan de zwarte Hartkerfen,
zijnde zij meer bitter dan zoet en hard van vleesch. Van den
foort zijn er , even gelijk van d6 zwarte Hartkerfen verfchcidene
afwijkingen.
GARDEROOPSCHE KERS, II ERTOGS ICE R S. (kNOOP.Handb. blz. 662. N.9.— T. 0. G, 7 D. blz. 371. N. XIV. KNOOP.)
Is van gedaante iets langwerpig rond loch naar onderen minder dun , zwartachtig bruin van kleur en als ze wel rijp is met
lichter flippen, worts hard van vleesch en onder het eten
knappend, ook zoet en aangenaam van fmaak en worth in 't
laatst van Julij rijp. — De n oo M mankt clerk en regt opgaarrti
houtgewas , en is zeer vruchtbaar, vooral na dat hij eenige jaren
lang gedragen heeft.
B. Met G E E N G E V ER F D fap en met een boat vel.
a. Met WEEK VieeSCh. - [W I T T E HARTKERSEN.]
De WIT EN ROODE HARTKERS. Guignes a Bros f tilt Marc
& rouges — (Pow. AV. D. I. blz. 2. Pl. 3. fig.
Bett.
Cat. Lit. aan.) Dit is eene der allervraegtle kerfen. Haar
vel is aan de zonzijde rood: het Cap en het vleesch witachtig,
tamelijk hard , en aan den (teen hangend. De fmaak is redelijk.
Zij worth half Junij rijp.
De AMARANTH KERS. — (T. 0. G. 7 D. blz. 363. I.—
Handb. Beitr. Bett. Cats N. I.) — Zij heeft veel overeen•
komst met de Molkenkers. Bij den heel is zij dik , bijkaas
rond, edoch can beide zijden min of meer plat gedrukt.- Zij belaoort tot de groote kerfen. Hamel zij over hare geheele opperviakte rood is , fchijnt echter iets geels daardoor heen, en zij
heeft buitendien nog ellerlei vlakken van verfchillende kleuren.
Ann den eenen leant heeft zij eene nand , aan den anderen eerie
goat, die bcidea vrij duidelijk z'jn. De heel is lang maar niet
dun.
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dun. Het vleesch is week en wit. De fleen zit vast aan den
fteel. Zij verfchilt van anderen vooral daarin dat zij eene itomPe fpits heeft, dat hare grondkleur dof en gevlakt is , en dat ze
hat rijp wordt. ' t Is voor het overige cane zeer goede kers ,
die meer, den drie weken lang aan den boom goad bljft, te
weken van 't laatst van Junij of tot in 't laatst van julij , als
wanneer deze befchrijving eerst op hear toepasfelijk is; zijnde
zij in den beginne vrij laf en bitter van fmaak.
De BLOED- HARTKERS. The Bleeding. Heart — (Handb. blz.
667. N. 26. —Forfyth,— Bett. Cat. N. 15.)— Eene lichtc bloedroode kers, met bleekroode ftippen en vlakken , en een fleel die
duim lang is. Het vleesch is wit en week , het fap insgelijks
wit en de finale zoet en aangenaam. Zij wordt in 't laatst van
Junij rijp.
De VROEGE LANGE WITTE HARTKERS.

(T. 0.

G. 7. D. blz. 362. N. 41. — Bett. Cat. Lit. 6—q.
Beitr.) — Doze kers is la.ng, aan beide zijden min of nicer platgedrukt, bij den heel en aan 't eind lets dunner dan in 't midden: fommigen zijn geheel rolvormig. Zij behoort tot de kerfen
van tniddelmatige groote. De fchil is rood met een geelen weerfchi/n. Zij is zwaar geflreept, de ilrepen loopen bij den fleet
ricer regelmatig bij een , naar de fpits toe heeft zij een aantal
langwerpige ilippen, Het vleesch is witachtig geel en vast , onder de fchil een weinig geverfd. Het fap is niet veelvuldig noch
ook zeer fmakelijk. Zij wordt vroeg en te gelijk met de eerite
Meikerfen rijp. Hierdoor , zoo wel als door hare lengte en rolvormige gedeante , onderfcheidt zij zich van alle kerfen van dit
foort. Zij wordt nog al geacht, om dat zij vroeg rijp worth.
Dc KLEINE WITTE VROEGKERS NTLEESCHK-ER s,
Bernfleinkirfche. Petite Guigne
Porn, Franc. 2 D. blz. 35. P1. 15. N.
hdtive. — (Du Ha;nel.
9. Ilij noemt ze echter verkeerdelijk Bigarreau. — T. 0. G.
r. D. blz. 208. Pl. 9. Bett. Cat. Lit. w. w. w.) Eene
vroege Hartkers , met wEEK vleesch. Hare kleur is een overgang van lichtrood tot witachtig geel. Zij fchijnt hoofer den
breed te zijn , maar dit is in de dead zoo niet , zijndc zi j eerdcr
jets breeder dan hoog. Het bloefemitip is op deze vrucht nog
duidelijk te zien , even gelijk ook de need welke van hetzelve
naar den flee' toe loopt. Zij is aan beide zijden jets plat gedrukt.
Het vet is taai , het vleesch echter week en vol van een zoet wit
Cep. De fled van deze kerfen is tamelijk lang en pat gemakkeF. I E R K E R S 9 A G A A T K E R S.
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Iijk bij het trekken van den fleen af. Zij wordt in 't begin of 13
't midden van Junij rijp. — De Boom is zeer zwaar, en des.
zelfs takken fchieten vrij fchuins omhocg. De zonierloten zijn
middelmatig lang. De kroon heeft de gedaante eerier Piramide.
Het lichtgroene blad is te lang OM eirond te kunnen heeten , en
is zwaar getand.
De RODE MOLKENKERS. (llandb. blz. 667. N. 23.—
Betts Cat. Lit. o.) Dit is eene zeer zoete niet al te groote hankers , die aan de fchaduwzijde licht rood geflipt en aan de zonzijde donkerrood is. Zij heeft aan beide kanten eene vrij mare
naad. Het vleesch is week, wit, zeer fappig en zoet; de fteen
langwerpig en aan den kant rood geftipt ; zij wordt in 't begin
van Julij rijp. Volkomen rijp zijnde , is deze kers ongemeen
fmakelijk.
Dc WIT EN ROODE GESTIPTE HARTKERS.

(Porn.

D. blz. 3. Pl. 5. fig. I. Bett. Cat. Lit. cc.) —
Haar vleesch is wit en week, fappig, zoet en aangenaam. Worth.
in 't laatst van Junij rijp.
PARELKERS. (T. 0. G. 7 D. biz. 363. N. VIII. --Bett. Cat. N. 31. — Handb.) Heeft volkomen de vorm van een
hart. Bij den fteel is zij dik, aan de beide zijden plat gedrukt
en loopt fpits toe. Eene flerke nand en voor deelen dezelve
nagenoeg in twee helfcen, welke zich bij den fteel gelijk twee
(Mike wangen uitbreiden, zich boven het kuiltje waar in de fteel
zit, verheffen, en zoodoende aan de vrucht de gedaante van een
hart geven. Hare groote is flechts middelmatig. De kleur is
rood met een geven weerfchijn , zijnde de eene zijde altijd lichter dan de andere. De fteel is lang, bet vleesch wit en week.
Het fap veelvuldig , wit , en aangenaam zoet. Zij begint half
julij rijp te worden en duurt aan den boom drie weken lang.
Hare hartvormigege daante onderfcheidt Naar van de meeste anHere kerfen. De BOOM draagt zeer fterk.
De WITTE IIARTKERS VAN DANKELAIANN. (Hans.
blz. 666. N. 25.) Dit is eigenlijk eene gels, niet zeer groote
Hankers; velen zijn aan de zonzijde roodachtig. Zij heeft in
't midden eene breede voor ; de flee is 2 duim lang, het ye!
licht , doorfchijnend als gins , en tear , zoo dat men het weeffel
van 't vleesch daardoor been kan zien. Het vleesch is wit, week,
vol fap , bitterachtig zoet ; de fleen groot en hartvormig: wordt

in 't laatst van Junij rijp.
DC

KERSEN.
De KLEINE ROOI)E RONDE VOGELKERS of xRIEK.

La Petite III:Fife rouge & ronde. TI12 Birds C'xrry, Tile Mazzard.— (Du Hamel. — Pour. Franc. — T. 0. G. 6 D. biz. 217,
N. 8. Pl. 29. Bett. Cat. Lit. 8—o.) — Zij is flechts -T; dulin
'wog en dik. De flreep van den heel naar het bloefemkuiltje is
weinig zigtbaar , en het bloefemkuiltje zelve is vlak en vrij groot.
De flee' is wel viermaal zoo lang als de kers. De kleur is lichtrood , maar wordt donkerder,, wanneer de vrucht lang aan den
boom blijft hangen. Men ziet op het vel een aantal witte flippen , die de vrucht fomtijds gemarmerd doen uitzien. Het vleesch
is witachtig en zoet , met een niet onaangenamen bitteren nafmaak,
welke minder bitter is , naar mate de vrucht rijper is en de
boom met meer zorg behandeld worth. De fleen is naar evenredigheid groot, en heeft veel overeenkomst met een erwt. Da
vrucht wordt in Julij rijp , fommige boomen komen echter later
aan, zoo dat men nog wel in 't laatst van Augustus kerfen van
deze foort vindt. De BOOM is zwaar , en deszelfs hoofd- en zijtakken hangen min of meer. De zome-eloten ziju lang, zwaar en
bruinachtig rood. De 'croon is vrij rond. Het Wad is tarnelijit
lang en zeer fpits. Aan de kanten
het flomi) getand, voorts
donkergroen en bij den flee' bruinachtig rood van kleur.
De KLEINE k00DE LANGWERPIGE VOGELKERS of
La Petite Merife rouge & longue. — (Du Hamel. —
Pom. Franc. — T. 0. G. 6 D. b? z. I. N. 19. Pl. 26. — Bette
Cat. Lit. 8—p.) — Bij den eerften opflag is er weinig onder
fcheid tusfcheu deze en de ronde. De flreep , welke anders bij de
kerfen aan den flee' naar het bloefem-kuiltje loops , is bijkans on,zigtbaar, en ter plaatfe waar men anders het bloefem • kuiltje
vindt, ziet men hier flechts een flip; daarentegen heeft zij een
kuiltje bij den heel. De heel is dun , 2 duim lang , en bij het
einde zwaar en houtachtig. De kleur van deze kers is witachtig
rood , en bier en daar wit geflipt of gemarmerd. Het vieesch
is meer met vezels doortrokken dan bij de ronde Vogelkers, en
de fmaak meer met bitter vermengd. De fleen is langwerpig , en
de vrucht worth op hetzelfde tijditip rijp als de voorgaande. —
De Boom is niet wel zoo zwaar als die van de ronde Vogel.
kers , en deszelfs takken than meer regt overeind. De zomerloten zijn dun en niet zoo lang , ook lichter van kleur (Ian gene.
Het blad is langwerpig , naar den heel toe zoowel als naar voren
is het vrij rond, voorts met een lange fpits , en aan de kanten
fijn getand. Deszelfs kleur is lichtgroen en die van den fleet
bleek bruinachtig rood, Over 't geheel is bet kleiaer dan dat
van de voorgaande.
C
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De TURKINE. (Ilandb, blz. 667. N. 3r. --- T. 0. G. is
D. biz. 154. N. 31. PI. 8. — Bett. Cat. Lit. Io—g.) — Eene
middelmatig groote , zeer breed bartvormige , rood en geel gemengelde Hartkers, flan de zonzijde lichtrood en geel berproeid,
fomtijds ook geheel rood; aan de fchaduwzijde geel en rood befproeid , fomtijds ook witachtig geel . De naad is moeijelijk to
vinden; de flee! middelmatig fang, het vleesch sneer week dan
hard , met wit zoet fap , en zeer good van fm-rak ; de ileen dik ,
rond hartvormig ; wordt in 't laatst van Tunij rijp. — De Boom
ialankt zwaar gewas.

VIER OP LEN POND. La Cerife quatre a la Zivie. — (T.
0. G. 14. D. biz. 352. P1. /8. Handb. Beitr. —) Deze zelclzame kers , die federt eenige jaren uit ldlenen in Vlaanderen naar
Duitschland gekomen is , is blijkens hout , Wad , en groei eene
ware hartkers , en wet eerie rood en wit befproc.'ide hankers met
week vleesch , en van middelmatige groote : zoo dat zij aan Karen naam nog op verre naar niet beantwoordt , kunnende zij intusrchen grouter worden, wanneer zij eenmaal aan een
andere lachtftreek zal gewcnd zijn. Hare gedaante is over 't geheel genomen hartvormig, boven op oneffen , bultig , en in plaatfe
van het finders gewone bloefemkuiltje heeft zij een uitftekend
eingebogen puntje , even gelijk de Venus -perfik , 't Been men
bij geene andere kerfen vindt. De grondkleur van het glimmende vet is bleekgeel , men ziet dezelve echter niet dan aan de fchaduwzijde. Zij is meestal fraai karrnozijnrood. , met geel en wit
befproeid en gefireept. Het vleesch is wit, week en vol van een
zoet en aangenaam cap. De .fleen is naar evenredigheid klein,
niet zeer hartvormig, en heeft cen fcherp puntje. — De BOOM
maakt eene wijduitgeflrekte en verftrooide kroon , dikke zware
loten, die uit hoofde van 't gewigt der bladen , krom buigen en
benedenwaarts hangen. De oogen zijn groot , gezwollen , fpits, en
vatten zeer goed bij 't oculeren. Het blad is buitengewoon groot,
even als een Notenblad ; bij jonge boomen heeft het fomtijds de
z
lengte van I voet en de breede van voet , hebbende het voorti
eene fcherpe fpits. Het is dun en veelal gekreukeld.
PRINSESSEN- KERS. — (T. 0. G. 7 D. biz. 364. N. to.—
Bett. Cat. Lit. 9—d. — Handb. Beitr.) Deze Hartkers is bij
den flee! breed en dik, aan de beide zijden plat gedrukt en nair
voren fpits , zoo dat dezelve vrij hartvormig is. Zij behoort tot
de kleine kerfen. Volkomen rijp zijnde , is hare kleur rood met
een gelen we,A;rfchijn. De naad is weinig zigtbaar,, en de fled
zeer lang. Zij rnoet lanz aan den boom blijvon hangen, voor
zij
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zij zoet en fmakelijk worth. Daar ze dus bijkans half Julij rijp
wordt , kan men ze tot hfilf Augustus gebruiken. Het vleesch.
is geheel wit en vol van eer y wit fap, betgeen annvangelijk bitter en onaangenaain is, maar vervolgens zeer liefeliik wordt.
Men kan haar uit andere kerfen van deze foort gemakkelijk
kennen , rnaar hare eigenaardige kenteekens zijn met dat nli'moeijelijk op to geven. Haar lange fteel , hare heldere roode kleur,
en hare kleinheid don haar vooral van anderen onderfeheiden.
Voorts is de boom zeer draagbaar en mist bijkans nooit. Dit laatfie geeft haar ook nog al eenig regt om voortgeplant to worden ,
terwiji ze voor het overige niet onder de lekkerfle kerfen kan
gerangfchikt worden.
De VLA AMSCHE KERS. Die Flatnentiner, Flärnifche kir(Handb. blz. 667. N. 27. - Bett. Cat. Lit. 9—z.) —
Eene groote fraaije vleesdhkleur en rood befproeide, dock
2an de zonzijde doorgaans geheel roode kers, met wit, week,
zoet en fmakelijk vleesch en fap: wordt in 't begin van Julij rijp.

fehe.

De ENGELSCHE , WITTE VROEGE HARTKERS. —

(Handb. Beitr.) Dit is eene middelmatig groote, voortreffelijke kers. Haar flees is tenger en ling, en ileekt in een diepen
kuil. Het vel is geelachtig wit , en out den heel p een , wanneer
de vruchtcn veel zon gehad hebben , met rozenrood afgezet.
IIet vlecsch is week, wit , zeer zoet en fmakelijk. De (teen is
klein. Zij wordt half Junij rijp. — De B 0 o ii wordt zwaar
groot.
t ONREGELMATIGE KtRSEN.

DE UZERKERS. Die Egidikirfche , Eifenkirfche, Rothe bittere Molkenifirfche, kkine rake SpatkirMe. Guigne rouge tardily,
de Fer on de St. Gilles, — (Du Hamel D. I. N. 4. blz. 120. - Pon.
Franc. D. 2. biz. 32. Zij moeten gewoonlijk tweemnal in 't
jnar vrucliten dragen , in Junij en in October. De kers is klein
en vrij bitter van fmaak.
[WITTE KNAPKERSEN, Afarb. Met HARD vleesch.

morkirfchen.]
De SCHOONE VAN ROCMONT. HET BONTE DU I V E
n ART. Belle de Rocmont , Coeur de Pigeon. — (Porn. Franc. 2 D.
blz. 36. N. 1o. Pl. XVI. — Porn. "lull. D. i. blz. 3. Pl. 5. fig.
Handb. blz. 665. N. 19. — Henne blz. 351. N. 7. ROOD
SPAANSCHE. Bett. Cat. Lit. 4—x.) — Dit is eene fraaije
tamelijk groote, weigernaakte hartvormige kers, die van boven
breed
C3
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breed is , en onder aan doorgaans eene kleine fpits beat. De
naad is viak en zeer breed; de heel middelmatig lang en fteekt
ill een diep en wijd kuiltje. Hare grondkleur is witachtig geel
en daarover been is zij met licht en donkerrood afgezet en befproeid aan de fchaduwzijde heeft zij rozenroode itippen en
firepen. Ilet vleesch is fraai wit, niet zeer hard, fappig en aangenaam van fmaak. De iteen is klein en rood geilipt: wordt its
't begin van Julij rijp.
De LOUWERMANSKERS. Die grofse Lauermannskiifc7ze. —
(1-landb. blz. 664. N. IS. — T. 0. G. 7 D. blz. 366. IV. —
Bette Cat. N. 23.)
Eene der grootfle en prachtigile bonte
Hartkerfen , die dan ook voor een fieraad op tafel worth gehouden. Zij heeft de vorm van een regelmatig hart , is aan beide
zijden rood befproeid , terwiji de grondkleur witachtig geel als
Avasch is, en bij het rood van de zonzijde zeer fchoon affteekt.
Over de kers been loopt een flreep, die niet wel eene voor heeten mag , tot aan het flip , waar de flamper gezeten heeft. De
fled is II duim fang , en ook wel Langer , en fleekt diep in de
vrucht. In groote en zwaarte evenaart zij de bonte Loodkers ,
en fomtijds overtreft zij dezelve in beide opzigten. Haar vleesch
is zeer wit, vast, aangenaam , zoet en ongemeen fmakelijk. De
fleen is hartvormig en aan de groote der vrucht geGvenredigd;
bij gnat niet gemakkelijk van 't vleesch los. De kers begint half
Junij rijp to worden.
De WITTE ROZEN- ROOD GEMARMERDE DART.
KERS. — (Pom. Aufi. I D. blz. 3. Pl. VI. fig. I. Bett.
Cat. Lit. 8—r. — Haar vleesch is wit , en minder vast dan dat
'van andere Hartkerfen van deze foort. Het fap is wit, en wanneer de vrucht volkomen rijp is, aangenaam van finaak wordt
in 't hidden van Julij rijp.
De RONDE GEMARMERDE ZOETE KERS

MZT VAST

VLEESCII. DUBBELE ROUAANSCHE KERS. FRANSCHE wIJNKERS.

SPAANSCIIE WIJNKER S. SUIKER.

Bigarreau marbre. —(;1 N o o P. - Du Hamel. — Pow. Franc.2 D. blz. 33. N.
7. — Porn. Auf1. blz. 3. N. 6. fig. T. - T. 0. G. II D. blz.
284. N. 20. Pl. 15. — Beitr.) Eene zeer aanzien-

WIJNKERS. HARTEERS. KUISBONTE.

Eike , vrij groote en goede knapkers. De grondkleur is wit en
wordt, rijp ziinde, zwavelgcel. Op eenige plaatfen is zij ZWf12.17
met rood befproeid en vol van roode kringen en vlakken. Waar
zij aerk door de zon befehenen zijn, is de kleur bijkans
rood
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hood, vloeijende dan de flippen en vlakken in een. De ftreep
van den fteel naar het bloefemftip is weinig zigtbaar , en van het
bloefemftip zelve worth men ook niet veel ontwaar. De fteel
fteekt niet zeer ver in de vrucht en is meer dan tweemaal zoo
sang als de vrucht hog is. Hare oppervlakte is zeer glimmend
het vel is dik, en zit vast aan het vleesch. Het vleesch is vast
en wit, en het witce fap is zeer verheven zoet, en verfterkend
van finnak. Dc fleen houdt zeer vast aan hitt vleesch en is langwerpig en nagenoeg hartvormig. Deze kers worth van 't begin
van Julij af altengs rijp — De BOOM is niet zeer zwaar , en
deszelfs kroon groeit piramiedachtig. Het blad is lichtgroen,
iangwerpig en zwaar , maar niet fcherp getand.
De LANGE MARMER - KERS. Bunte Lothkirfche. --Bett. Cat. Lit. V.—k. — Deze behoort tot de groote en voortrefrelijke Hartkerfen. Zij
is langwerpig, heeft de gedaante van een onregelmatig hart ,
met een zware mad; de kleur is geelachtig wit met fraaije roode
flippen en vlakken ; het vleesch is hard , edoch fappig, en de
De BOOM
finaak zoet en aangenaam. Zij wordt in Julij rijp.
maakt groot gewas, en is zeer vruchtbaar.

('Handb. blz. 665. N. 20.

De GROOTE PRINSES. Die hollanilifche grofse PrinzesfinBett. Cat. Lit.
kirfche. — (Mfinchhaufen. — Hirschfeld.
VI.—n. Handb. Beitriige.) Dit is eene zeer groote en
fraaije Hartkers , wier vleesch zoo vast is , dat men Naar kan
doorfnijden , zonder dat her fap daaruit loopt.
DE GESTIPTE ZOETE KERS MET VAST VLEESCI-I.
(T. 0. G. ro D. blz. 342. Pi. 19.) Eene fchoone vrucht , die niet
geheel de vorun van een hart heeft, want zij is niet zoo zeer lang
en fpits , als wel rond , en zelfs breed en gedrukt. Zij is 9 lijnen hoog en biikans 1 duim breed en io lijnen dik. Zij on .derfcheidt zich van de anderen voornamelijk daardoor, dat zij eene
diepe voor van den fteel tot aan het bloefemkuiltje heeft , van
welk kuiltje niet veel sneer dan een flip zigtbaar is. Hare grandOur is witachtig geel, waar over eene lichte roode kleur verfpreid is. Aan de fchaduwzijde is zij wit en heeft kleine ftippen. De fleel is bleekgroen, vrij kort, en zit tarnelijk diep in
de vrucht. Het vel is zeer fterk over het were vleesch been gefpannen. De kleur van het vleesch is wit en in den omtrek van
den fteen is hetzeive ongemeen helder en bijkans doorfchijnend.
De fleen is rand. De kers wordt in 't laatst van Julij rijp. —
De BOO M is vrij zwaar het lange blad heeft eerie fcherpe fpits
ea
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en loopt ook naar den fled fpits toe ; de kant is diep en fcher?
getand,
De GROOTE GLAS HARTKERS. (Bett. Cat. Lit.
ITHL—e.) — De kleur van deze kers is zwaar rood en hier en
daar met zeer lichte plekken zij heeft eerie diepe voor en de
fmaak is min of meer bitter.
De HILDESITEIMER LATE WITTE KNAPKERS. --•
(Handb. Beiti. Bett. Cat. Lit. IX.—e.) Zij heeftveel
ovcreenkoinst met de witte knapkers ; de fmaak is zeer aangenaam en zij heeft dit vooruit dat zij laat, to weten in 't laatst
van September rijp worth, wanneer men Beene andere zoete kerfen meer heeft. Wordt de boom op een lommerrijke plants geplant , clan ken men er tot in 't laatst van October vruchten van
bebben.
C. Met GEE ^1 CEVERFD flip en met enkelkleurig vel.
a. Met WEEK vleesch. — [WAS C HKERSEN.]
De GELE HARTKERS , z WAVELKERS, WASCHKERS,
GOUDKER s,
Guigne jaune. — (Porn. Franc. 2 D. blz.
33. N. 5. P1. XI. — Porn. Aufir. P1. 4. fig. I. - Hirschftnd. — T. 0. G. 2 D. biz. 234, P1. 13. Handb. blz.
666. N. e3.) — Zij heeft de vorm van een hartkers, langwerpig en van boven breed; fommigen zijn vrij groot; de gewone
groote is van 1 duim en de dikte van 9 lijnen. Ann den breeden
kant ziet men eerie flaauwe lijn of nand, die van den fled of tot
aan het tegenovergettelde einde loopt , waar men nog eenigzins
bet blo(2feinkuiltje ontdekt. De heel is tweemaal zoo lang als de
kers , hoog is, hij is zeer dun en fleekt niet diep in de vrucht.
De kleur is zwavelgeel. De fchil dun, clerk gefpannen en ongemen glimmencl: het vleesch is minder week clan dat van de vroege zwarte hankers ; bet is echter ook niet zoo vast als dat van
de knapkers, tervviil het voorts vrij vast aan den fleen hangt.
'let fop is wit , honigzoet zeer verheven van fmaak , en zeer
1,7 1oeibaar. De fleen is langwerpig. Zij worth in 't begin van
3alij rijp. — De n o o am is wet de kleinfte van wile de Hartkerfeboomen , hoofd. en zijtakken Nan vrij fled over
rind en groeijen zeer gaffelachtig. De zomerloten zijn fang en
middelmatig zwaar, bleekgeel en vol van witte vlakken of knobbels. Deszelfs kroon heeft de vorm van een min of meer hoogen kogel. Het blad is lichtgroen langwerpig , en eindigt met
en hinge fpits, bij den flee is het nagenoeg rood, en aan de
in.ntcti aortic, getand.
De
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GOUDGELE HARTHERS•

Guigne a petits fruits d' ambre ou d' or.— Awber.Heart.— Forlyth.—
Porn. Auflr. r D. biz, 2. P1.4. fig. 2.- Handb. biz. 665. N. 2,.Bett. Cat. Lit. an.) —Eene niet zeer groote kers die meer rond dan
hartvorrnig is, met een langen donkergeel van kieur, niet
zeer week van vieesch , en met geelachtig fap, hetwelk aangenaam van fmaak is. Zij worth in 't laatst van Junij rijp.
f ONRE GE LM ATIGE kerfen.
De HARTKERSENBOOM MET DUBBELE BLOESEMS

Der lIerzkirfchenbaum mit grofs
fiillter Bliithe. Merifier a 'gear double. — (it N o OP. Hamel. I D. biz. 116. — Porn, Franc. 2 D. biz.
Pl. 3.—
Bett. Cat. Lit. z. Pom. "lull. I D. biz. 4. PI. 8. —Handb.
DUBBELE BLOEAIKERS.

biz. 668. N. 32.) — De zware groei en het groot, hangend
blad geven genoegzaam to kennen , dat hij oorfpronkelijk tot dit
geflacht behoort. Daar intusfchen de bloefem in plaats van flarnpers niet dan blaadjes heeft, daar bijgevolg het vruchtbeginfel
niet kan bevrucht warden , zoo blijft dezelve onvruchtbaar, en
de boom wordt flechts als eene zeidzaamheid en uit hoofde van
deszelfs ifchoone bloefems aangekweekt. De gemelde bloefem
gelijkt eene fraaije witte roos , en men vindt ze reeds aan het
rijs , in 't eerfre jaar na de enting. Nogtans is deze bloefem iets
sneer geelachtig, terwiji ook de blaadjes langer en viodderiger
zijn.
II. KERSEN UIT HET GESLACHT DER ZURE KERSENv
BOOMEN.

A. Met G E V E R F D fap , en met een enkelkieurige z w A RT e of aithans donkere fchil.
a. met het GROOTE ZURE KERSEN.BLAD.
ZOETE WIJKSELS.

De HERTOGEN KERS. Cerife raale. Cberry Duke. —
(Hirschfeld. — T. 0. G. 2 D. biz. 210. en 7 0. biz. 385.
Xtlf. Handb. biz. 670. N. 35. — Bert. Cat. N. II.) —
Eene zeer goede Wijkfel, meer plat dan rond en aan beide zijden min of meer getrokken. Zij is 9 lijnen breed en 8 lijnen
hoog. De fchil is dun , en wanneer de vrucht geheel rijp is,
donkerrood. Het vieesch is maisch en week , vol van een
rood fap , het welk zoetachtig zuur,, en zeer verheven en verfierkend van fmaak is. De fteen is rond, edoch eenigzins plat
gedrukt. Zij wordt in 't laatst van Junij of in 't begin van Julij
nip. Deze voortreffelijke fowt is ongemeen drazgbaar , en
mist bijkans nooit. De vruchten rotten wel ligtelijk aan den
C5
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boom, wanneer het weer zeer regenachtig is ; dan men kan ze,
wanrieer ze niet al te veel verrot zijn , altijd nog gebruiken om
te droogen. — De Bo OM is middelmatig zwaar; de hoofdtakken vormen zich doorgaans gelijktijdig, maar de zijtakken komen
niet dan allengs en groeijen nu eens gaffelachtig en dan weer verward door elkander. Het draaghout wisfelt zeer geregeld af.
De zomerloten zijn niet zeer lang , maar zwaar , en lichtgroen
van kleur. De krocn heeft de gedaante van een halven kogel.
Het blad is lichtgroen en lang ; het is middel in het breecist en
loopt zoowel naar voren als naar den flee! fpits toe : zijnde het
aan de kanten fcherp getand. De bladiteel is 2 duirn lang , lichtgroen, en met knobbeltjes van dezelfde kleur bezet.
De ROODE MEIKERS , DE GROOTE MEIKERS.

(Handb. biz. 669. N. 35. — T. O. G. 7 D. blz. 376. N.
Bett. Cat. Lit. 7.—b.) — Er is geene kers bekend , die
3.
zoo velerlei namen heeft als deze voortreffelijke zoete kers,
waarvan het natuurlijk gevolg is dat men in de verfchillende
Fruitkundige Werken van 'roeger en later tijd dezelve niet altijd
even gemakkeiijk kan vinden. Hiertoe heeft deze omilandigheid
veel bijgedragen , dat zij vroeg en laat rijp wordt. In het laatst
van Mei namelijk begint zij alreeds rood te worden, en men kan
ze des floods gebruiken. Intusfehen wordt zij hoe langs hoe beter en donkerder van kleur, zoo dat ze na verloop van 6 weken
bijkans geheel zwart elf ongemeen fmakelijk is. Deze verfchillende graden van rijpheid brengen nu ook het verfchil van finaak
voort; wegens hare goede lioedanigheden, werd ze uit de eene
landflreek naar de andere verzonden, en dit bezorgde haar
eeu groot aantal namen. Zoo heet zij in de Pow. Aujir.
I D. blz. 6. P1. 14. fig, 2. die friihe Herzkirsch-weichfel, Cerife
guigne — in de Pom. Franc. 2 D. blz. 39. N. 2o. Pl. 25. die
Holliindifche Treic 72fel, Coularde. flenne blz. 333. N. I . floe=
haar die Pragtiche Nuskateller, en ook Succefsions kirsche. —
Men vindt ze insgelijks onder den naam van SCHARLAKEN
KERS, Cerife d' ecarlate. — en 0 UDE KONINGSKERS, RoIale
ancicnne, —In 't Hesfilche en in de Saxifche Kweekerijen beet
In de boomkweekerij bij
2,"! U E D U B B E L E Pd E I K E R S.
Ilia fiche.
Leipfig: die grofie rothe
Deze voortreffelijke kers is niet geheel rond maar , vooral aan
de eene zijde , jets plat gedrukt : behoorende zij voorts tot de
groote kerfen. Zij begint fpoedig , en wel in 't eerst van junij
te kleuren , en bijgevolg vroeger dan eenige andere kers. Zij
wordt reeds gegeeten zoo lang ze nog Licht rood is , zij
echter op dat tijdilip nog niet rijp. Olu dat men ze nu veelal
Diet
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Bret Langer laat hangen , kent men ze ook flechts ass een roode
kers. Zij worth echter , gelijk reeds gezegd is, donkerder naar
mate men ze !anger aan den boom laat hangen, zoo dat zij op 't
laatst geheel zwartachtig rood worth , inaar onder die kleur
om gemeide redenen bijkans onbekend is , kunnende zij 6 tot 7
weken lang aan den boom hangen. Haar vleesch, 't welk in den
beginne flechts roodachtig is , wordt in 't laatst geheel rood en
vioeibaar. Het fap heeft dezelfde kleur en is in 't eerst vrij waterachtig , maar worth filings zoo zoet en kruidig dat deszelfs
fmaak dien van de meeste anderen overtreft. Deze kers is
middel in nagenoeg i duim dik , en bij het bloefemkuiltje aan
den anen kant jets hooger dan aan den anderen. De fchil is
taai en Ilerk. De fleen is in evenredigbeid van de vrucht middelmatig groot. Door hair Iangzaam rijp worden onderfcheidt
zij zich van alle andere kerfen. — De Boom wordt simmer
groot , heeft groote bladen even als de Hartkerfen , en over Bind
itaande takken. Het blad is lichtgroen en loopt naar den fleet
fpitfer toe dan naar het einde. — In Opper Saxen is dezelve
zeer gemeen , wordende zij daar ook het eerst rijp. De boom
draagt goad, en verdient dus in alien opzigte aangekweekt te
worden.
De ZWARTE SPAANSCHE IT ROEGR.IJPE KERS.
(Handb , blz. 662. N. 12. - Bett. Cat. Lit. i.)
Eene
zeer voortreffelijke kers van den eerflen rang. — Wat hares
fmaak en gedaante betreft , heeft zij veel overeenkomst met de
zwarte Hartkerfen, maar de boom behoort eigenlijk tot het geflacht der zure kerfeboomen , aangezien deszelfs bladen meet
flaande dan hangende zijn. De kers is tamelijk groor, heeft aart
beide zijden eene breede naad , een klein bloefemkuiltje en een
steel die II duim lang is. Het vleesch is tear , malsch, faprijk
en buitengemeen geurig en aangcnaam van fmaak. Zij worth
reeds in de helft van Junij rijp. — De BO o M draagt terflond in
het tweede jaar en wordt uit hoofde zijner ongemeene vruchtbaarheid niet zeer groot. Men vindt geene zoete kers, die beter gefchikt is om voor leiboomen gebruikt te worden.
De ROODE MUSKADEL KERS. — (Handb. biz. 672.
tamelijk groot , langwer.
pig rond, bruinachtig rood en zelfs sneer dan eens zwartachtig,
verheven zoetachtig zuur van fmaak; zij begint half Junij rijp te
worden. — De boom kan op zoet en zuur verCideld worden
en draagt zeer clerk.
N. 44.. Bett. Cat. N. 3o.) — Is

De VOLGER - KERS. --

(Li NO o P.

Handb. biz. 67^.

I4: ERSE N.
N. 4% — T. 0. G. 7 D. blz. 386. XVII. — Belt. Cat.
N. 34.) Deze groote en voortreffelijke kers heeft een zwaar
bt,,d even als de meeste Hartkerfen ; de fteel is niet wel langer
(IA t duim: zij is voorts donkerrobd , rond edoch van onderen
mil of meer breed, met een diep kuiltje. De fmaak is zuur en
met een zeer aangenaam zoet ondermengd ; zij is vleefchig en
vol van een kosteliik fap, hetwelk flechts weinig geverfd is. De
fteen is glad en rond. Zij begint in 't laatst van Junij rijp to
worden en duurt tot half Julij. In 't eerst is deze kers bleekrood ,
eve,-; als eene glaskers, maar wanneer zij nog z of 3 weeken aan
den boom blijft hangen, wordt zij zwaar donkerrood en het
vleesch wordt dan ook roodachtig en vloeibaar. — De BOOM
klijgt doorgaans een goed fatfoen eIl maakt fchoon loof; hij
wordt echter niet groot, maar is zeer vruchtbaar.
Hij is de
vverga van de zwarte Spaanfche vroegrijpe kers.
VROEGE VAN DER NAT UIT ZAAD. FriThe Natt aus
(Handb.blz. 67i. N. 41. — Bett. Cat. Lit. hh.)
voortreffelijke en zeer fmakelijke vroegc kers, aanzienlijk
van groote , bijkans hartvormig, met eene naad aan beide zijden
en cell zeer duidelijk bloefemkuiltje. Door het fraaije roode en
gliminende vel fchijnt het vleesch gemannerd henen. De fteel is
duini Lang , i , 3 en 4 Helen loopen gemeenfchappelijk in 66n
fled nit. Het vleesch is week , en vol van een aangenaam zuur
achtig zoet fap. De (teen is klein en hartvormig , en blijft gaarne can den reel hangen. Zij wordt in 't begin van Junij rijp , en
behoort dus tot de vroegfle kerfen. — De Boom heeft een
breed , zwaar en zuur blad , hetgeen diep :getand is. — Waarfchijnlijk is deze foort uit een pit van de kers van der Nat ontthan.

Samen.

VELSER KERS. LATE PRAAGSCHE KERS , LATE
PRAAGSCHE MUSKADEL, LATE IIOLLANDSCHE KERS,
LANGE PRAAGSCIIE KERS, PIETERSONS KERS.
Hence blz. 336. N. II. die Pfalzer kirfche. —
(KNOOP.
T. 0. G. 7 D. blz. 382. N. 26. — Bett. Cat. Lit. 4-0.) —
Zij behoort tot de beste foorten , en is eene zwartachtig roode,
min of meer langwerpige , en tamelijk groote kers , die veel naar
eene hankers gelijkt, daar zij bij den fteel dik en aan beide zij.
den plat gedrukt is, en finaller tocloopt; met een langen zwakken fteel , waaraan de fteen, even als bij de glaskersen, ligtelijk
blijft hangen. In 't eerst is zij lichtrood en glimmend, maar vervolgens worth zij donkerrood en zelfs zwartachtig. Zij heeft
Been zware nand maar een bloefemkuiltje. Haar fap is lichtrood
het
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het vleesch malsch , zoet, met een aangenaam zuur ondermengd,
zeer fmakelijk en verfrisfchend. De fteen is langwerpig. Zij worth
half Julij rijp en is zeer vruchtbaar. Aan den kant van de
Saale in . Duitschland noemen haar de landlieden de vERWOR.
i. de ontaarde Meikers.
PE NE
De PRAAGSCHE 1VIUSKADEL-K ERS.— (g NO o
blz. 67 I. N. 4 0 . — T. 0. G. 7 D. blz. 334. V. — Best. Cat. NOok eene fmakelijke kers van den eerften rang. —
2 9 .)
Groot , bijkans geheel rand, aan de breed gedrukte zijde met
eene diepe naad, voorts met een zeer zigtbaar bloefemkuiitje en
een dunnen en langen Zij is donkerrood van kleur en glimmend ; haar vleesch is fmeltend, vol van een zoet en kruidig fap.
Zij wordt in 't laatst van Julij rijp. — De boom maakt groot
en zwaar getand loof, en de zomerloten zijn gelLipt. IN is date
vooral draagbaar, wanneer his op een zuren flan/ veraleld wordt.
DE ZWARTE MUSKADEL KERS. — (Handb. blz. 67r.
N, 39. — T. 0. G. 7 D. blz. 384. VI. — Bet. Cat. N. 45.) —
Insgelijks eene groote en voortreffelijke kers , rond , en aan de
zijden iets plat , met een dikken , korten ileel, het vleesch dorkerrood , week , fappig , zoet met eenig zuur ondermengd, zeer
verheven van finaak. — De bloefems worden in 't laatst roodachtig en de kers worth in 't laatst van Julij rijp.
DE DOCTORS KERS. — (Handb. blz. 674. N. 51. —
Bett. Cat. Lit. 5-0.) Eene fmakelijke kers , aanzienlijk

van groote , rond , iets plat gedrukt, met een fleet die II tot 2
duiin fang is en met een bloefemkuiltje ; hare kleur is paarsch ,
het vleesch is fmeltend, zoetachtig zuur en zeer geurig en aangennam. De fteen is wel geheel road, maar heeft under aan
cane kleine fcherpe aan de breede zijde blijft jets van het
vleesch hanger. Zij wordt half Julij rijp. — De BOOM heeft
een groot en king blad ; de bloefem is vrij ongemeen. Zoo dra
de helmpjes beginners te verdroogen, worden de itijitjes rozenrood , en ook de kroonbladen krijgen van onderen de kleur n
perfikenbloefems , hoewel zij te voren fpierwit waren. Deze
Doctors kers en de beide voorgaande foorten , de PRAAGS c n z
en de ZWARTE MUSKADEL KERS, Zijn moeijelijk van elkander te onderfcheiden. Het p out en de vrucht hebben onderling,
veer overeenkomst.

(Handb. Beitr.)
DE KARDINAALS KERS.
1)07,
kers komt ten opzigte van vrucht en boom veel met de Doaorskers
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kers overeen echter is het ecne ar,&-n-e

forr:t.

In 't laatst van

Junij , wanneer zij geheel rijp is , is z;j dunkerbruiu. Zij is

zoetachtig zuur, en zeer nangenaam van finaak.
(Porn. ifujer.
COULIIRD. Die Holleindifche grofse Weichfel.
2. — Handb. bl- 670. N. 36. — Bett.

I D. blz. 5. PI. Ifz.

Cat. Lit. 55.) Eene zeer groote plat gedrukte knes rsz: met
een langen heel, weIL: diep in de vrucht fleekt , bijkans wart,
vol van een zoet en zeer aangenaam fap, met een ronden, dik.
ken fteen zij wordt half Junij Hip. De Boom worth groot ,
en brengt vele bloefems voort, wier damper doorgaans boven de
fiijltjes uititeekt; er komen echter weinig vruchten. van , anders
zoude dit een der voortreffelijkite kerfeboomen zijn, daar de
fmaak van de vruchten onverbeterlijk is.
DE GROOTE MOREL. — Henne, blz. 359. N.
(T. 0. G. 7 D. blz. 383,. N. 33. Bett. Cat. Lit. V.—a.) —
Deze kers is van de eerfte groote en rondals een kogel; zij heeft
een dunnen Heel, die II duiin lang is , en een bloefemkailtje.
Het vel is glimmend zwart ; het vleesch bloedrood, fappig,
rhijnsch en niet onaangenaam van fmaak. De 'leen is middelmatig groot en bloedrood. Zij wordt in 't laatst van Junij en in 't
Deze kers is vooral goed om in te
begin van Julij rijp.
leggen en te droogen.
DE GROOTE LATE KONINKLIJKE MOREL. Die fplite
grofse KOnigliche Weichfel. Cerife reale ties tardive. — (Porn.
/hill. I D. blz. 8. Pl. 19. fig. 2. - Handb.— Bett. Cat. Lit.
eee.) Uit hoofde dat zij zoo laat rijp worth , te weten
in September , is zij fomtijds, wanneer het weer ongunstig is,
vrij zuur van fmaak. Daarentegen wordt zij in goede zomers
zeer fappig en geurig. Dc vrucht is groot, paarsch van kleur
en heeft een langen en tengeren heel. — De BO a M wordt in
zijn foort zeer groot en maakt loten van verfchillende lengte.
DE KERS MOREL. Die kirschweichfel. Cerife guigne. —
Bett. Cat. Lit.
aom. Franc. 2 D. blz. 40. N. 25. Pl. 31.

Dit is eene der groottle en fraaiite foorten van kerIV—i.)
fen , ongemeen zoet van fmaak. Zij wordt in 't begin van Julij
rijp.
GRIOTTE. — (Pon. /kir. r D. biz.. 6. Pl. i5. fig. 2. —
Eene kosteliike vrucht. Volkomen
Bette Cat. Lit. uu.)
zijnde is zij donkerpaarsch van kieur; het vleesch is vrij hard ,
bet fap zoet en aangenaam zij worth in 't begin van Julij rijp.
CE-
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CERISE ROULE. — (T. 0. G. 7 D. blz. 381. N. 22. —
Benne , blz. 357. N. to. Die grolse Ungrif:he.
Bett. Cat. Lit.
IV—z.) Deze kers is bijkans rond, can de kanten flechts
weinig plat , en aan 't eind volkoman rond. Zij behoort tot de
grootite kerfen. Aan de eene zijde heeft zij eene flaauwe nand.
Hare kleur is donkerrood en zelfs zwartachtig. De fleet is , ter
plaatfe waar hij in de kers fteekt , min of meer brain befproeid ,
en daar waar hij aan 't hout vast zit, heeft hij altijd nog een lid
of gewricht. Onder 't eten knapt deze kers eenigzins en het vel
is vrij taai ; haar vleesch is vloeibaar en zeer rood; het fap veelvuldig en zwaar geverfd. De fmaak is ongemeen zoet met een
weinig zuur ondermengd, hetgeen denzelven zeer verheven maakt.
De fteen is groot, bijkans rond, roodachtig , en zit tamelijk vast
aan den heel. Zij worth in 't laatst van julij rijp. — De boom
heeft, even als de Hartkerfen , groote bladen, worth niet groot,
draagt ook niet fterk , maar kan met dat all zeer aangeprezea
worden
DE ZWARTE HONGAARSCHE KERS. — (Hirschfeld.
T. 0. G.) Eene morel, die op het oog bijkans geheel road,
maar naauwkeurig befchouwd aan de dale zijde bijkans plat , en
aan de andere zijde road is, r duim breed, en wine lijn minder
dik en hoog, met een duidelijk bloefemkuiltje. De fleel fleekt
diep in de vrucht en is niet wet tweemaal zoo lang als de kers
hoog is; hij is voorts geelachtig en zit zeer vast aan den fleen.
Wanneer de kers recht rijp is , is hare kleur z wart , het vleesch
is vast en malsch , het fap donkerrood en zoetachtig zuur van
fmaak. De fteen is naar evenredigheid klein , meer langwerpig
dan rond en van onderen vrij rond. Zij wordt in 't midden van
julij rijp. — De B o o M is zwak. Deszelfs takken zijn zwaar
en kort en uit lien hoofde zeer flijf van aanzien. De zomerloten zijn ook tamelijk zwaar, maar niet zeer lang , bleekgeel en
zuiver. De kroon breidt zich reeds onderaan clerk nit , en is zeer
los en verdeeld. Het blad is lichtgroen , langwerpig en final, en
heeft eene lange fcherpe (pits. De bladfteel is niet zeer lang, en
min of meer bleekrood van kleur: de tanden van 't blad zijn
feherp.
DE OPRE GTE ENGELSCHE KERS. Die wahre EngAfi:71e
hiriche. — (T. 0. G..7 D. blz. 383. N. 3o, — Handy. biz. 6(l 2
N. 75. — Bett. Cat. Lit. VII--c.) Deze kers is bijkans
geheel rond, en behoort tot de grootfte kerfen, Haar vel is en
blijft paarsch van kleur. Het vleesch is flechts lichtrood en zeer
fmeltend, het fap veelvuldig en thsgelijks lichtrood: de fliwnic
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aangenaarn zoet , en bijkans geheel zonder zuur. De fled 11
fang, groen , en van onderen brain getlipt. De fleen zit vast
aan den heel. Zij worth half Julij rijp. — De D o o Ai worth
nooit groot , heeft over eind ftaande takken en een groot blad,
even als de Hartkerfen. Hij groeit langzaam ,bat in 't voorjaar het
allerlaatst uit , en heeft vOOr dies t ijd geheel het uiterlijk van een
dooden boom. Voorts is hij niet zeer vruchtbaar, maar de kers
is eene der grootilen en besten.
DE ZWARTE ORANJE KERS.
BRUSSELSCHE ROODE.

HERTOGINNE KERS,

KNOOP.

blz. 34I.

Bett. Cat. Lit. VII.—p.) Henne zegt van haar , dat zij
groot, pikzwart en uitermate aangenaam en kruidig van fmaak
is. Het hout is zoo murw, dat de takken bij de minfte bulging
terftond breken, en de bladen zijn ongemeen zwaar getand.
b. Met het K L E I N E Z U R E KERSENI3LAD en met hangende
[Wijkfels.]
dunne takken.
DE ROODE RONDE VROE GE LAAGSTAMDE WIJKSEL®

Petite Cerife rouge prdcoce.
(Pow. Franc. 2 D. blz. 36. N. r I.
Pl. 1 7. Bett. Cat. Lit, yyy.) Deze kers is Mein, rond,
aan beide einden plat gedrukt , in 't eerst fraai lichtrood en vervolgens donkerder, naar mate zij rijper wordt. Het vjeesch is
wit, zuurachtig, en droog. Zij wordt in 't begin van Junij rijp.
De Boom worth niet hooger dan 5 of 6 voeten.
(T. 0. G. 7 D. blz. 374. N.
DE ZWARTE MEIKERS.
Bett. Cat. Lit. VII--d.) Deze kers is zeer rond en
middelmatig van groote. Zij, begint vroegtijdig , en doorgaam
met half Junij , te kleuren, zijnde zij op dat tijdaip lichtrood,
maar niet rijp. Na verloop van nog 14 dagen wordt zij glimmend
zwart. Haar vleesch is dan ook vloeibaar en zwartachtig rood,
cn het fap bijkans zwart geverfd. De fmaak is in 't eerst zeer
zuur; wanneer de vrucht volkomen rijp is , is zij wel minder
zuur , edoch is zuur altijd de hoofdfmaak. De fleet is zeer kort.
De is o om worth nimmer groot , heeft hangend hout, wanneer
hij niet clerk gefnoeid wordt , en het kleine zure kerfen blad. —
De grootfte verdientte van doze vrucht beilaat daarin dat ze vroeg
rijp wordt.
DE DUBBELE WIJKSEL. (Heette weleer te onregt D E DUS'=
BELE MOREL.) -- Handb. biz. 673. N. 46. — Bett. Cal.
Lit. q.) Eene zeer voortrelfclijke, groote , ronde Wijkfel ;
zwartachtig, rood, en volkomen rijp zijnde geheel zwart,
C41
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on tengeren en langen fled, heeft week en tear vleesch ; roodi

aura ch ti g zoet en zeer aangenaam fap en een echten Wijkfelfinaak.
De fleen is zeer klein , zij wordt in 't laatst van Junij rijp, en
is zeer gefchikt om te droogen. — De Boom heeft een klein
blad, groeit naar gelang van andere zure kerfen zeer fterk ,
maakt veel draaghout , en is zeer vruchtbaar. — Wanneer hij
op zoete kers verC:deld wordt , is zijne vrucht het frnakelijkst.
i

DUBBELE VAN DER NAT. — glandb . blz. 682. N.
74. — T. 0. G. 7 D. blz. 375. N. 2. -- Bat. Cat. Lit.
7.—e.) — Zij is niet geheel rond, maar aan beide zijden
breed gedrakt, en naar het einde toe lets in de lengte gretrokken. Hare kleur is donkerbruin en zelfs zwartachtig, evenwel
nooit geheel zwart. Zij behoort tot de allergrootfte kerfen. Het
vleesch is zeer rood en vloeib:tar. Het fap is insgelijks zeer
rood, veelvuldig, en verheven van fmaak. De fteel is door-.
gaans krom gebogen , incest alle de fteenen zijn fcherp en (pits.
De kers behoort tot de vroegen, wordende zij in 't begin van
julij flip. — De B o 0 al wordt niet groot , heeft dun en hangend hout en een klein zure kerfen blad, bet gebeurt oak zeldzaam dat hij vol hangt. Deze kers is buiten twijfel eene der
fraaifte, grootile en fmakelijkile, zijnde zij ongemeen kruidig.
De itormwinden doen haar ligtelijk nadeel. Van bet tijdilip of,
dat zij begint te kleuren, moet zij ten mint en 14 dagen aan den
bocilti blijven hangen , voor en aleer zij volkomen rijp is.
KERS VAN DER NAT. — (( N 0 o P. - ilandh.
blz. 67 5 . N. 56. Bett. Cat. N. 21.) — Zij ontleent haren
imam van den tuiri vail een Hollandfchen Graaf van der Nat. —
Zij is niet zeer groot , road , *en paarsch van kleur, heeft een
2 duim langen en dunnen fteel , week en zeer fmakelijk vleesch,
en het fap is veelvuldig, kruidig en zuurachtig : zij wordt in 't
begin. van Augustus rijp. — De n o o NI maakt vele zwakke
loten , en laat zijne onderfle takken tot aan den grond hangen. — Buttner in den T. 0. G. 7 D. blz. 373. N. 14. be.
fchrijft dezelve aldus: Hare .vorm Is bijkans geheel fond. Het
vel is donkerrood van kleur. Zij mag eerder klein dan groot
genaamd worden, maar heeft een langen fteel. Het vleesch is
week, donkerrood en volfappig. De ftnaak is niet geheel en
O. van zoetigheid ontbloot, echter drijft het zure boven, en
vele lief hebbers van kerfen vinden er iets zeer geurigs en verhevens in. — De boom wordt grooter dan de meeste andera
zure kerfeboornen, hij heeft een klein blad, en is Zeer . draagloaar. De vrucht words in ' t laatst van Julij rijp a ea kart bijkans
1li D k z L.
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drie weken lang aan den boom duren. Het is eene zeer bekendO
kers, die men in de meeste kerfeboomgaarden vindt.
DE VROEGE ZURE KERS. — (T. 0. G. 7 D. blze
go. N. u. Bett. Cat. Lit. 7.—g.) Zij is mid.delrnatig van groote en geheel z wart. De fteel is lang , het vel taxi $
en' de fmaak ongemeen zuur. I -let vleesch is week en zoer donkerrood, het fap veelvuldig , zwaar geverfd, en bijkans zonder
eenig zoet. Zij wordt half julij rijp. — De Boom wordt
niinmer groot, heeft dun hout, hetgeen enter niet naar beneden hangt , en een klein blad. Deze kers lijkt naar de gemeene zure
kers , en onderfcheidt zich flechts daarin van dezeive , dat zij
eerder rijp wordt. Zij is te zuur , om uit de hand te eten. Uit
hoofde van haar langen fteel , zou men haar voor eene afwijking.
van de kers van der Nat houden.
DE NIEUWE ENCELSCHE KERS. — (T. 0. G. 71Y.
blz. 379. N. i 8. — Belt. Cat. Lit. 7.—f.) Deze kers is
bijkans rand, en flechts aan de thne zijde min of meer plat ;
ook is zij eenigzins bultig. Zij behoort tot de groote kerfen.
De flee is recht , groen en kort. Hare kleur is donkerrood,
en zelfs zwartachtig. Het vleesch is insgelijks donkerrood en
vloeijend, en bet fap veelvuldig en zeer geverfd. De fmaak is
in 't eerst vrij zuur , maar wordt , wanneer zij den boogilen
trap van rijpheid bereikt heeft, aangenaam en verheven. Zij begint reeds half Junij te verkieuren, maar wordt niet v6Or half
julij rijp , en kan drie weken lang aan den boom duren. Zij be-.
2ioort tot de vroegile kerfen. — De Boom wordt niet
groot, heeft hangend hout $ een klein blad , en is zeer draag.
baar. Men kan ze tot de fmakelijkfte kerfen tellen, maar zij
moet vooral niet geplukt worden, voor dat ze volkomen rijp is.
DE OSTHETMER KERS , die Ostheimer Weickfel die
frankifche Wucherkirfcke. — (T. 0. G. 6 D. biz. 224. N. Ia
21. 27. Hana'b. biz. 676: N. 58. Bett. Cat. N. 48.)
Deze in alien opzigte voortrefFelijke kers is uit Italic afkom.
fig , van waar zij in 't midden der vorige eeuw door een Regiments - Doctor naar deszelfs vaderftad , OSTHEIM in Frankenland , overgebragt werd. Zij is tamelijk groot , paarsch van kleur,
qnd , lang van fteel, en heeft teér vleesch , een aangenamen
en verhevenen Wijkfelfmaak , en zeer geverfd fap. Men kan ze zu
wel versch gebruiken, als ook om te droogen, in welk laatfte
geval zij een zeer fmakelijk geregt oplevert. Zij wordt gewoonkk in '6 laatst van julij rijp. — De /3 o om is zeer laag van
flaws

kERs
Cram , en onderfcheidt zich , van alle andere kerfen. net worth
een groote ftruik, die zeer vruchtbaar is , en dikwijls tot aan den
grond vol hangt. Het Mad is eenigzins langwerpig, donkergroen , opgerOld , heeft itompe tanden, en een korten donkerrooden fteel. Deze boom kan zeer gemakkelijk voortgeplant
worden. Behalve , deszelfs veelvuldige Worteluitloopers , die
men in 't irciOr- of itajaar afileekt en verplant, buigt men deszelfs benedentle takken in kleine greppeltjes , die men om den
flam heen in den grond maakt, en bedekt ze met garde, als wanneer dezeiven veelvuldige Worteleti fchieten; en na verloop van
twee jaren gevoeglijk kunnen afgefloken en verplant worden.
Lene plantagie van Ostheimer kerfeboometi, die zeer veel opbrengt, worth .op de volgende wijze aangelegd. Men zet de
flammetjes en bewortelde takken liefst in zandgrond die . met
keifteentjes ondermengd is, 2, 3, tot 4 voeten van elkand.er in
rijen van 6 voet tusfchenwijde, behakt dezelven jaarlijks even als
een Wijnberg, en houdt ze fehoon van 't onkruid. Om de 6 jaren worth o F het oude hout Iveggehouwen, ten einde aan de
inenigte van fpruiten ruimte en lucht te bezorgen, en zoodoen.:.
'de den flruik te vernieuwen , als waardoor de vruchten grooter
n beter en de wortels hoe fangs hoe zwaarder worden o F men
rioolt of wendt van nieuws na verloop van 7 of 8 jaren den gei-teelen boomgaard, en beplant denzelven wederom met jonge
bewortelde uitloopers, zijnde dit laatfle , wel de beste wijze om
dezelven voort te planten.
Daar men zich echter niet gaarne gedurende eenige jaren van
,ijn geheelen kerfen - oogst zal veritoken zien, kan men de
planting in verfcheidene vakken afdeelen , en dezeiven ben voor
6thi op de gethelde wijze behandelen.
Deze laagitamde kerfeboompjes , kunnen ook wel ter deeg gefnoeid worden en voor heggen dienen; in dat geval echter ma11-en zij veel bout zonder veel vruchten te dragen. Men zal er
het best bij indien men ze OngertOord laat opwasfen, en
den grond jaarlijks zorgvuldig bewerkt.
DE ZWAR.TE ZURCKERS. Die fcrirvarze Soodkiriche. —
(T. 0. G. 13 D. biz. 225. N. 25, P1. 13. — Bet. Cat. Lit.
6.—h.) — Deze kers is breeder dan dik. Zij is namelijk 9
lijnen breed!, en 8 lijnen dik en hoog.: Aan die zijde waar zij
Abet platst is , onderfcheidt zij zich van de andere kerfen door
een' rooder kieur, en de ilreep, die gewoonlijk van den lied
raar beneden loopt is zoo dun als een haar. Her bloefernkuiitje
van 't einde van gemelden flreep is wel klein; maar ‘ evenwei zeer
g uidelijk. De fteel is dun, geel, en flechts'bil de 'kers intin of
meer
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/neer roodachtig; hij iteekt niet diep in de vrucht en is gewoon4
lijk anderhalf Taal zoo lang, als de vrucht hoog is. Hij gaai
ook ligt van den fteen nf. Wanneer de kers volkomen rijp is , is
zij zwart en malsch , het vleesch bij den fteen donkerrood en
bijkans zwart, maar onder het vet Iichter en het hangt niet vast
aan den fteen. Het fap is overvloedig, lichtrood , en zeer aangenaam van finaak. De fteen is klein en rond2chtig. De kern
worth half julij rijp. BOOM wordt middelinatig groat.
Deszelfs takken zijn menigvuldig , dun , en hanger beneden,
-wants. De zomerloten zijn middelmatig lang, dun, ge.clachti&
groen, en hier en ,daar roodachtig of vaal. Het blad is langwerpig en final, fijn en donkergroen. Het is aan de kanten vrij on.
regelmatig getakt , en deszelfs flee' is roodachtig.
GROOTE NONNENKERS. (T. 0. G. D. blz®
z61. N. 29. P1. 9. Bett. Cat. Lit. 8—s.) — Schijnt eene afwij.
king to zijn van de gewone Duitfche Pelswijkfel , zij heeft ech.
ter veel meer vleesch. Aan de wine zijde is zij plat, en de
, overzijde rond als een kogel. Aan de platte zijde, ontwaart mert
eene zeer dunne lijn , die van den fleel of tot :Ian het tegenovergeftelde einde loops, waar men nog zeer duidelijk het bloefemftip
zien kan. Bij den heel is zij
de heel fleekt niet diep
de vrucht , hij is tweemaal zoo lang als de kers hoog is ,middelmatig dik , en geelachtig groen van kleur. De kers is een duini
breed, paarsch, en geheel rijp zijnde zwart en glimmend. Het
vel is digt en fterk en mat zich aftrekken zonder to fcheuren ;
ook zit het vleesch vast in een en aan den Item Er is fap
overvloed , zijnde hetzelve zuur2chtig zoet van fmaak en zeer
verfterkend. De iteen is zeer klein. De kers words half Julij
rijp — De B o o 1 worth tamelijk zwaar ; deszelfs takken zijn
ftijf en redelijk lang. De zomerloten zijn dun en kort , zonder
itippen en groenachtig peel. De kroon fchiet vrij hoog op,
heeft niet veel takken nosh blades en is uit die p hoofde zeer
doorfchijnend. Het blad is langwerpig en final en heeft eene
fcherpe fpits; deszelfs heel is bruinachtig rood en kort, aan de
kanten heeft het fijne tandjes , en het is worts dun en donkergroen van kleur.
Er is ook eene
KLEINE RONDE NONNENKERS.

(Bett. Cat. Lice

DE ERFURTER AUGUSTUSKERS. Die ilugstkirfche.
(Handb. biz. 676. N. 59. — T. 0. G. 7. D. blz.384. N. 42.—
.eta. Cat. N. 58.) pm,. Lene donkarroode bijkaus gelled zwarte
Wijk.
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Wijklel , met een langen heel , Welke doorgaans meer dan 2 duina
kan houden. Zij is tamelijk groot , bijkans geheel rond , en heeft
onder aan een bloefemflip. Haar vleesch is malsch, fappig, en
van een aangenamen zuurachtigen fmaak , wanneer zij een goede flandplaats heeft en een goed jaar treft; de fteen is groot en
rond. Zij wordt half Augustus rijp, en ontleent hiervan
Boren naam. Haar bloefem is, klein, de kroonbisden rozenTood befproeid en geflipt, en de kelk zeer hoog rood.
DE BRUNE ZURE KERS . Die braune SoodrerfAi. —
(T. O. G. xo D. blz. 22 N. 14. P1. 13. — Bett. Cat. Lit. 9—w.)-Is eene vruchtbare zure kers of Wijkf21 , grooter dan vele an,!a-ren, en meer breed dart hoog. De lijn , die van den item' naar
bet bloefemflip loopt, is zoo dun , dat men ze nalereielT:s zica
kan 't en ware men de kers tegen 't houdg- Het ,::,:emeide
bloefemflip is klein, maar duideWk, Dw flee' fleekt vrij diep
de vrucht , is dun , groenachtig geel 11- marl zoo als de
kers hoog is , en zit zeer vast aan het vleesch. ire ks‘,-s is broil/
van kleur, gelijk Naar naani reeds to kennel/
is nialsch , bij den fteen donkerrood, maar onder de fchii Behrrood. Het fap is overvloedig, insgelijks lichtrood, en zuursciatig zoet van fmaak. De (teen is min of meer langwerpi,
van onderen rond. Zij wordt in 't laatst van Julij rijp. —
De Boom is middelmatig zwaar. Deszeifs zomerloten zijn redelijk lang, niet zwaar en geelachtig groen. Het blad is klein,
en heeft lange fcherpe tanden, voorts is het groenachtig geel,
tear en glad, en deszelfs fteel kart en bruinachtig rood.
DE JER.USALEMS KERS. — (T. 0. G. 4 D. biz. 294.
blz. 675. N. 53. — Bett. Cat. Lit,
6—f9 Eene fchoone en tamelijk groote Wijkfel, die i duirn
hoog , en nog eene lijn breeder is. De naad , die over dezelve
heenloopt , is naauwelijks zigtbaar, en bij het bloefemkuiltje is
zij geheel gedempt. Van achteren is deze kers rond. Haar fled
is wel drie maal zoo lang. Wanneer de kers ter deeg rijp is, is
zij donkerrood van kleur en glimmend. Het vleesch is los en
fappig ; het fap lichtrood van kleur , zuurachtig zoet van
fmaak en zeer verkwikkelijk. De fteen is groot , en f..faat gemakkelijk van 't vleesch. Zij wordt gewoonlijk in 't laatst van Julij
riip. — De Boom is tamelijk zwaar , de kroon heeft de vorm
van een kogel. De hoofd- en zijtakken groeijen vrij gaffelachtig. De takken zijn dun en niet bij uitflek lang. In 't zesde
jaar na dat de boom verEdeld is, zijn zij meer opfhande dan
hangend. Het draaghout houdt Been geregelde beurten. De 20-•
'nor
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rnerloten zijn vrij lang en zwaar. Het bind is rneer klein dait
groot. Het is donkergroen, lang en final, loopende het fmaliel:
naar den fled toe dan naar het uiteinde, waar het in een fcher,
pe fpits uitloopt. Aan de kanten is het getand en deszelfs Iket
is rood van kleur.
DE LEITSGAUER KERS. Die faure Einmachkirfche die
Backkirfche. (Herne blz. 368. N. l5. Bett. Cat. Lit:
5—f.) — pit is eene der gewone , kleine , zwarte, geheel zure
Wijkfels, die weinig waarde heeft , en de Ostheimer Wijkfel en
vele anderen geenzins kan evenaren. Zij is rond als een
kogel, heeft een heel die al duim lang is, een kleinen roodert
fleen, en veel zuur fap , bijgevolg is zij ook flechts geftoofd
gekonfijt en in de Apotheek to gebruiken. Zij worth in Augustus rijp. — De Boom laat zijne takken hanger , is zeer vruchtbaar, en plant zich door zijne veelvuldige wortel uitloopers on,vervalscht voort.
DE GROOTE VRUCI-ITBARE HOLLANDSCHE MO.
REL. — • (Betz. Cat. N. XIX.) - In Duitschland, en
bepaaldelijk 't Baireutfche noemt men dezelve ilmarelle. Dan
.daar men onder deze benaming zure kerfen met geen geverfd .fap
begrijpt , en men daarentegen in ons land door Morellen groote,
donkerroode, volfappige zure kerfen, met geverfd fap verflaat,
zoo moeten deze beide namen in geenen deele met elkander
verwisfeld of gelijk gefteld worden. Haar bloefem is vrij
ongemeen. De kroonbladen zijn zeer lang, en gaan sneer open
dan alle andere, kerfenbloefems.
DE IIARTVORMIGE ZURE KERS. Die Herzkirsch
fel. — (T. O. G. 8 D. blz. J49. N. 8. Pl. IL fig. 4. — Bett.
— Of de Griottier Allemand en de Griotte
Cat., Lit. 5. U.
Chaux van Du Hamel dezelfden zijn met deze kers is onzeker,
De Pon. iltilir. en de Porn. Franc ten minften geven insgelijks
dezen naam aan eene kers, van welke het onzcker is , of zij
met de onze in alien deeie overeenkomt.) Zij heeft de gedaante
eener korte Hankers, en is r duim hoog en breed. Ter plaatfe
van het bloefemkuiltje is een graauw flipje zigtbaar. De fled
zit vrij vlak op de kers ; hij is dun, geelachtig groen en ruitn,
twee maal zoo lang als de kers hoog is. De kleur van deze
kers is paarsch en glimmend. Het . vleesch is malsch en bij den
fteen donkerder dan onder het vel. Het fap is lichtrood en
overvloedig; de fmaak zuurachtig zoet en verfterkend. De fleen
is klein. Zij worth half Julij rijp. — De boom is zeer dranga::r,
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baar, en wordt vrij groot. Deszelfs zomerloten zijn dun etc
kort ; het blad is langwerpig , dun , donker groen , en heeft
flompe tanden.

(Henneblz. 363 in
DE . LOODKERS. Die Sauerloth kirfcbea
N. 13.— T. 0. G. 7 D. bl. 379. N 17. Bett. Cat. Lit. 5 d.) —
Er zijn zoo vele groote , en middêlmatig groote kerfen met den
main van loodkerfen beftempeld geworden , dat men bij dezen
naam nog een bijvoegfel noodzakeliik gerekend, en haar zure
loodkers genoemd heeft. Zij is bilkons geheel rond, en flechts
aan de, g ene zijde min of meer plat gedrukt. Zij is zeer groot,
en hare kleur is donker paarsch. Het vleesch is week en rood;
het fap rood en menigvuldig , maar ongemeen zuur. De reel is
sang, en heeft boven aan , waar hij aan 't bout zit, nog een
gewricht , waaraan een oog zonder blad Zij wordt in 't begin van Augustus rijp , en kan gedurende die geheele maand aan
den boom blijven hangen. De so OM heeft recht opftaand en
geen hangend hour, hij worth niet groat, en heeft een klein
blad.
DE ZWARTE FORELLENKERS. (Hennebl. 363. N. x3.
T. 0. G. 7 D. blz. 377. N. to. — Bett. Cat. Lit. 5 c.)
Dit is eene groote, maar zure kers , die flechts gefchikt is oin to
kunnende men in dat geval een zeer verkoelenden
droogen
Zij is niet geheel rond,
drank voor zieken daarvan maken.
maar eenigzins plat gedrukt, ea jets langer dan breed. Zij
hoort tot de groote kerfen. Hare kleur is donker paarsch en
grenst aan zwart. Het vleesch is zeer rood en vloeijend ; het
fap veelvuldig en clerk geverfd, de fmaak ongemeen zuur , en
echts wanneer de vrucht volkomen rijp is , lets aangenamer.
e heel is lang, en heeft, daar waar hij aan 't hout vast zit,
hog een gewricht, een oog en een blad. Zij wordtin 'tbegin van
Augustus irijp, en kan drie weken aan den boom duren.
Room wordt niet groot , heeft hangend hout, en even gelijk de
meeste andere zure lserfen , een klein blad. De kers is voor
het huishoudelijk gebruik in de daaei zeer gefchikt, en verdient
nit dien hoofde wel aangekweAt to worden. In Opperfaxen
beet zij gewoonlijk. die-Latairfche,
DL BRUSSELSCHE BRUINS. 2oE-TE MOREL. ■■•
(KNOOP. Henne blz. 37. — Handb. blz. 676. N. 57. —
Belt. Cat. N. 6.) — In 't Brandenburgfche worth ze ook wel
Nordamarelle en arentiner Weichfel genoemd.
Zij is middelniatig groot vrij road I donker bruin en glimmend, met een
Jan.
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langerl !toe, welke doorgaans twee blaadjes heeft, zeer fhppig
en aangenaam van finaak. Maar men moet ze lang genoeg aan
den boom lawn hangen.' Zij worth zeer vroeg rood , en men
zou haar clan reeds, even gelijk de zoogenaamde roode Meikers,
voor rijp kunnen aanzien, terwij1 zij intusfchen op dat tijdflip
nog ongemeen zuur van fmaak is. Zij moet dan ook nog eenige
weken lang blijven hangen , wordende zij dan donkerbruin en
vrij liefelijk van fmaak. Zij is ook zeer gefchikt om to droogen. — De Boom maakt lang en hangond bout , en , indien
men 'er een leiboom van maken wil , moet men hem bij de
zomerfnoeijing met de noodige voorzigtigheid behandelen. Hij
draagt reeds in het tweede jaar.
DE ZOETE VROEGRIJPE WIJKSEL. Cerife hdtive.
2 D. blz. 37. N. 12. P1. 18, — Bett. Cat. Lit.
Zij is niatig van groote , plat geclrukr , en volkomen
ZZZ.)
rijp zijnde, -geheel donker rood. De fmaak is in 't eerst zuur,
maar word aangenamer naar mate de vrucht langer blijft hangen.
Zij worth half Junij rijp.— De BOOM maakt vrij zwaar gewas ,
echter zijn deszelfs loten rank en fiin,

(Porn, Franc.

(Handb. bl.
DE HOLLANDSCHE LATE WIJKSEL.
Bett. Cat.
677. N. 6r. — T. 0. G. 7 D. blz. 378. N. 12.
Lit. 7 i.) Deze kers is niet geheel rond, maar aan de
beide zijden min of meer plat gedrukt. Zij wordt zeer groot.
Aan de eene zij cis: heeft zij eene zeer duideiijke nand , en is jets
lichter rood. Flare kleur is antlers bruinachtig rood. Bet
vleesch is week, vioeijend en zeer rood; het fap veelvuldig
zwaar geverfd , en de fmaak zuur. De heel is zeer lang, en
heeft geen gewricht ter plaatfe waar hij aan 't bout vast zit.
Deze kers wordt in 't eerst van Augustus rijp , en kan aan den
boom tot in September Buren. — De Boom worth niet groot,
heeft een klein blad en draagt zeer clerk. De vrucht onderfcheidt zich van anderen die haar gelijken , door een zeer kleinen
fleen, door weeker vleesch , door een langeren heel , en door
dien zij later rijp wordt.
DE TROSKERS. Die Straufsweichfel , Trabelkirfche , Hengelkirfche , Cerise t trochet, (K NOOP. Porn. Franc. 2 D.
blz. 38. N. u. Pl. 19 waar zij echter zeer onjuist afgebeeld is.
Want de vruchten hangen wel digs op elkander en bij wijze van
trosfen of aan bosjes, maar nook vindt men een aantal vruchten
aan denzelfden fleel, gelijk bij de BOUQUETKERS, en zij is
Bett. Cat. Lit. IV. — 4.) —
oak niet zwartachtig van kleur.
De
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Deze kers wordt middelmatig groot, geheel rond , en rood van
kleur, aangenaam hoewel zuurachtig van fmaak. Zij wordt in 't
iaatst van Junij rijp. — De BOOM blijfc klein.
DE PRINSENKERS. (T. O. G. 15 D. blz. 285. N. 32. PI.
14.) Deze vrucht heeft in fommige opzigten veel overeen.
komst met de Pelswijkfel , in andere opzigten echter verfchilt
zij aanrnerkelijk van dezelve , vooral daarin clát . zij reeds in 't
laatst van Junij begins rijp te worden, en dus veertien dagen of
Brie weken vroeger dan gene. Zij is, even als de andere, eene
der rondfte kerfen die er bekend zijn. Hare breedte en dikte is
doorgaans van 9 lijnen , zljnde de lengte of hoogte eene halve
lijn minder. De flreep , Welke van den fteel naar het bloefemkuiltje loops, is naauwlijks zigtbaar ; maar het graauwe bloefemflip is daarentegen zeer duidelijk , hoewel zonder de minfle diepte. Het vet is taai en vast , en laat zich des noods aftrekken :
de kleur zwart en glimmend. Het vleesch, is vast , en donker
paarsch. Het fap silonkerrood , zuurachtig , aangenaam en verkwikkelijk van fmaak. De been houdt vast aan 't vleesch, is
langwerpig en bijkans hartvormig , met een klein fpitsje. Zij
wordt, gelijk boven reeds gezegd is , in 't laatst van Junij rijp,
en is goed om nit de hand te eten , en om te droogen.— De
B o Om is voor een zure kerfeboom vrij zwaar. Het blad is tame.
iijk groot, met fcherpe tanden, en donkergroen van kleur.
DE LEOPOLDSKERS. — (T. 0. G. 7 D. 376. N. 4. —
Bett. Cat. Lit. V.—g. — Handb. Beitr. Deze kers is bijkans geheel rond , edoch aan de Une zijde iets plat gedrukt. Zij behoort tot de groote kerfen. Hare kleur is donker paarsch en
grenst aan zwart. IIet vleesch is, zwaar donkerrood en vloeijend , het lap veetvuldig, zeer rood , en hoewel zuur , echter
ongemeen liefelijk van fmaak: verdwijnende all het wrange naar
mate zij rijper wordt. Zij wordt half Julij rijp en kan langer clan.
14 dagen aan den boom claret]. De BOOM heeft hangend
bout , en een klein blad, hij wordt met dat all vrij groot en is
verbazend vruchtbaar. In 't laatst van Junij wanneer de kerfen
nagenoeg haar fatfoen hebben , worden de , binnenfte bladen van
den boom in menigte geel , en vallen af. Aan deze omftandigheid
kan men den boom gemakkelijk kennen.
DE SPAANSCHE VROEGWIJKSEL.
(T, O. G. Zit
D. biz. 133. N. 23. PI. 2o. — Handb. blz. 674. N. 52.
D E SP AANSCHZ W IJ K SE L
Bett. Cat. Lit. X.—d.)
Eene aanzienlijk groote en bijkans geheel ronde kers. De ilreep
D5
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van den fleet naar het tegenovergefleld einde is naauwelijks zigt.
baar,, en eindigt bij het bloeferukuiltje, hetwelk zeer klein is en
een witaehtig graauw flipje in 't midden heeft. De fled is lang
ea deekt niet diep in de vrucht. Zij is doorgaans 9 liinen hoog,,
breed dik. Haar vel is tar, dun en glimmend; de grondkleur
rood en aan de zonzijde zwartachtig bruin, Het vleesch is tear
eel hangt niet vast aan den fteen. Het fap is lichtrood, aange,
naam , zuurachtig zoet en verfterkend van fmaak. De fteen
rond Zij wordt half juilj rijp. — De Boom is middelmatiz groot, deszells hoofd- en zijtakken groeijen tamelijk Ilea in
de hoogte. Da zomerloten zijn redelijk lang en zwaar, en de
kroon is rond. IIet blad is klein en heeft naar evenredigheid
eene lange flits. Het heel; aan de ziiden kleine maar fcherpe
tanden en is donkergroen.
DE NIEUWE ZW'ARTE ZURE KERS v A N BUTTNER.—
(T. 0. G. 7 D. blz. 389. N. 54. Bett. Cat. Lit. VII—h.)
Zij' is geheel rond, middelmatig groot, zeer'zwart en glimmend.,
Het vleesch is vast en' rood, het lap heeft dezelfde kleur en is
niet overvloedig. De fmaak vrij zuur,, echter niet onaangenaam.
Zij worth met de gemeene zure kers gelijktijdig rijp. — De
Boom heeft hangend hoot, en kleine bladen. Zij onderfcheidt
zich van de gemeene zure kers daardoor , dat zij harder van
vleesch en aangenamer van fmaak is; ow welke reden men ze
ook in de keuken beter gebruiken kan.
DE BRUINACHTIG ROODE ZURE KERS,. — (T.O.
G. 7 D. biz. 382. N. 23. — Bett. Cat. Lit. IX—a.) —
Dit is eene dier groote kerfen , welke bijkans rond , echter aan
beide zijden min of meer plat zijn. Hare kleur blijft langen tijct
bruinachtig rood, maar wordt eindelijk geheel zwart. De Heel is
lang, het 'vleesch donkerroad en fmeltend , het fap veelvuldig
en zeer geverfd. De fmaak is zuur en evenwel niet onaangenaarn.
Zij wordt in 't laatst van Jnlij rijp.
De B oom worth niet
groot en heeft kleine bladen ; hij draagt doorgaans zeer flerk.
Het is eene afwijking van de zwarte zure kerfen , en behoort zekerlijk tot de besten.
DE DUITSCHE PELSWIJKSEL.
(Porn. Franc. biz.
4.o. Pl. XXVIII. N. 22. T. 0. G. 8 D. blz. 322. N. 12. Pi. i8.
Eene Wijkfel,
fig. B. — Bett. Cat. Lit. VIII—n.)
die, door de veredeling, nit de wilde zure kers ontitaan is. Zij
is Volkomen rond en io lijnen dik en hoog, heeft een kleinbloef,:mkuiltje maar geene naa4i
thyme geelach4 -groene fled
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niet diep in de vrucht , en is doorgaans nog eens zoo lang
nis de vrucht hoog is. De kers is donkerp:rxsch van kleur
vleesch is ftc.,:vig, ; on•
glimniend , wanneer ze wet rijp is.
middelijk onder hat vel is hetzelve roodachtig , maar nicer naar
den fteel toe worth het zwarter. Het i, on ,;, -emeen fappig , rhijnsch
en aangenaam van fmaak en verfterl end. Dc (teen is klein ,
nicer langwerpig dan rond. De ker, worth in 'c midden van Julij
— De n op is dunner van flam dan eenige andere
Wijkfel. De hoofd- en zijtakken grocijen fteil in de hoogte, en
zijn lang en dun. Uit Uri talc kcmen doorgaans twee of drie zomerloten ; naast elkander , welke insgelijks dun en geelachtig rood
van kleur zijn. Het blad is donkergroen, langwerpig en fmal !let heeft eene korte fpits en ftompe tanden.
DE HENNEBERGER GRAVEN KERS. — (Zink, biz.
41. Pl. II. N. tIo. -- Haab. blz. 675. N. 55. — Bett.
Cat. Lit. T.) Eene voortrefrelijke Wijkfel, matig van
groote , zwartachtig rood , met een fled die I duim lang is. Het
fap is dik , rood, min of meer zuur, edoch niet onaangenaani
van fmaak. De kers is vooral ook good om te droogen en te
konfijten: zij worclt in 't laatst van Julij of in 't begin van AuDe boom maakt zeer dunne hangende takken,
gustus rijp.
die van achteren kaal worden. Wanueer men er een leibooin van
maakt, moet dezelve des zomers van zijne overtollige takken en
loten outlast worden.
DE KIRCHHEIMER KERS. ----, (T. O. G. 3 D;b1z.
233. N. I I. Pl. 14. fig. A. — Bett. Cat. Lit. —
Eene zeer goede Wijkfel, die door zaaijen verkregen is , en te
Kirchheim in 't Erfurtfche flerk aangekweekt worth. Zij is geheel rond heeft een dunnen en tamelijk langen fteel, die nice
zeer diep in de vrucht fleekt. Geheel rijp zijnde is zij zwart ere
voorts dun van vel. Het fap is insgelijks zeer zwart en in menigte voor handen, zij is zuurachtig zoet en min of meer wrangyan fmaak. De (teen is klein en dik, met een puntje. Zij worthin 't laatst van Julij rijp - en draagt zeer flerk. Onder alle
de zure kerfeboomen is dit buiten twijfel de grootite Boom, en
die de meeste ruimte bellaat, deszelfs hoofd- en zijtakken groeiren gaffelachtig , en gaan fteil in de hoogte. De loten zijn lang
rank, en menigvuldig, en hangen veelal benedenwaarts. De
zomerloten daarentegeu zijn kort en dun. De boom maakt eene
booge, kogelvormige kroon. Het blad is klein, langwerpig, en
onregelmatig getand. — De boom plant zich door zijne uitloopers echt voort.
HIj heeft dit eigenaartige, dat hij nice
dan
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dan laat begint te bloeiien , en na dat hij reeds in ' t voile blad
flaat. Dit vermeerdert niet weinig deszelfs vruchtbaarheid want
door dit late bloeijen is dezelve beter tegen de nachtvorsten beterwiji ook sevens de bladeren aan de btoefems meerder
dekking verlchaffen dan bij andere kerfeboomen wier blad zich
later ontwikkelt.
DE HEIDELBERGEP, KERS. — (Ilanelb. Beitr.)
Eene zeer finakelijke , zwarte , kleine Wijkfel , met een ongemeen korten flee'. Zij wordt in 't begin van September rijp.
De BOOM heeft kleine , donkergroene bladen.
DE DUITSCIIE GRIOTTE. Griette
(Pont.
Alifir. I D. blz. 6. Pl. i6. fig. 2. - Haab. blz. 675. N.
M. Bett. Cat. Lit. W. W.) — Wanneer deze kers in een
liechten kouden grand itaat , is zij zeer wrang en zuur , maar
in een goeden grand en wanneer haar het wedr gunstig is , is
haar fmaak aangenaam en geurig. Voor het overige is zij grout
en weer langwerpig dan rond : de fteel is dun en lang, en fleekt
vrij diep in de Yrucht. De kleur is donkerpaarsch, en bijkans
zwart , en het vleesch hoogrood en vast. Zij wordt ins 't laatst
van Julij rijp.
S E L. Grofse Cerife a Ratafia. —
DE RATA F IA Bett. Cat. Lit.
(Porn. Aufir. I D. biz. 8. Pl. 19. fig. i.
XX.) Deze boom moet eene warme flandpiaats bebben;
-wanneer de vruchten volkomen rijp zijn, is het vleesch donkerpaarsch en bijkans geheel zwart , en de fmaak is met zuur en
bitter ondermengd en niet onaangenaam. Zij wordt in Augustus
rijp , en worth veelal gebruikt om er Ratafia en Wijkfelwijn van
te maken. — De B o Om is zeer vruchtbaar , en maakt lange
lote n , die tamelijk dik zijn.
DE JUSTIJNSCHE MOREL. — glandb. biz. 6°3. N.
1̀11. Bett. Cat. Lit. F. F. Dit is eene ronde , vrij
gtoote, donkerpaarfche Wijkfel, met een niet zeer langen, maar
dikken fteel. Het fap is vrij zuur , en de kers is daarom voorramelijk voor de keuken gefcbikt. Zij wordt half Augustus
rijp.
DE PYRAMIDEN-KER S. — (Bett. Cat. Lit. VII.—q„
jilt de Enterij te Gunsleben3 Deze fraaije, zeer lang.
werpige, groote, donkerbruine Wijkfel, antleent haar naam vai
de
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de vorni van den boom, die men zegt dat even als een Piraniide opwast.
DE GROOTE LANGE LOODKERS. (T. 0. G. i3 D.
blz. 156. N. 24. P1. io. Bett. Cat Lit. X---i.) Dit is cell,:
annzienlijk groote kers , die op hec oog langwerpig fchijnt , maa:
in de daad jets breeder dan lang is , zijnde zij y lijnen hoog
10 lijnen breed. De flee' is wel driemaal zoo lang als de kers
en ileekt vrij diep in de vrucht. Hare kleur is roodachtig bruin,
en wanneer zij geheel rijp is, donkerpaarsch. Het vleesch is
malsch , het fap Lichtrood, zuur en wrang van fmaak. De Ikea
zit vast aan den fleel, is langwerpig , boven aan ftomp en van,
onderen min of meer fpits. Deze kers wordt in 't laatst van Julij
rijp en kan tot half Augustus duren. De ftatn is voor een zure
kers vrij zwaar. De takken zijn vrij kort en flijf. Dc zomerloten zijn insgelijks kort en flijf, aan de zonzijde roodachtie;
bruin , en aan de tegenovergellelde zijde geel. De kroon zit vot
loof en heeft de vorm van een oingekeerde Piramide. Het blad
As donkergroen , langwerpig en niet zeer groot, en heeft eene
korte fcherpe fpits. Aan de kanten heeft het een menigte fijne,
£cherpe, edoch zeer ongelijke tanden. De bladneel is aan 't
Bind min of meer roodachtig.
DE LATE ZWARTE FORELLEN KERS. — (T. O.
Bett. Cat. Lit. IX.—b.)
G. 7 D. blz. go. N. 21.
Wanneer deze kers begint to kieuren, is zij lang en rolvormig,
vervolgens dijgt zij in de dikte , en wordt bijkans rond, en aan
.edne zijde ruin of meer pi p !. g:Jrukt. Zij is zeer groot, en wordt
nooit ge1,i , t.;iijft donkerpaarsch. Zij heeft een
langen fteel vle,?sch en fap zijn beiden rood , en de fmaak is
zuur. Zij verkleurt :1' ter dan de meeste andere kerfen , en wordt
in 't begin vii :,2rabr Wanneer zij een goede (landpints hebben en het weer haar niet ongunstig is , vindt melt
nog wcl Fri 't begin van Oz.ffober vruchten aan deze boomen. De
fteen is van eerie meee lengte. Hierin verfchilt zij
van de , zwarte Forellenkers blz. 55. en van de loodkers, terwijl
zij ook veel later verklellrt , harier vleesch heeft, en zuurder
van fmaak
— De BOOM wordt niet groot, heeft hangend
bout en een klein blad.
AMERICAANSCHE KERS.

TURKSCHE KERS, GROo-

Cerafus pumila Canadenfis. Efsgfaure Zwerveiebfel, Erdweichfel, Zwergkirfche, niedriger CanadiMir kirsch Baum, Cerifler Hain i feuilles de [auk Rapuminier ,
TE TURK, PURGEER KERS.

Nega,
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Linneus.
Du Hame,
Harbkelehe wilde Baumzucit. 2 D. blz. 181. —
(T. 0. G. 7 D. blz. 81. — Belt. Cat. Lit. 6—o.
Handb. Bear.) — Deze kleine kerfenaruik is uit Canada af'Vega, Mind.
Du Roi.

komstig. Deszelfs bladen gelijken veel naar willigenbladen
zijn van boven blaauwachtig groen. De vruc1ut is eene opregte
Wijkfelkers , vrij klein ; lichtrood, met roodachtig fap en zuur
van fmaak. fleet is middelmatig 14ng ; zij wordt in Julij en
Augustus rijp. — De onderfte loten van dit heestergewas groeijen zoo digt bij den grond, dat zij op hun beurt wortels fchieten en vermenigvuldigen; zij hebben een gladden roodachtigezi
bast. Uit elk gewricht van deze loten komen er twee , drie of
vier bloefems. Dezeiven zijn even als gewone kerfenbloefem3
gevornid, behalve dat ze kleiner zijn , en aan Lange tengere ftelen zitten. De vrucht heeft veel overeenkomst met de kleine
wilde krieken ; zij bloeit gelijktijdig met andere kerfen en words
in Julij rijp. Zij is een goede fpijze vcior de vogels. Door het
illeggen van takken vroeg in 't voorjaar kan men ze gemakkelijk
voortkwecken. In 't najanr hebben dezelven reeds wortels, en
kunnen van den moederflam losgerukt en of in een kweekfchool
gezet warden, ten einde daar hunne groote to bereiken , of dalijk ter plaatfe waar men ze vervolgens wit laten than. Men km
ze ook, even als andere kerfen, door het uitzaaijen van pitten
voortplanten:
1 ONREGELMATICEN VAN DEZE KLASSE.

DE BOUQUETWIJKSEL. (Betz. Cat. Lit. 4—I. — 1,;
0. G. xo D. blz. 353.) — De groote kerfenkundige von 7'ruchfesf
ma.akt ons iii het aangehaalde iluk van den T. 0. G. het eerst
met de eigenfeliaiiiien van deze zeer eigeriaartige afwijking van
den Wijkfelboom bekend: Waarbij men nu nog het volgende kan
voegen: Behalve de gewone kerfenbloefems met 5 kroonbladen
vindt men er ook aan dezen ftruik met 6 , 7; 8, 9 en i o , ja Commigen met 15 bladen: Deze verdeeleri zich in twee, gene in
drie deelen, d. 1: de fleet ; die nit den knop komt , is meet
breed dan road, en heeft aan zijn uiteinde twee , en enkel drie bloefems , die zeer digt bij elkander ilaan, zoo dat de bloefernbladen
elkander aanraken en opligten. Bij anderen verdeelen zich deze
breedachtige ilelen een weinig .rider de heeft in twee tlelen
met bloefems. Bij dezen zoowel als bij diegenen welke opeengedrongela zijn , vindt men in ieder bloefem de werktuigen der
bevruchting bij elkander. De gewone bloefems met 5 bladen hebben flechts een hamper ; die met meerder bladen hebben 2, 3 en,
zeldzaam 4 ftampers. Er -kotnen ook wet 2 2 3 vruchten aan eeti,
Reel
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Reel, welke echter wederom afvallen , terwijl flechts diegenen,
welke etn Reel bebben , tot rijpheid komen. De itelen zijn zeer
itijf en regt, en zitten vlak op de vrucht, Het is eenel der kleinfle Wijkfels ; hare gedaante is rond, van onderen -min of medr
plat, met een kuiltje. De kleur is donkerpaarsch ; bet vleesch en
het fap insgelijizs , en de finaalz is zuur en wring. Slechts ifs'
zeidzaamheid befchouwd verdient dezelve aangekweekt te worden.
B. Met GEE N G EVERF D fap, en met iichtrood en doorfchij•
nend vel.
a. Met her GROOTE ZURE KERSENBLAD enz.
[GLAS KERS.]

ZWOLSCHE KERS,

LATE VOLGER VOLGERS..-VOL--•

U. ER. DUBBELE VOLGER. GL1MMERT• GROOTE
MEET. GULDE • MONDS KERS. GULDEIVAGENS-KERS. RO'•
IENOBELSKERS. SCIIIMMELPENNINCKSKERS. ZEEUIV-•
SCITE KERS. GROOTE ZEEUWSCIIE KERS. Montmorencylc ER s. Grand Triomphant.
(It N o o P.
Bett. Cat. Lit.
7—o. — Salzmann. —) Eene groote fraaije kers , die

eebter niet zeer geurig van fmaak is. Het zijn eigenlijk verfchiilende foorten , die echter 11en van de Volger • kers fchijncn
tafkomstig te zijn. Ze zijn zeer kort van iteel , en wordendaarom ook in Frankrijk Cerifes a courte queue genaamd. Worts
is de BooM zeer ondraagbaar, en verdient dus niet in menigte
voortgeplant te worden hoewel anders de vrucht eene der
'besten is om te konfijten.
DE GEMEENE GLASKERS.
(Henne , blz. ,r4r. N. 4.
Die grofse Glaskirfcie. —. T. 0. G. 7 D. blz. 373. N. ts. Die
Glathirfche. Bent, Cat. Lit. IV.—q.) Eene aanzienlijk groote
kers, die bijkans gelled road is. Zij is iichtrood van kleur,
met een geelachtigen we6rfehiln. Zij worth in 't begin van Julij
tijp , en kan langen tijd .aan den boom durcn. Het vleesch is
geelachtig wit en fnieltend. Het fap veeivuldig zonder kleur,
niet onaangenaam zuur, mar waterachtig. De fleen zit vast ann
den uleel. Onder den naam van GLASKERS, en „in Dnitschland
onder dien van Ammer, is deze kers vrij algemeen bekend. —
De Boom worth groot, heeft een bind even als dat der hartilerfeboomen , en draagt doorgaans zeer flerk.
DE GROOTE GLASKERS,

DUBBELE GLASKERS. Die
Cerifier u gros fruit rouge -pale. — (Du Hamel
D. 1. blz. z36. N. XII. Pl. IX. — Pow. dtifir. Pl. 14. fig. r. —

grofse Anarelle.
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biz. 298. , N. 4. Pl. 1 4.
Bett. Cat. Lie.
T. 0. G. 4
Eene voortreffelijke en zeer groote Glaskers. Zij is
5-2.)
duim breed en 8 tot 9 lijnen hoog. Bij den fteel is zij plat
gedrukt en tegen over den fteel geheel rond. Het vel is dun ,
en ftrak gefpannen. Het naadje , 't welk gewoonlijk over :de
eene zijde deter kers van den fled naar bet kuiltje been loopt,
is niet diep , maar beftaat flechts uit een zwarten flreep. Het
vleesch is los onet witte vezels clerk doortrokken, en vrij doorfchijnend. Het fap is wit en helder en heeft een zoeten, min of
meer rhijnfchen, en verkwikkelijken fmaak. De kleur van het
vel is lichtrood , de fteel is zeer kort . en fleekt tamelijk diep iin
cIe vrucht. De fteen is naar evenredigheid klein , en zit vaster
aan den fled dan aan bet vleesch. Zij wordt in 't laatst van
julij of in 't begin van Auv;ustus*rijp. — De BOOM worth niet
zeer groat; hij heeft weinig hoofdtakken maar maakt des te
meer zijtakken, welke meestal vrij gaffelachtig, groeijen. Da
takken zijn lang. Het draagbaar bout wisfelt zeer ongeregeld af.
De zomerloten zijn kort en niet zeer zwaar. Hoewel de takken
tamelijk 1tcil opfehieten, vormen dezelven nogtans eene breede en
van boven platte kroon. Het blad is veelal getand en donkergroen.

DE KERS VAN MONTMORENCT. Cerife de Montmorency. —
(Du Hamel, D. I. blz. 136. N. Pom. Franc. — Porno
/kir. I D. blz. 6. P1. 15. fig. I. --T. 0. G. XI. D. blz. 340. N.
Handb. biz. 678. N. 65. — Bett. Cat. Lit. ggg.
22. P1. 18.
en io—b.) Deze naam van Montmorency wordt ten onregte

aan eene menigte van Wijkfel- en zoete Wijkfel-kerfen gegeven,
daar zij toch in de daad, even als de Gros Gobet eene Glaskers
is , hoewel aan de Wi)kfels grenzende. Zij is geheel rood ,
ell wordt niet donkerder noch Zwartachtig, voorts is zij niet
groot, te weten it lijnen lang en io lijnen dik. De fleel zit
vast aan den lteen, is rijkelijk 1 duim lang, zwaar en lichtgroen. Het vel is dik , het vleesch met vezels doortrokken , het
lap wit , zuurachtig zoet , en aangenaam van fmaak, ook in groote
menigte voor handen. Het vleesch is veel vaster dan bij de meeste andere Glaskerfen , welke doorgaans week en los vleesch hebben. De !leen is naar evenredigheid klein ' en gaat niet gemakkeTulij rijp , en
lijk van 't vleesch. De kers worth in 't laatst ‘
is zeer goed om te eten. — De B o o nr is naar van andere
zure kerfeboomen vrij zwaar: de takken groeijen 'tell op. De
zomerloten zijn. zwaar, donkergroen, en met oneffene tanden.
DE GROOTE MONTMORENCT
STEEL. Gros Caw. — (Porn dinfir.

MET EEN KORTEN

L D.

blz. 7. P1. IS. fig.

t.

Handb
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Belt. Cat. Lit. qq.
wordt
de
boornkweekers
te onregt Cerife roiale
oolc fomtijds doo r
gcnoemd.) Dit is eene der beste kerfen van dit foort , aan..
zienlijk groot, onder aan breed gedrukt , met een zwaar kuiltje,
een diepe gout of nand, en een zeer korten en dikken heel ,
welke diep in de vrucht ileekt. Hare kleur is levendig rood en
glimmend, geheel rijp zijnde , worth zij iets donkerder. Haar
vleesch is fiin en geelachtig, het fap zuurachtig zoet en verkwikkelijk. De fteen is klein , en de vrucht worth half Julij rijp.
De BO OM draagt niet zeer flerk.

fiandb. biz. 679. N. 67. —

glandb.
DE SCHOONE v AN CHOISST: Belle de Choisfy.
Beitr.) Eene voortreffelijke Glaskers van den eeriten rang,
welke nit Frankrijk afkomstig is vindende men dezeive voor 't
eerst in den Catalogue des Chartreux de Paris 1785. Zij is bleekrood , tamelijk groot, heeft een kleinen fteen, en is zeer aangenaam van fmaak.— De B oom onclerfcheidt zich van alle anderen door zijne bladen, die zoo veel overeenkomst met kastanje bladen hebben , dat men hem op een afftand ligtelijk voor een
kastanjeboom kan houden.
DE ORANJE KERS ,R0

ODE 0 RA NJE

KERS ,HERT 0 GIN-

Die Holiiindifclie kirfehe
weifse Malvafierkirfche, Altendorfer kirfehe. Cerife de Holiande,
Coularde. In fommige Catalogusfen vindt men haar, hoewel te
onregt, onder den naam van Carnation Cherry en Cerife Carnation. — (Du Hamel D. I. blz. 138. N. XIII. Pl. X.
Porn. Franc. 2 D. blz. 39. N. 19. P1. XXV. —HeIv2e biz.
Handb. blz. 678. N. 64. — T. 0. G. 7 D.
339. N. 3.
NE-KERS, BRIJ SSELSCIIE ROODE.

Bctr.
blz. 374. N. 28. en 9 D. biz. 335. N. 13. Pl. 15.
Lit.
5.—y.)
—
Dit
is
eene
prachtige
,
grooto.,
platgeCat.
drukte, en zeer doorfchijnende Glaskers. De fijnc itreep , die
van den fteel naar het bloeiemilip toopt, is iets donkerder van
kleur. Het vel is anders lichtrood en ilechts aan de zonzjie
of meer donker. Maar wanneer de zomer regenachtig is , is doze
kers geel , met roodachtige en Witte vlakken en ii-ippcn. De
Reel is nog Bens zoo lang als de kers , en vrij diep gezonken.
Het vleesch is geelachtig wit en vast vol van een wit eti zeer
fmakelijk fap. De ileen is klcIn , en heeli eene zeer feherpe
fpits. Zij wordt van half Julij tot in 't begin van Ausustusrijp,
ftam ,
al naar dat het wear is. — De r o om is vrij zwaar
,
maakt lange en zware takken, die enter verre van een
en zwaar loof. Het -blad is donkergroen , zwaar rimpelig , en
lang.
II. DEM..
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langwerpig van gedaante. Het is bij den fleet ronder dan mat
de fpits, en aan de zijden heeft het groote en kleine tanden.
DE LAATBLOEIJENDE GLASKERS.

In de Rift;

Aufir. vindt men ze to onregt die gelb, weisf and rethlich mar-.
(Pons. "14. 1 D. blz. 7. pi. 17. fig.
worirte Weichfel.
Handb. blz. 633. N. 91. Bett. Cat. Lit. pp.) --- De
Schrijver der Pomona iluftriaca heeft deze kers denkelijk uitgefchilderd, voor dat ze geheel rijp was , als wanneer zij er zoo
uitziet, als men ze hier vindt. Wanneer ze echter volkomen rijp
Is, is zij geheel rood. Zij bloeit laat, en wordt ook laat rijp.—
Het vleesch is helder en doorfchijnend , maar evenwel vast; het
fap is menigvuldig , zoet en aangenaam van fmaak, en zij wordt
in Augustus rijp. — De Boom is niet zeer vruchtbaar; hij
wordt groot , maakt lange regte takken, en zware dikke loten.

(Porn.
DE POOLSCIIE KERS. Cerife grosfe de Pologne.
114. D. I. blz. 8. PI. 2,0. fig. 2. Handb. blz. 632. N. 76.
Bett. Cat. Lit. IV.—q.) Dit is eene ronde , middelmatig
groote, zeer goede Glaskers woke zoet en aangenaam van
fmaak is en half Julij rijp wordt. — De BOOM groeit vrij
fterk is vruchtbaar, en wordt in de Bukowina en in de Poolfche bosfchen in groote menigte gevonden.
DE GROOTE BLEEKROODE GLASKERS. Cerifier d grog
t D. blz. 5. Pl. 14. fig. r.
Deze fraaije kers is vol van een wit
en zeer aangenaam fap, 't geen ongemeen geurig is. Zij wordt
De BO OM fchiet goed in de hoogin 't laatst van Junij rijp.
te, en maakt zeer iteile loten.
b. Met het kleine ZURE KER.SENBLAD, en met dunne hen.
gende takken, —‘ 14a °KELLEN.

fruit rouge - pole. (Pom
Bett. Cat. Lit. oo.)

DE VROEGE KONINKLIJKE MOREL, ZO

ETE MOREL

RERS.MEIMOREL.BRUSSELSCHE BRUINE.KASTEROOP.
$CHE WUNKERS
( K N 0 OP. - Du Hamel. — Porn.
444. 2 D. blz. 4. P1. 1o. fig. i. Reale hdtive. Duc de Mai.
Friihe Kilnigliche Maiweichfel, Liider , Early May Cherry, Little
Alai Cherry , Little Mai Duke Cherry. — T. 0. G. VIII. D.
blz. 155. N. 9. P1. II. fig. B. — Bett. Cat. Lit. 8.—m.) —

Dit is de vroeglle van alle Giaskerfen, en uit hoofde van hare
fChoonheid, groote en inwendige waarde, verdient zij eerder
den
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don bijnaam van K 0 N I N K L L ij it (in den zin waarin dezelve
doorgaans aan vruchten gegeven wordt) dan dien van ICLEIN.
Zij is niet geheel rond , maar jets gedrukt , en aan die zijde waar
gewoonlijk de naad is , platter dan aan de tegenovergeftelde zij.
de. Het bloefemkuiltje is diep , en men ziet veelal in hetzelve
een witachtig graauw flip. Zij is aan den eenen kant zeven , aan
den anderen zes lijnen hoog, en tien lijnen breed. Hare kleur
is, wanneer ze vroeg geplukt worth , lichtrood , maar wordt
bruinachtig wanneer ze lang aan den boom hangt. Het fap is
wit en zonder, kleur. Het vleesch fijn , en de fmaak zuurachtig
zoet en verfterkend. De fteen zit vast aan den fleet , welke laatfte zeer kort is, en vrij vlak op de vrutht zit. De fteen is klein.
Zij worth half Junij rijp. De n o om is zeer vruchtbaar,, en
naar gelang van andere Glaskerfen zwaar. De zomerloten zijn
lang en vrij dik. Het bind is lichtgroen , langwerpig, en naar
den fleel toe fmaller dan naar voren.
DE ROODE ZURE KERS. Die rothe Soodkirfche. — (T. 0.
21. Pl. 18. fig. 4. — Bett. Cat. Lit.
6—g.) — Eene roode Morel , die van de bruine en zwarte
zure kers, zoowel ten opzigte van grootte en kleur , als ook
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uit hoofde van het bind , en in meer andere ftukken aanmerkeiijk verfchilt. En hoewel haar fap, wanneer ze volkomen rijp
is, min of meer geverfd is, zoo behoort ze toch tot deze klasfe. — Zij is breeder dan hoog , minder hoog dan dik en bijgevolg niet geheel rond. Hare breede is doorgaans 1 1 lijnen ,
de hoogte 9 en de dikte 10 lijnen. De goot , die over de platte
zijde van den fteel benedenwaartsloopt , is niet zeer zigtbaar, maar
herbloefemflip daarentegen zeer duidelijk. De Heel zit vrij vlak
op de rrucht; hij is dun , groenachtig geel , meer dan eons zoo
lang als de kers hoog is, maar zit niet zeer vast aan den fteen.
De kleur is en biijft rood , ook dan wanneer de kers volkomen
rijp is. Het vleesch is malsch , lichtrood , en nog iets lichter in
den omtrek van den fteen dan onder het vel ; het fap is menigvuldig en zeer licht rood , de fmaak zuurachtig zoet en rhijnsch.
De fteen is klein en langwerpig. De kers wordt in 't laatst van
Junij rijp. -- De B o o NI is zwak ; deszelfs takken zijn zeer
lang en dun , gelijk ook de zomerloten. De kroon groeit vrij
wild en onordelijk. Hct blad is donkergroen , langwerpig en
fmal, en heeft eene lang uitgerekte fpits : aan de kanten is hetfin en regelmatig getand.
DE ENKELE MOREL.

LATE MOREL. BOEREN

tARS, BOGART-KERS, WIJNKERS, ILEULSCHE, KERS=
Alii.13.
U2

oa
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111-1UNSCHE KERS, SCIIEURKERS,KRIEK.

(fiN00p,

Handb. blz. 679. N.
Porn. /O. i D. biz. 8. Pl. 20. fig. 1.
N.
Lit.
dd.
en
23.)
Deze kers is
Bett.
Cat.
68. —
Iichtrood, aan beide zijden iets platgedrukt, met een bloefemkuiltje en een heel die 12 duim lang is, en waaraan de fleen
blijft zitten. Het fap is vrij zuur , en zij wordt it1 't begin van.
Augustus rijp. — De Boom groeit zeer wild, en worth door
afgefcheurde Uitloopers , die hij in menigte maakt , voortgeplant.
DE DUBBELE o r GROOTE MOREL. I3LAAUWE
MOREL ', HAARLEMSCHE MOREL, MEUItSCHE MOREL,
WAR!JKSCHE MOREL, ICONINKLUKE MOREL, CONFI-.
T1JURKERS. Griotte. (K N o 0 P.) — Is van het geflacht
der voorgaande; van gedaante road en grooter dan de Praagfche
kers , met een korten fled. Hare -kieur is , rijp zijnde , donker.
bruin - rood ; voorts is dezelve vleefchiger dan vele andere kerfen , vol van een rood geverfd fap., eft Van een zuren rhijnfchert
fmaak. Wanneer ze geheel rijp is , is zij echter niet onaanganaam om to eten, hoewel ze meest tot bet maken van Confituren gebruikt worth. De bovengemelde verfchillende namen worn
den aan verfchillende veranderingen van deze zelfde kers gege.
y en. Het verfchil ibeitaat intusfchen voor het grootile gedeeltey
in niets enders den in de groote en vruchtbaarheid, en ontflaat
uit de verfchillende hoedanigheid van den grand waarin ze geplant wordt.
DE ALLERHEILIGEN.KERS. CerijIer tardif of de la
Tousfaint. Cerifier pleurant. St. Martinsamarelle. Weeping. —
(Du Hamel. I D. blz. 133. P1. 7. N. 9. — Porn. Franc. 2 D.
blz. 38. N. 15. P1. 21 - Porn. D. blz. 7. P1. 17.
kg. 2. ---- T. 0. G. 14 D. blz. 93. N. 28. P1. 6. — Hama
blz. 68r. N. 72.) — Dit is Gene middelmatig groote, min
of meer plat gedrukte zure kers. Zij is 7 lijnen hoog, 8 lijnen
breed, en even dik als hoog. Over de g ene zijde, die vrij
breed is , loopt een finalle Cheep van den fleet of tot aan het
tegenovergeftelde einde , wear zich bet bloefemitip in een klein
V*zuiltje bevindt. De fleet is dun en lang, en fleekt niet diep in
'de vrucht. De kleur van deze kers is lichtrood en wordt bif
Tieerdere rijpheid bruinachtig. Het vel is dun, en het vleesch
imgetneen malsch, zoo dat zij tegen 't licht gehouden bijkarn
'T 1 eel doorfchijnend is. Zij is voorts fappig, zuurachtig en
311i, 'naangenaam van fmaak. De fleen is meer lang dan breed,
r evenredigheid zeer grocn. — De B o owl heat dit eigenaar-
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tardige dat zijne bloefemknoppen niet , gelijk die van n.ndere
kerfen , in den nozomer voor het volgend jaar gevormd warden, maar dat de bloefems aan de zomerlotthi van dat eigen voor..
jaar komen. Uit dies hoofde begirt hij eerst in 't laatst van Junij
te bloeijen , en daarvandaan dan ook dat dikwijis de entr'izen.
nog bloeijen. Wanneer bij nu in Junij bloeit, dan drargt hij
in Augustus , September en O&ober nanhoudend rijpe vruchten, waaronder men veelal tweelingen vindt , dat is kerfen
waarvan twee aan een en denzelfden heel zitten-•- • De fmaak van
deze kerfen is wel minder geurig dan die van vele nnderen,
maar met dat all verdient dit foort aanprijzing , am dat men er
den geheelen zomer door bloefems of vruchten aan vindt. -De Bo o m wordt zwaarder dan de meeste zure kerfeboomen. De
takken zijn zwak en hangen benedenwaarts. De zomerloten zijn
zeer dun en kart , en lichtbruin van kleur. De kroon heeft bijkans de gedaante van een kogel. De bladen zijn donkerigroen
zeer klein en vrij (pits. De kanten zijn fcherp en fijn getan&
De reel van het blad is geel, dun en kort.
DE VROEGE KLEINE RONDE LAAGSTAMDE WIJl
SEL. Cerifier rain a fruit rand precoce. ('Porn. D.
biz. 4. Pl. 9. — Bett. Cat. Lit. i. en 9—n.) — Het vices&
en het fap zijn wit, edoch wanneer de vrucht volkomen rijp is,
warden beiden roodachtig. De kers is niet onaangenaam van,
fmaak en worth in 't begin van Junij rijp.
f ON R E G E LM A T I GE N van deze klasfe.
DE TROS- MOREL. Die Bouquet kirfcbe , die Ma:dew/mad

ilmarellenbaum mit inehreren Friichten auf dens niindickett
Cerilier k bog
(Porn. ilugr. D. blz. 5. PI. 13. fig. i. — Da
quet.
Hamel. — Handb. blz. 63o. N. 71. — T. 0. G. 7 D. blz. 372..
Een aardig gewas, waarN. 13. Bett. Cat. Lit. 7-5.)

Pei, oder mit eillem Bouquet von Frfichten.

bij men aan een enkelen freel , die niet uit meer andere
te zamengefteld is, fomtijds 5 volkomene kerfen vindt ; en wan-neer de boomen 6 en meer jaren oud warden, groeijen er zelfg
8 tot 12 kerfen bij elkander,, waarvan ieder haar afzonderlijken
fteen heeft. Zij zijn veelal ongelijk van groote , terwijl ook
velen mislukken en onvolmaakt blijven. De bloefems komen
flechts allengs, en daarvandaan dat oak; de vruchten allengs,
niet alien gelijktijdig, rijp worden. In 't laatst, van Junij vindt
men er rijpe vruchten aan; wanneer de vrucht goed rijp is, mom
de 'leen niet meer aan den heel blijven zitten. Zij
in dat ge..
val in de daad zeer eetbaar, hoewel minder fmaktlijk dan vele
D 3
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anderen. Mare vruchtbaarheid is buitengeWoon. De geheele
Boom zit vol vruchtknoppen. Dezelve wordt niet groot , maakt
dunne hangende takken , en heeft kleine Iichtgroene bladen.—
Aan de bloefems kan men reeds zien hoe veel vruchten er zullen zetten: er komen namelijk even veel vruchten als er flampertjes zijn, indien er voor het overige niets tusfchen beideu
komt.
DUBBELE GLASKERS. D UBBELE BLOEMILERS.ROOS4
Glaskirfche mit dickgeffillter Bliithe. Cerifier d fleur
double. Double-blosfomed.
NOCIP. Pom. Au f7.
Franc. — Handb. — T. 0. G. — Bett. Cat. N. 4! en 57.) —
Deze boom in vollen bloei levert het prachtigae toneel op. Hij
is met bloefems overdekt , en elke bloefem heeft de vorm en
groote van een fpierwitte Ranonkel. In plaatfe van den damper
heeft zij in 't midden 2 of 3 groene blaadjes , en nit dien hoofde
komen er nooit vruchten aan. — Men kan haar op zoet en
zuur enten , en het foort daarop beter bewaren, dan dat van de
Allerheiligen kers.

IBS-KERS.

HALFDUBBELE GLASKERS. DRAAGBARE DUBBELE
Glaskirfche mit halbgefiillter Bliithe. Cerifier a
Handb.
Fleur demi double. — (K No o P. -- Pom.
biz. 680. N. 7o. — Bett. Cat. Lit. 4—r.) Deszelfs bloefem gelijkt veel naar een zware anjelier. Hij draagt zeldzaam
vruchten. Slechts wanneer hij zekere jaren bereikt heeft , en de
groei meer gematigd is geworden , komen er wel , in plaats van
blaadjes ftampertjes in de bloefems , in dat geval zijn de ftanrpers , en bij gevolg ook -de vruchten dubbel. — De vrucht
is lichtrood, vrij zuur en middelmatig van groote. — De
boom vat, even als de voorgaande, op zuur en zoet. Uit
hoofde van zijne dubbele vruchten noemt men hem ook wel DE
T W E E L I N G S K E R S, wordende hij voorts meer dan eens met
de Troskers verward.
BLOEMKERS.

MAHALEB - KERS. Prunus Padus Mahaleb. Die bittere Steinkirfche. (Handb. biz. 684.) Deze boom heeft eene
gladde , graauwe fchors , en regt opftaande takken. Het hout is
geelachtig bruin, en heeft in 't Ipegin eene vrij fterke en aangename lucht bij zich. Deszelfs vruchten zijn zwarte besfen , die
Saar kerfen gelijken , plat en van onderen eirond zijn ; zij zijn
bitter van fmaak , s het fap is purperrood en zeer geverfd , en het
pit bitter en weiriekend. Men gebruikt ze nit dien hoofde in
verfcheiderke likeuren oil aan dezelve eene frnaije kleur en een
goe-
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goeden reuk te geven. — De B o owl kan en door Woo..
pers , en door 't zaad, en door enten zeer gemakkelijk verme.
nigvuldigd worden. In Zwitferland en in verfcheidene Duitfche
bosfchen groeit dezelve in 't wild , nemende hij ieder flechtea
en fteenachtigen grond voor lief. Hij is uitermaten gefchikt voor
grOnditam , ()In er leiboomen en andere laagftamde kerfeboomert
van te , mak en aangezien wile iborten van kerfen goed . daarop.
vatten.
DE VIRGINISCHE TROSKERS. Prunus Padus Vrginia,
via...— (Linn. — Handb. blz. 684.) — Deze boom verdient ,
vooral uit hoofde van deszelfs voortreffelijk hout aangekweekt ,
en , althans aan wegen, in bosfchen , en op andere daartoe gefchikte plaatfen, geplant te worden. Het hout is om te verarbeiden een der fraaifte en beste , volgende hetzelve in rang onmiddelijk op het Mahonijhout. Ook deszelfs vruchten zijn tot verfchillende einden te gebruiken. — De B o o M bereikt eene
ht)ogte van 3o tot 40 voet , en wordt n voet over 't kruis dik.
Het hout is vast , en wanneer de ftammen zwaar zijn , geelachtig bruin , zeer fijn, en veelal gevlamd: het kan zeer glimmend
gewreven worden , en wordt door geene wurmen aangedaan. De
bladen zijn niet breed , maar glimmend en zwaar getand. De
bloefem, welke bij ons doorgaans kort v66r of na den to junij
voor den dag komt , is wit, tweeflachtig , aangenaam van reuk,
en zit aan trosfen welke drie , vier duina lang zijn. De vrucht is
g ene kleine , ronde , glimmende , zwarte kers of bes , die veel
overeenkomst heeft met een aalbes en waarin een fteen zit, welke
bijkans rond is : zij worth in 't begin van October rijp, en is bitter van fmaak. Men kan ze even als de Mallaleb tot het vervaardigen van goede Kerfebrandewijn gebruiken , of wanneer
men ze versch in Brandewijn of Jenever legt , en in de zon laat
trekken ,krijgt men een gezonde en krachtige likeur daarvan,
welke zeer fchoon van kleur is. De boom wordt door 't zaad
voortgeplant.

8 UV OE G S B L van eenige hier te laude onder bijzondere
namen bekende kerfen.

IAN ARENDSENS-KERS. — (K N o o p.) — Heeft in geclaante en kleur veel overeenkomst met de ronde Praagfche Mus'
kadelkers ; zijnde zij nogtans jets kleiner,, en niet Zoo zoet en
geurig van fmaak. — Men vindt deze kers weinig meer, gevende men doorgaans aan de Praagfche Muskadelkers , federt
dezelve bekend is, de voorkeur. De boom maakt goed ge-
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was, en is uit hoofde zijner vruchtbaarheid wel waardig ona ge,
plant te worden.
KRIEK vAN DEN BROEK. KN00P.) — Is eene kleine
kers , kleiner dan de bruine Spaanfche , waarmede zij anderzins ten
opzigte van fatfoen en kleur veel overeenkomst heeft, als zijnde langwerpig en donkerbruin van kleur. Zij heeft weinigvleesch,
dat echter thppig zeer zoet en geurig van fmaak is. — De
BooM maakt fierk opgaand houtgewas , en kan in een vruchtbaron
tamelijk groot worden. Ilij is in 't begin vrij draag.
/mar, maar ouder wordende draagt hij nog veel flerker.
ZWARTE KRIEK. NOOP.) - Van gedaante , kleur
en fmaak als de voorgaande, maar nog kleiner. Zij heefc weinig
vleesch om den fteen, maar is anders veelfappig. Uit hoofde van
hare kleinheid maakt men er weinig work van.
De BOOM
wordt de grootfie en gaaffte van alle krieken, die men in de hoy en plant, en draagt iterk. Er is ook een R.OaD& foort van de
cigen kers.
PRINS MAURITS KERS. — (KNOoP.) Is ook eene
foort van kriek , die naauwelijks zoo groot worth als de
NRIER VAN DEN BROEK, voorts van gelijk maakfel. , Hare
kleur is fraai fcharlakenrood met een aantal witte flippen voorts
zoet en aangenaam van finalk, evenwel minder zoet dan de
KIIIEK VAN BEN BROEK.- De BOOM maakt regtfcheutig
houtgewas en is zeer draagbaar.
F o R S IJ T H heeft nog de volgenden , waarvan echter de berchrij..,
ving te onvolledig is, dan dat men zou kunnen beoordeeleti, in
hoc verre zij met fommigen der door ons opgegevene overeenkorn.en, of claarvan verfchillen.
The zirc.liciiike. De A ARTSHERTOG - misfchien wel onze
HERTOGENKERS eene voortreffelijke kers, indien men haat
beli p oiijk rijp laat worden , hetgeen in Junij en Julij plants
heeft.
The liegfo; dsliire Cherry — eene der beste Hartkerfen, die niet
dan in 't laatst van Julij of in 't begin van Augustus rijp wordt.
Barrifon' s Heart — eene fraaije kers die door eenen Gouverneur Harrifon uit den Oost ., naar Engeland overgebragt is , waar
men ze federt dien iijd in de Koninklijke tuinen met goed gevolg
aangekweekt heeft.
The Carnation — de VLEESCHKLEURDE KERS - die ha..
ren naam van hare rood en witte kleur ontleenr, en in 't laatst
van Julij rijp worth.
ric
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eerie fraaije en fmakelijke kers , die in 't beThe Lukeward
4in vv.n Augustus riip words. De BOOM is zeer draagbaar.
en Alitigustus fijp , en heeft veel
The ,Gragod, — worth
overeankomst met de -Harrifon's Heart, behalve dat ze vaster
van vleesch is, en cep- platten fteen heeft.
Ronrila s la,--ire Black Hearx Cherry — cone groote zwarte Hankers , het jaar '1794 nit Circasa! naar Engeland °vergebra gt, ,e.n door den Erig- iiichen BoonAweeker Ronald aangekweeat weed. Forfyth zegt er nuts anders van , dan dat het
:eerie groote , fraaije en zeer vruchtbare kers is , die in 't begin
'van julij rijp wordt, en wel verdient voortgeplant to worden.
Frafers black Tartarian Cherry
eene groote en fchoone
kers, die in het :Tan 1796 door ohm Frafer nit Rusland naar Engeland werd o ,;ergebrgt. Derelve verhaalde dat de Tartarifche
kerfen nit de Krim afkomstig waren en dat hij ze bij een Duitfcher gevonden had, die ze in een' tuin in de nabijhetd. van St.
Petersburg had aangekweekt. Deze man had op dat tijdflipflechts
weinigen van die flammetjes en liet zich het fink met twintig Gul.
dens betalen. Frafer had ze vervolgens ook in de Keizerlijke
tuinen gezien, waar men ze met goed gevolg in potten verArroega.
Rafer's white Tartarian Cherry — deze is w IT en doorfchijnend. De beide foorten zijn zeer vruchtbaar, vooral de zwarte.
De vruchten zijn aangenaam van finaak en worden vroeg rijp.
The Lundie Gean
eene zwarte kers, bijkans even groot als
de zwarte Hartkers.
The Transparent Gean — is eene kleine maar -zeer fmakelijke
vrucht.
REGISTER.
OVER DE VERSCHILLENDE SO ORTEN VAN KERSEN.
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.
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.
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(Witte) van Dankelmann.
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(Wit en roode , geflipte)
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(Zwarte vroege)
•.
(Zwarte zoete)
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ITeidelberger kers.
ilenneberger Gravenkers.

Herfordsbire Cherry.
Hertogen kers.
Henogs- kers.
•
Hertoginne kers.
Ilildesheimer late witte knapkers.
Pollandfche kers. (Late)
Hongaarfche Hankers.
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Kardinaals kers.
•
Keulfche kers„
•
Kircltheimer kers.
Knapkers. (Groote, late, zwarte)
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(Kleine zwarte)
(Vroege , 4warte)
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Kriek,
van den Br*,
-

•
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•
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•
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.
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.
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.
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.
Neikers. (Dubbele)
-- (Groote)
•
•
-- (La te)
.
.
----- (Roode)
•
.•
------ (Zwarte) ,
•
.
.1V1inor,ca. (Tranen Muskadelkers nit)
.
.
Y[oerbesfen - kers.
-.
..
(Late)
.
Molkenkers. (Roode)
.
Itiontmorency. 'Cliers varl
.
- (Groote)
.
.
Morel. (Blaauwe)
.
- (Dubbele)
.
.
•--- (Enkele)
.
-- (Groote)
'
-- (Groote, late Konintlijke)
-- (Groote, Vruchtbare, Holnndfche)
#.
.---- (Haarlem fca)
.
...
•----Ouflijnfcbt)

Ø*---- (Kers)

4

4

42

•
•
.

29
42
48
29

23
w 29
.
34.
64
.
. 64
.
68
. 68
.
67
. 46

46
54
68
6c
46
Mo.
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Morel. (Koninklijke)
.
(Late)
'
..
------ (Mei-)
b---- (Meurfche)
—
(Tros)
.
-- (Vroege Koninklijke)
-- (Warijkfche)
.
4
---- (Zoete)
— (Zoete) kers.
.
Nuskadelkers. (Praagfche)

.--.

.
.
,.

,

.
.

•

.
•
(Roode)
.
(Tranen)
(--) uit Minorca.
(Zwarte)
.

.
.
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68
0
. 67
66
.
bg
.
. 69
66
.
. 6S
.
55
.
66
44
.
43
a9
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..

.

.

Nat (Dubbele van der)
.
— (Kers van der)
.
--. (Vroege van der)
.
Nonnen kers. (Groote)
....— — (Kleine ronde)

.

49
49

.
.
.
-

.
.i
I,-

44
50
52

0.
Ora* kers. (Roode)
P---- (Zwarte)
Osfen Hartkers.
Ostheimer kers.

.

,

_
65
.
• 48
.
27
.
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e
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7

;
.
.
P.

,,
.
.
(Duitfche)
pelswijkfel.
•
.
Pieterfons kers.
,
Poolfche kers.
Praagfche kers. (Late)
------ Muskadel.
--.... —
I
Prinfen kers.
k
Prins Maurits-kers,
t
I
Prinfesfenker§.
#
a
13rinfes. (Groote)
Parelkers.
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.
•

.

.
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34
58
44
66
44.
45
4457
72
36
39
Pur-
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Purgeer kers.
n
Pyramiden kerS *"

;
'Ili

2

5

61
63

R.
.
.

Ratafia-wijkfel.
Rhijnfche kers.
Rocmont. (Schoone van)

.
.
.

.
.

.

,,

Ronald's I-kart-Cherry.

Roosjes kers.
Rofenobels kers.
Rouaanfche. (Dubbele)

.

.

.

.

,
e

g

63

67
37

4
.

73
7°
63

*

38

-.1
.
i

42
67
63
65
37

S.
Scharlaken kers.

1

.
Scheur kers.
Schithmelpennincks kers.
Schoone van Choisfy.
Schoone van Rocmont.
Spaanfche kers (Bruine)

.
.
.

.
i

.

-----,--- Vroegwijkfel.
----- Wijnkers.
.
•---,---- (Zwarte, vroegrijpe.)

Suiker Wijnkers.

.

.
.

.
;

.

.
.
i
.

26
57
38

,,

43.

I

38

8

73
73

T.
,
.

l'artárian Cherry (black)
- (white)
Tranen- Muskadelkers.
Transparent Gean.

.

w
4
-.

.

.

.

.
Troskers.
Tros- kers. (Virginifche)
Tros-morel.
.
Turk. (Groote)
.
Tarkine.
.
Turkfche kers.

.7.
.

.

.
.
..
•

:

73

;
,.
;
.

69
61

2

36
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49
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49
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•
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.

29

56

71

V.
Van der Nat. (Dubbele)

to......... - (Kik.rs)

;

Pon
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Van, der Nat. (Troege)
Velfer -kers.
•
Vier op een Pond.
Virginifche Troskers.
Vlaamfche kers.
J
Vleeschkers.
Vledschkleurde kers.
Vogelkers. (Kleine , roode, langwerpige)
(Kleine, rcrode , ronde)
Vogtls - kers. (Kleine, z warte, Lange)
(Kline, zwarte , ronde,)
Volger. (Dubbele)
Volger - kers.
Volger. (Late)
Volgers - volger.
•
Vroegkers. (Kleffie Witte)
Vroegrijpe. (Zwarte, Spaanfche)

•
•
•
•

blz.
44
4436
71
37
33
72
35
35
26
25
63
43
63
63
33
43

W.
Waskers.
•
.
.
•
Wiilefel. (Bouquet)
-- (Dubbele)
•
.
.
.
— (Duitfche Pels)
.
.
— (1-Tollandfche late)
•
.
.
-- (Ratafia)
— (Roode , ronde, vroege , laagflarnde)
.
-- (Spaanfche vroeg-)
— (Vroege, kleine, ronde , laagttainde)
.
.
----- (Zoete, 71. oegrijpe)
.
.
.
-Wijnekers.
.
— (Frafirche)
.
— (Kasteroopfche)
.
— (Spaanfche)
.
--- (Sulker)
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56
6a,
43
$7
69
56
67
33
66
38
38

Z.
•
•
Zeeuwfche kers.
Zoete kers. (Geflipte) met vast vleesch.
(Ronde, gemarmerde)
kers
(Bruinichtig
roocie)
Zur4s

^

63
39
8
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Zure kers. (Brune)
:
—.
(Hartvormige)
— — (Nieuwe , zwaro)
—.
.
(Roode)
................... _......... (Vro ge)
........._ ___........
Zwavelkers. (Zwarres)
•
.
Zwolfche kers.
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.
50
.
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•
40
.
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KERSE BUTERS. KERSEKNAPPERS. Fringilla rostrata. — Ziin middelmatig groote vogels , iets kleiner dan lijsters,
geelachtig graauw van kleur,, met dikke, harde , krom gebogene
bekken. Zii generen zich hoofdzakelijk van het pit uit de fleenen van doze en gene fleenvruchten , en vernielen dus de
kerfen alleen orn er de fleenen uit te halen en open te bijten.
Dan daar deze vogels in boschachtige landen t'huis zijn , ziet
men ze bij ons zeidzaam of nooit: zij zijn zeer finakelijk om to
eten.
KFTELBOOM. Deze vorm geeft men zoo wel aan
laagitamde als aan halfilamde boomen de Clam der laptilen
heeft 3 en die der eerflen flechts 2 voet hoogte. Daar hem de
lucht van alle kanten kan bijkomen , levers hij over 't algemeen
zeer fmakelijke vTuchten , vooral de halfftamde. — Hij heeft
blijkens zijn naam eene halfronde en van binnen uitgeholde kroon,
die echter meer de gedaante van een Va/e of beker, dan wee die
van een ketel heeft. Het is bijkans de eenigite dragelijke figuur,
die men nog uit de oude popachtige fnoeikunst heeft behouden , en zij is zekerlijk de redelijkfle, aangezien zij met de natuur van den boom overeenftemt. Men vindt hem echter niet
veel meer , zijnde de K 0 G E L B o owl meer in den fmaak, en ook
in de daad gemakkelijker en gefchikter.
Een flammetje, 't welk men tot een laagitamden ketelboom
beflemt, moet van der jeugd of daartoe opgeleid , en daar mar
gefnoeid worden. De fcheut , welken het entrijs hi 't ee r ne jaar
maakt, wordt dint bij den grond weggelhoeid, zoo cbt er ihentsst of 3 korr bij elkander ftaande fra gile oogeri aanbiliven waaruit
vervolgent,, de k7oontakken voortkomen moeten.
Om een alfibmdon keteiboom to vormen, mat men in 'teerfie
jaar aan het deszeifs volleu groei, en tops verv,:) 1.2-ens den
boofdfcheut ter h2p q alder 'hoogte van 3 vase :n, torwijl men andere even ilerk:' ',-cheuten tot • grondtakken , di‘a de holl y k(croon
xnoeten vormen, ly:_akweekt; derzeiver getal woes eater niet te
groat
D E L.
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KETtLBOOM,
groot Zi , en door ze bchoorlijk te fnoeijen , nioet men beaver.
flourig doorgzoeijen.
ken dat ze
Vervolgens worden
er drie hoepeis o mheen gelegd, waaraan de loten gebonden worden, ten einde de ronde of ketelvorm te verkri=gen: De g,e.heele
kroon moet echter niet hooger worden dan 6 of 7 voet. Tot de
hoofdtakken wtn den ketel neemt men diegenen, waarin de meeste groei zit, en door waken men bijgevolg den boom het gemakkeiijks: naar zijn zin fatfoeneren. De hoofd- of moedertakken-, mop ten even verre van elkander en van den ilam afftaan,
erg d - loten , d'e daaruit voortrpruiten, moeten vooral niet
opgroci;on, nitijd fchnin2 vast gebonden worden , en in een
behocrlijke orde ell evenredigh.eid komen te liggen . , ten eindede kroon ann alle kanten van het nodige bout en loof voorzien
aij , zonder evenwel verward te zijn , en zonder dat] de takken
elkancler doorkruifim.•
Om nu te beletten dat deC.ne kant van de kroon niet zwaarder worde , om het behoorlijke evenwigt tusfchen
de -t-, ken te verkrijgen en te bewaren, en om te voorkornen dat
de kroon of naar bniten of mar binnen door overtollige takken
.ontfierd en benedeeld worde zal men doelmatiger handelen
met de oogen of knoppen of to knijpen voor en aleer er lotem
tit groeijen , den met langer te waehten , en als nu takken te•
inoeten wegfnoeijen , die reeds een aantal fappen aan den boom
iontroofd hebben , en door wier wegneming men hem bovendieii
onnodige wooden veroorzaken moet.
Wanneer men met al genoodzaakt is om aan een ketelboorrt
takken weg te fnoeijen, dan moet zulks nimmer gefchiedenboven
een oog, 't welk naar binnen ziet , om dat anders uit dit oogeen verkeerde tak vodrtfpruiten zoude , welken men zou moe.
ten wegfnoeijen, want de kroon moet van binnen geheel hol en
2onder t•-:.k.ken zijn. Zijn er bij een ketelboom gapingen of
le6ge plaatfen aan te vulien, dan moeten de takies , die er het
naaste bij than , en wel de fappigilen en weelderigilen , diep
diet oude bout, vlak boven zoodanig oog weggefnoeid worden,
21s naar den kant van de gaping heenziet , en bijgevolg zijn rijs
Baer dien kant uitfpreiden zal. Wordt clan de gaping nog niet
vervuld, dan moet het gemelde lot wederom vrij ver naar onderen, boven een dergelijk oog weggeftweid worden. Buiten
dien kan men ook wet Bens een ledge pleats door een naburigen
tak vervullen, wanneer men denzelven in 't voorjaar door rniddei
eener koord daarin trekt, en zoodanig vasthccht , dat hij er
in blijven moet In 't najaar zal deze gedwongcne bulging dan
reeds natuurlijk geworden zijn, en men zal de kroon kunnen
vezneuNP zonder dat de tak tern fpringt.
KIEIVI.

KOGELBOOM.
KIEM. Is bet kleine bevruchte gedeelte van de pit of van het
taadkorrel van een boom , waardoor dezelve zich voortplant , en
waaruit dc geheele boom ontftaat. In dit kleine flip of plekje
ifn de fpits van het zaadkorrel ligt zoowel de floffe , als de
groeijende kracht van den boom. Zoo lang de kiem niet in zijn
Element , in de aarde, komt , ligt hij als 't ware in een deepen
flaap. De meelige en olieachti ge floiren en velien, waarin hij
befloten is, bewaren hem eeu tijd lang en beveiligen hem tegen
het nitdroogen. Zoo dra het zaadkorral in de aarde komt ea
genoegzaam verwarmd wordt, losfen zich de meel- en olieachtige deelen in een melkachtigen brij op , waarvan de geest zich in
de kleinfte vaten van den kiem verfpreidt , en denzelven tot zijne
verdere ontwikkeling voorbereidt en in flaat ftelt. Hij zwelt of
dijgt uit, en dringt in de eerfle plaats met het worteltje (door
de fijne opening in de fpits van den fteen) in de g arde , fchietende hij vervolgens ook het tare fteeltje of Itammetje opwaarts , en in de vrije lucht, waarin hetzelve voortaan zal moeten leven Hij komt met twee bladen uit de aarde, die men de
z A A D B L A D E N of K o n B E N noemti, en die er geheel anders
slit zien clan de bladen , welke hij in 't vervolg krijgt. Dezelve
dienen in 't eerst tot loutering van het melkachtig fap , waarmede
de tedere plant zoo lang gevoed wordt , tot dat zij door haar
worteltje het fap uit de aarde kan naar zich trekken. Naar mate
dit in grooter menigte begint toe te vloeijen , naar die mate verji.rijgt ook de plant sneer vastigheid , en wordt dikker en hard.
Het fap rijst uit den wortel door den bast omhoog, wordt in
de buisjes en blaasjes van den bast en van het merg gelouterd,
op eene zeer bijzondere wijze veranderd en toebereid, en in alle
de deelen der plant verfpreid. De overtollige waterachtige en
groffe gedeelten wafemen door de kleine zweetgaten en opening,en der bladen uit , de olieachtige en zoutachtige deelen vermengen zich onderling; de lucht, welke in de luchtpijpies opgefloten is, zet zich door de warmte uit, drukt op de houtve2els en befpoedigt daardoor den omloop der fappen, en bevorclert , vermeerdert den wasdom van het boompje. (*)
KNOP. Zie 00G.
De KOGELBOOM

behoort tot de lage boomen, en is in

(*) lk Beef cl;t Artikel zoo als ik het bij CHRIST . gevonden heb, en honvel
het mij geenszins voldoet. Het bevat ten mins= ftof tot denken, en zal misfehieu aan foinniige lezers aauleiding geven oni nit de echte bronnen van dit
sitelte der natuvir-kunde te gsaan puttee.
S4

DE KOGELBOONr.
't groot hetgeen de Fruit- oranjerie -boompjes in 't klein
Men noemt ze halfflamd wanneer de clam 4 voeten , en boogflamd, wanneer dezelve 6 voeten hoogte heeft. Zij moeten altijd op Paradijsflam , te weten de appels , en de peren op kwan
ver&kid worden , (behalve cenige foorten , die uit den acrd
nict zeer fork groeijen, en die men op wilde flammetjes van
hun eigen foort kan veredelim , zoo als b. v. onder de appels
den GOUDPIPPE'LING enz. onder de peren, de VERGULDE
BOTERPE'R enz.) Zij moeten even als de Oranjerie-boompjes
(zie I D. biz. 439.) behandeld worden. De Hoogflamden verEd,,;id pa,:n op den PoL:t...in of II EG APPEL , ibMtlidS vindt men
echter o >k Paradijsilammc.-zjes , die flerk genoeg groeijen, om
dacrtoe to kl-zinen g2bruila worden. Bij het oculeren, hetgeen
bij Paradisitamme.n verkiezelijker is dan het enten , moet het
oog cy )k digt bij den grond ingezet worden , ten einde op zijn
t ijd de plants waar de boom veredeld is , in den grond kunne komen. IHletzelfde geldc ook ten opzigte der oogen van een peerboom die men op een kweitam oculeert , en in 't algemeen vat'
alle lage booinen , die op dat foort van grondftammen veredeld
worden. Tanners gebeurt het veelal dat er of een dikke knobbel op die plants °natant, of dat het veralelde gedeelte van
den flam dikker worth dan de grondflarn , hetgeen, indien zulkl
buiten den grond en zigtbaar is , altijd een grooten misftand
yeroorzaakt.
Behalve dat zulke boomer/ ook door flerke palen tegen het
geweld van den wind moeten beveiligd worden , aangezien' de
wortels van den PARADIJSSTAM even min als die van deli
HEGAPPEL zwaar genoeg zijn om een hoogen boom op den duur
itaande te houden, zoo kan men ook deze tegennatuurlijke onge.
lijkheid van den clam voorkomen , door hem in 't voorjaar te laten, (zie LATEN) of op een voorzigtige wijze van het middert
van den clam tot om laag den bast open te rijten , hetgeen melt
eenige jaren achtereen herhaalt.
De wijze waarop DE K 0 G E L B 0 0 M GESNOEID wordt, vet.fchilt hoofdzakelijk zeer weinig van die , waarop men de Piramideli
en leiboomen fnoeit. Slechts ten opzigte van 't fatfoen moet
men er op verdacht zijn, dat alle moeder- en leitakken in een
evenredige verwijdering van elka nder te ftaan komen, zijnde vijf
of zes van dezelven bet gefcbiktfle getal om de kroon te vor.
men en tot voortbrenging van bet nodige vruchthout te verftrek.
ken. De leidtakken worden geregeld bij een o o G ' T WELK
NAAR B U I T E N S T A A T gefnoeid, ' t en Zij dat er een tak ontbreekt en eene opening moet aangevuld worden , in welk gem!
31C11, de beide naburige takken elk bij een oog, dat naar de zijde
der
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der opening ziet, Z OU behooren te fnoeijen. Het binnenfle van
de kroon moet geheel luchtig gehouden en van alle na p r binnen
groeijende loten gezuiverd worden. Voor het overige wordt
de boom telkens in 't voorjaar gefnoeid ; de zomer of leid t2k-ken op 3 oogen tot bout, en bij gaffeltakken het bovenfte lot op
drie oogen tot hout en het benedenfle op 2 oogen tot vrucht.
KORNOELJE - BOOM. Cornus mascula , LINN. Cornets hortenfis yeas. — Der Cornelkirfchenbaum. — Is eigenlijk een wild
gewas 't Been in de bosfchen t'huis howl ; men vin It ze echter
ook in tuinen en boomgaarden , waar ze , wegens hunne vruchten, aangekweekt worden. De Duitrchers geven hem zeer verfchillende namen. Zij noemen hem Hornkirfchenbaum (denkeiijk
om dat deszelfs hout of de pitten zoo hard zijn als hoorn),
Harlsken, Herlsken , Horlsken , Hersken, Dierlein of Dkrling-

baum, Derlenbaum, Diirlitzen , Dorlipen , Horlizzen , 1:17eMc
Kirfchen , Kurbeerenbaum , enZ. L i N N E U S plaatst dit fo3rt van
planten in de eerfte afdeeling van de vierde klasie , Welke hij
Tetrandria monogynia noemt, om dat de bloefems vier ftijltjes ea
niet meer dan 66n damper hebben. — Men vindt hem in verfcliii
lende fireken van Duitschland in 't wilde wasfen, vooral in Nee der
Oosterrijk, bij Luneburg, Gottingen en in de Zwitlerfche bosinen.
IVIen plant hem ook tegenwoordig in alle aanzienlijke tuinen, uit
hoofde dat hij zich niet flechts door de fchoonheid zijner vruchten aanbeveelt, rnaar om dat deze vruchten ook vele lief hebbers
vinden, en tot verfchillende einden kunnen gebruikt worden.
Men laat hem op allerlei wijzen opgroeijen, als hoogflam , als
een kogelboom en veelal als een Piramide. Doze boom bereikt,
wanneer men hem laat opfchieten, eene hoogte van 20 voeten
en maakt, behoorlijk behandeld zijnde, eene zeer fraaije kroon.
Deszelfs bast is ruig en .donkergraauw of roodachtig van kleur.
De bladen zijn langwerpig, eirond en fpits toeloopende, zonder
tanden, donkergroen en zitten op korte ftelen regt tegen over
elkander. Hij bloeit reeds in Maart, nog vroeger dan de Amandelboorn , en vdOr dat hij eenige bladen heeft. Deszelfs bloefems
die het eerfte voedfel voor de bija zijn , beftaan uit geelachtig
groene bloempjes, en komen bij trosfen van twintig en meerder
bij elkander aan de zijden of toppen der loten. De vruchten die
daarop volgen , en die niet dan in 't najaar rijp worden, zijn
langwerpige , hoogroode besfen , rhijnsch , en aangenaam van
fmaak, en sevens gezond. Zij zijn het best wanneer men wacht
tot dat ze van den boom afvallen en week beginnen te worden ,
als wanneer zij nog donker van kleur zijn : hebbende zij voorts
twee zaadhuisjes, en in elk daarvan den pit.
DeF3
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Deze fraaije vruchten zijn niet flechts aangenaam om raauw te
eten, maar zij worden ook met goed gevoig in de keuken , in
de apotheek, en door de banketbakkers gebruikt, en er wordt
goede brandewijn van gemaakt.
Men legt ze ook , wanneer ze bijkans rijp zijn in azijn , on/
gelijk agurken gebruikt te worden; houdende men ze in dat geval
niet flechts voor fmakelijk, maar ook voor maagveriterkend.
Men zegt dat de jonge bladen van den Kornoeljeboom, in de
fchaduwe gedroogd, en daarna als thee gedronken, zoo goed en
zelfs liefelijker dan thee fmaken , en even zoo gezond zijn.
Het hout is witachtig geel, hard en vast, en kan even als
Palmhout verwerkt worden. — De B o o M is zeer duurzaam,
kan tegen de zwaarite koude , en neemt elken grond , hoe mager
ook dezelve zij , en elke itandplaats , voor lief , groeijende hij
zoowel in de fchaduwe als op zonnige plaatfen , in drooge en
vochtige gronden, in vlakten en op hooge rotfen : nogtans IS
hij met een vochtigen grond het minst gediend.
De voortplanting en aankweeking van dezen boom kost weinig moeite, kunnende dezelve door het zaad, of door iniegge'rs,
gelijk ook door flekken en uitloopers voortgeplant worden. —
Wanneer men ze zaaijen wil, legt men de geheele vrucht in de
maand October , dadelijk na dat ze rijp is , een duim diep in
den 'grand, of men legt ze gedurende den winter,, in vochtig
zand te meuken. Wanneer ze in 't voorjaar gezaaid worden,
blijven zij twee jaren lang in den grond liggen , voor dat ze
opgaan. — Tot flekken worden de takken afgefcheurd , en we!
liefst zooclanig, dat er een flukje van den flam aan blijft zitten,
Dit -wordt behoorlijk effen gefneden , met boomfmeer befireken ,
en 9 duimen diep in den grond gefloken, terwijl het 3 duim boven den grond uitfteekt: moetende dezelven voorts ,- even als
wile andere flekken , behoorlijk gegoten worden. .---=.. De inleggers , zijnde eenjarige loten die in October of November in den
grond gebogen worden , maken reeds in het eerfte jaar genoeg,
tame wortels , om in 't najaar te kunnen losgefloken en verplant
worden. — En was de Uitloopers betreft, doze groeijen fchielijker naar mate zij zwaarder zijn,
De Kornoeijeboom kan het fnoeijen goed velen. Men kan
hem geen beter fatfoen geven dan dat van een Piramide, als Wanneer de fraaije roode besfen die hem van onderen tot boven bedekken, eene zeer fchoone uitwerking doen. Daar hij ook gaarne heesterachtig groeit, kan men hem insgelijks goed tot heggen gebruiken, die zeer digs groeijen, 10 tot 12 voeten hoog
kunnen -worden, en uit hoofde van het fraaije glansrijke blad
zeer

KRUBBEN.
zeer fierlijk than : dech mo?t men hieraan geene vruchten verwachten , waa.rto ,'. ze bun vrijen groei vereifchen.
Zie bier de vcorn--.:-Ile foorten:
I) De II 0 0 G R o DEN; dit 7,iin de gewone Kornoeljev,.
Zij zljn , even als alle de vrideren , glad en glimmend.
2) De GELEN; dezen zijn zeidirrner.
3)

VROEGE WITTE Of WASGELE.
VROEGE PA.ARSCHE.
V R O E G E GESTREEP-TE

tweederlei foorten.

ROEGSTE van alien, insgelijks rood.
De GE 0 OTSTEN, rood van kleur,, en de besten

6) De v
7)

voor

gebruik.
8)

GROOTE ROODE LATE.

9)

LATE DONKERBRUINE

of

ZWARTE•

IO) LATE WITTE•
II) LATE GESTREEPTE.

en ZEER LATE, die aan den boom
blijven hangen tut dat het vriest.

12) GEMEENE ROODE

KRAAIJEN. Cornix. Deze vogels zijn groote liefhebbers van kerfen, en vernielen dezelven niet weinig , aangeziett
ze zeer guizig zijn. Insgelijks doen zij in de tuinen veel fchade , doordien ze in 't voorjaar het gezaaide zand , vooral her
groote, b. v. erwten -en boonen uit den grond komen halen.
Om dit eenigzins te voorkomen , moet men bij het zaaijen zorg
dragen, dat er niets van 't gezaaide op den bovengrond
liggen, wafzdoor zij anders gelokt warden en de bezaaide plaati
te gemakkelijker viii den kunnen.
KRAMETS VOGELS. Zie LIJSTERS..
KROON.

KROONBLADEN.

Die BLOESEIVI.

KRUBBEN. PISSEBEDDEN. , Millepedae. Kellerefel. — Is een klein, plat , veelvoetig en zeer bekend ongedierte, dat in de tuinen even verderfelijk is als de oorwormen,
doordien ze de jonge planten, en bepaaldelijk de vruchten aan
de leiboomen opeten of althans vol gaten bijten. Hetzelfde doen
zij ook dikwijls in de kelders en fruitkamers , houdende zij zich
meest op in vochtige plaatfen , en tusfchen de fpleten van oude
muren. Het is zeer -moeijelijk om ze te vernielen of te doeli
verhuizen , nit hoofde dat zij zich zeer fterk vennenigvuldigen.
Het beste middel is dat men de plaatfen, waar ze zich unthouden,
F4
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den , wel zuivert, en alle gaten en fpleten in de muren digs
rnaakt.
Om de vruditen aan leiboomen voor deze dieren, gelijk mede
voor oorwormen en andere foortgelijken te bewaren , hangt men
-ook wel ftukken van gekookte gele wortels of peen, of van rootie beetwortels hier en daar in de boomen, voor dat de vruchten
rijp zijn. Hierop azen dezelven en boren er gaten in; als wanneer men ze dagelijks daaruit kan fchudden en dooden ; waardoor
men er zekerlijk een groot aantal vernielen zal. Gedroogd en
tot poeijer geflampt, worden deze dieren als een geneesmiddel
gebruikt, hebbende dezelven ook aan hunne afdrijvencie kracht
den n.aam van pisfebedden te danken.
KRUf SBE S S EN. Ribes grosfularia L I N N. Ribes grosfidaria
cculeata. Stachelbeere , Klosterbeere , Grnschelbeere , Stiekbecre ,
Krausbeere. Grosfeilles a maquereau. Gooseberries. - De kr Lasbesfenftruik behoort tot het geflacht der aalbesfen, Hoe verfchillend ook de vruchten zijn, en hoe zeer dezen vol doorns of
fiekels , en de anderen zonder flekels zijn de wezediijke eigenfchappen en kentekens van beiden zijn nogtans deze!fden.
Het is niet minder waarfchijnelijk dat de kruisbesfenitruik tey ens met den aalbesfenitruik van het eiland Zante het eerst near
Engeland gekomen zij waar men de frnaifte en grootile kruisbesfen heeft, zijnde deze besre foorten bier te lande nog niet
goo algerneen als men verwachten zoude. De krUisbesfenftruik
neemt elken groiid voor lief, maar beinftit voor2I eene zwarte
losfe bladaarde. Hij worth drie of vier voeten hoog, en groeit
zeer heesterachtig. Hij draagt vruchten aan 't jonge en can 't
nude bout , komende dezelven zoowel onmiddelijk uit de oogen
der zomerloten voort als nit kieine vruchttakjes , die men aan
de wee drie- en meerderjaarige takken vindt. Reeds vroeg in
't voorjaar bot hij uit en de vorst doet hem weinig nadeel.
Deszelfs vruchten zijn zeer fmakelijk om versch te eten ; ook
kan men ze konfijten, en er zeer goeden wijn van maken.
Men gebruikt ze ook bier te lande veel in de keuken, en wel
vdOr dat ze rijp zijn, wordende zij dan met fuiker gel-toad.
Tot dat einde worden ook wel de onrijpe kruisbesfen ingelegd , om ze 's winters te kunnen gebruiken: zijnde er weinige
vruchten , welke ingelegd zijnde , haar natuurlijken fmaak zoo
wel behouden als de kruisbesfen.
Men neemt namelijk kruisbesfen , die versch geplukt , en nog
Met rijp zijn, zoekt ze uit, en doet ze dan in vlesfen , welke men
door middel van heet zand , vooraf geheel droog heeft gemaakt.
De vlesfen worden maar even tot can den p als vol gedaan ,
ell
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en vast toegekurkt, waar na men er een ftuk blaas over been
bindt. Vervolgens hangt men ze het onderst te boven op latter
in den kelder.
Om van kruisbesfen w ij N te maken worden dezelven w A N.
NEER. ZE VOLK OMEN RIJP ZIJN, gekneusd. In ' t eerst fchijnen zij weinig, fap te hebben en zij blijven dik als brij tot aan
den vierden dag , wanneer het tiid is om ze uit te perfen. Op
den draf giet men nog een tierde gedeelte Cider, indien men
daarvan voorzien is , of bij gebreke van dien dezelfde hoeveelheld water, en perst denzelven voor de tweede reize uit. Zoo
doende krijgt men van io Mengelen kruisbesfen 9 Mengelen
Most, die zoo zoet als Wijnmost is, hoewel hij in 't begin een
'wrangen nafinaak heeft.
Wanneer men dozen most 6 sveken lang op een vat in den 1{e1der laat liggen, hem dan op vlesfen aftapt , en wederom gedurende 6 weken in een goeden kelder in zand legt , dan is bet een
buitengewoon fmakelijke wijn. Na eenige jaren gelegen te hebben
words hij zeer geurig , en finaakt beter dan Moezelwijn. Hij
heeft jets zuurs dat zeer aangenaam is en de eigenfchap om de
fpijsverteering gemakkelijk te maken , terwijl hij voorts niet ligtelijk verfchaalt nosh bederft, gelijk andere wijnen, al is 't ook
tat de vies gedurende eenige weken half vol blijft ftaan , mits
men dezelve flechts op eerie koele plants zet. Uit dien hoofde is deze plant in de Noordelijke landen waar het voor den
wijnitok te koud is , zeer goed om even als de druiven in de
Wijnbergen verbouwd te worden. De vrucht worth vroeg
en mi-s-lukt bijkans nooit.
Dat de vermenging van kruisbesfenwijn met aalbesfenwiin eenen
drank oplevert , die veel overeenkomst heeft met den Maderawijn, vindt men reeds onder het artikel AALBESSEN vexmeld. - Men kan ook den kruisbesfenwijn gebruiken orn er
Brandewijn van te maken. Men zal in dat geval even veel brandewijn verkrijgen als van druivenwijn, en die veel liefeliiker
van fmaak is : en de azijn die men er van maakt, is zoo goed
21s de beste wijn-azijn.
De voortplanting en aankweeking der kruisbesfen is even gemakkelijic als die der nalbesfen, en gefchiedt insgelijks door middel van Uitloopers , van itekken of van inleggers. Wanneer men
ze door sTe K K E N, of afgefnedene takken verkiest te vermenigvuldigen , dan moet zulks vroeg in 't voorjaar gefchieden, voor
dat de firuik begint t werken , zullende in dat geval van de
honderd op zijn best tien uitblijven, ,terwij1 men in tegendeel
wanneer ze i l 't najaar geplant worden , fomtijds van de Is niet
weer dan een zal in 't leven houden.
F5
Men
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Men neemt. daartoe nit de bovenite takken zware en regtopItaande loten , fnijdt dezelven op i of 2 voeten lengte, en plant
ze in rijen op een plaats , waar zij niet te veel zon hebben.
Men z A A I T Ze 00k1 01T1 nieuwe iborten te verkrijgen. Om het
zaad te winnen kneust men van de fchoonfie besfen en waschr
ze met water uit, leggende men vervolgens het zaad op papier
te droogen. In 't najaar of voorjaar nait men hem op goea
droog land en bedekt hem ter hoogte van een halven vinger met
aarde. Wanneer nu de platen een halven voet hoog zijn, worden ze verplant.
Men moet de kruisbesfenftruiken niet te digt op elkaader zet.
ten. Naar mate dezelven vrijer en meer op zich zelve flaan ,
worden ook de vruchten fmakelijker en grooter. Voor het overige behandelt men ze even als de aalbesfenftruiken. Daar zij
echter nog fterker groeijen dan dezen, en eene menigte van zomerloten maken , zoo moet men niet nalaten de onregelmatiga
takken op zijn tijd weg te fnoeijen , maar vooral niet de takken
zonder onderfcheid afbeitelen en even als een heg met de fchaar
in order willen houden , anders maken zij in 't volgend voorjaar
een onnoemelijk aantal overtollige loten , en de kroon wordt een
verward nest, waarin kleine flechte besfen groeijen.
Men moet in tegendeel zorg dragon dat de kroon altijd dun,
en van binnen hol bliive; de hoofdtakken moeten 5 of 6 duiln
van elkander ftaan in Junij of Julij fnoeit men alle loten die te
digt op een Itaan vlak bij 't hout weg, herhaalt zulks bij de winterfnoeijing of in de maand Maart, en waart flechts de kleine
oogtakjes. Van de hoofdtakken kort men niet dan diegenen,
welke al te hoog opgefchoten zijn, en zulks boven een gewricht , waaruit reeds een andere ionge fcheut voortfpruit, welken men tot leteltak gebruiken kan.
Wanneer allengs deze en gene takken te oud worden , en weinig of kleine vruchten dragon, dan fnoeit men dezelven glad
weg en laat andere jonge loten in derzelver plants opfchieten.
Het flarnmetje moet geheel fchoon en vrij van uitfpruitfels gehouden, en de uitloopers uit de wortels moeten gedurig afgefloken worden. Wanneer men kruisbesfen vroeg in 't jaar wit
bebben, meet men ze als leiboompjes tegen een muur of fchutting op een warme itandplants zetten.
Over 'c algemeen moet men bij 't aankweeken van kruisbesfen
de volgende regels din 't oog houden:
i) Men verkrijgt ze door middel van ftekken of Inleggers.
2) De inlegg,ers maakt men van boompjes , die men opzettelijk
tot dat elude laag bij den grond hondt, om namelijk alle de loten gemakkelijk in de aarde te kunnen buigen , of er aan den
Clam
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fiani hoopjes garde om henen te kunnen brengen , vvaarifi zij van
de maand Augustus of tot in 't volgend voorjaar , of van't voorjaar tot in 't najaar, genoegzame wortels krijgen.
3) Wanneer de boompjes of bosfen bier en daar verfpreid
kunnen zij het best door zon en lucht aangedaan worden,
en men heeft dan ook nog het voordeel, wanneer een bos door
de rupfen worth overvallen, dat men hem van dezelven ontdoen
kan, zonder dat alle de anderen daardoor tevens befmet en dus
insgelijks gezuiverd behoeven te worden. — Maar indien men.
ze al bij elkander zet, dan nog dient men hun eene tuslchenrulmte van 4 voeten te later, 'om dat de loten zich anderzins
niet genoegzaam kunnen uitfpreiden , en men er anders ook minder vruchten van krijgen zal.
4) Men late altijd flechts 66n lot , ter hoogte van 4 tot 5
voeten, voor dram regt op fchieten.
5) Men drage zorg dat de lange takjes , vijf claim boven elkander gelijkmatig naar alle kanten heengroeijen, ass =mica
men ook de vruchten het geinakkelijkst kan plukken.
6) De bosfen moeten jaarlijks van uitloopers gezuiverd wor,
den , en het is nog beter dat men die telkens daaraf houde, de
grond om dezelven heels moet omgerpit, en om de twee jaren
zwaar gemest worden. Hierdoor verrneerdert men hunne krachten , en bewaart ze tevens voor bladluizen , die de vruchten
walgelijk maken.
7) Zij moeten niet meer dan den jaren oud worden , en men
diem bijgevolg of voor jonge flokken te zorgen , of
8) Men kan ook de oude bosfen vernieuwen , door ze kort
bij den grond weg te fnoeijen, en een jong lot te laten. opfchicten.
9) Zulke loten fchieten hooger op el worden veel zw^arder
dan andere fitammetjes , en indien men ze tot 3 voeten boven
den grond van alto uitfpruitfels zuiverc, kunnen zij eene hoogte
van 6 toi 7 voeten bereiken.
io) Wanneer men krutisbesfen tot heggen gebruikt, moet men
jaarlijki bet oude hoot daaruit wegfnoeijen , en zoo docude zorg
dragen, dat de heg Inchttg blijfc en niet al te dik wordt.
II) Om nieuwe foorten door het zaad te verkrijgen moeten
de pities die men uit rijpe vruchten neemt, vooraf behoorlijk ge.
droogd , en vervolgens iu goed land , zoo verre uit een gezaaid
worden , dat zij er de eerile vruchten kunnen dragen , hetgeen
fomtijds reeds in het tweede , en gewoonlijk in het derde jaar
plants heeft: kunnende men , om niet te veel ruimte te verliezen ,
under dezelven lage groenten verbouwen.
Er zija zeer vele foorten van kruisbesfen. De Enaelfchen
voor-
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vooral hebben zich in de laatite jaren zeer daarop toegelegd mill
dezelven te vermenigvuldigen en de Morten te verbeteren , zeo
dat men in de Catalogusfen der boomkweekers vim 117thic7ester
reeds tusfchen de vier en vijf honderd foorten opgeteekend vindt,
waarvan echter velen , gelijk ligt te begrijpen is , zoo veel overeenkomst met elkander hebben , dat men ze ntet wel ondericheiden kan : waarom wij ze ook bier niet alien zullen opnoemen.
De meesten , en dit is ook eene voorname eigenfchap van de
kruisbesfen , ziju grooc en fmakelijk : F ORSIJ T Hbeweert dat men
ze heeft, waarvan eene enkele bes nagenoeg anderthaif lood
weegt. Daar zijn er van ROOD tot zwart , voorts WITTEN ,
G R, 0 E NE v, welke doorgaans de fmakelijkften zijn, en GELEN.
ENGELSCHE KRUISBESSEN.,
I. ROODE EN ZWARTE KRUISBESSEN.

Rodney.
feedling. De zaadbes van Ackerley.
3. AD Am's Cheshire sheriff: De regter van Chester.
4. illexander the great. Alexander de groote.
A N D R E W' S Conqueror. De Veroveraar.
5.
ASHTON' S feedling.
6.
7. A s HT 0 N's red globe. De roode kogel.
8. A STLETJ ' S feedling.
9. Beaufrerront.
I0. Beggar lad. De Bedeljonge.
H. Black Wallnut. De zwarte foot.
I. Black eagle. De zwarte adelaar.
13. Black bull. De zwarte flier.
14. Black ram. De zwarte ram.
15. Black king. De zwarte kon!ng.
16. Black virgin. De zwarte maagd.
17. Black dragon. De zwarte drank.
1S. BLACKLEIJ 'S fwing'em.
19. J3 ouRDMAN'S royal oak. De koninklijke elk. — Deze
I. ACKER LEY' S

2.

ACKERLEY' S

is zeer groot, langwerpig , harig, fmakelijk en worth
vroeg rijp.
Ito. B R A D S H A W' S red top. — De roodkop. Donkerrood ,
matig van groote , langwerpig, glad en vroeg rijp.
2I. CA L D E RBANK ' S
22. CALDERBANK' S

feedling.
red.

s 3. Carpenter. De timmerman.
24.
CARTHING TON' S conqueror. De Veroveraar.
25. Champaign. De Chatnpanje-bes.
g6.
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A6. CHEADLE ' S furprife.

bright Venus. De glImmenle Venus.
Zeer groot , langwerpig en glad.

27.

CHEETHAM ' S

28.

CLARKE ' S

feedling.

n9. CLuTo N ' S Britannia.
30. C o E ' S Anabal. Hannibal. - Eene roode zeer groote,
eironde en gladdc bezie.
.7, T . C RIMS 0 N ' S Wallnut.
32. Damfon. De kruisbes van DAMASCUS.
33. D o w N ' S c:icshire round. De ronde Chesterfche kruisbes
van Down. Zij is hoogrood, met Witte aderen, groot,

34.
35.
36.
37.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

rond , geheel glad, en worth niet vroeger dan in Augustus rijp.
DIc KI NS 0 N'S
E L LIO T'S red hot ball. De roode glocijende kogel.
Zij is groot , rond en niet zeer ruig.
F ox's Royal. De koninklijke kruisbes.
GERRIOT'S
GILL's first feedling. De eerfle zaadbes van Gill.
GILL'S fecond feedling. De tweede zaadbes van Gill.
G O R T O N ' S Emperor. De lieizer.
GORTON ' S Non filch. De weergaloze.
GREGORY ' S perfection. De volmaakte.
GREGORY ' S fupreme. De voornaamfte.
GREGORY ' S Great Britain. Grootbritanje.
GREGORY ' S Conqueror. De veroveraar.
HALMON ' S dumpling. De worst.
Heart of oak. De zware eik.

47.
48. Hector.
49. High Pieriff. De Opper - regter.
50. HIPPARD ' S attractor. De aanlokkelijke. Zij is fraar
rozeurood, rond, groot , harm;, en words in 't begin van
Augustus rijp.
5i. Ho GBEAN' S king. De koning.
52. HOLT' S regulator. De Opziener.
53. HULTON ' S great Caefar. De groote Cefar.
Zij it
lichtrood, groot en rond.
54. JARS ON ' S Hero. De held.
JAKso S film. De dunne.
5 6. JAKSON ' S fcarlet feedling. De fcharlaken - roode zaadbes.
57. JARED' s Achilles.
58. JARED' S Admiral Kepple. De Admiraal ICEPPLE.
59. J 0 HNS 0 N' S
em.
Eerie rozenroode kruisbes,

groot, road , en met dunne haartjes.
605
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6o. 3om;y lad. Het JANTJE.
StM!pfZin.
6r. KENYO
2. K N I G T H ' S Cot. Tar/eton.

63. K NIG T H ' S fcarlet fredling. De fcharlakenroode zandbes.Zij lieeft de voornielde kleur, is groot , lang, dun Van
hoar en zeer fmakelijk: words niet vOOr hal ilfI RAEu.gustus rijp.
. Lcasliire
farmer.
an
boer van LANCAS
64
65. Late red. De late roode.
66. Late fl:imfb,u. De into kruisbes van DAMASCUS.
67.

LAYFORTH ' S

feediing.

6 g . L E L ' S red lion. De roode leeuw.
DC zwarte.
69. L E ' S
De; ram van LINCOLNSHIRE.
70. Li11C01,-2V:'fre
71. Little .70,7117. De k i,‘Ane Jan.
72. LIVES ifs Duke William. Herteg Willem.
73. LOMACS Victory. De zegepralende.

74. Malkin wood.
75. MA S o N ' S Helc, rdeS. Eerie voortrelTelijke fort, zeer
groot , rond ais; een Fogel zonder haar , fraai en lichtrood van kleur.
76. MATHER'S Admiral.
77. M A T H E R ' S zflecander.
78* MATHER ' S black lady.

79. M0

De zwarte Freule.

N K' S Charles Fox.
N K' S Watkin.

Bo. M o
1. Mongrel. De Mestife.
$2. Morello. De Morel.
23. Mofssvether. Het mos -fchaap.
24. Mur:-ey. De paarfche kruisbes.
35. MUSSEY ' S black Prince. De zwarte Prins. - Groot ,
zwart rand en glad.

_t6. Nero.
87. New Champaign. De nieuwe Champafije-kruisbes.
88. Old rough red. De oude roode ruige.
89. Ostrich's egg. Het ftruizen - ei.
9o. Oswego Sylvan. De boschgod Oswego.
91. PEND LET 0 N ' S /110gtd. De Mogol.
92. P E N D L E T O N' S natchlefs. De weergaloze.
93. PENDLETON' S bullok's heart. Het bullen- hart.
94. Pine apple. De Pijn-appel.
95. Plum. De Pruim.
6. PROCTOR' S fcarlot non fuck. De wthgaloze ScharlakenZij is donkerrood , groot, rond en harig.
kruisbes.
De fchoonheid.
Rafold's
Beauty.
97.
pS).
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98. Rasberry. De Fr ambo os.
-99. R A TC LIF F ' S red
De roode 1-22:rvv.
100. RAWLINS 0 N ' S filyortrite. De lie,xiing.
lox. RA w S 0 N ' S king: De koning.
102. RAYMOND ' S red. De roode.
103. RE AD ' S jolly red nof,-. De aardige roodneus.
104. Red mog31. De roode Mogol.
705. Red Orleans. Dc roode van Orleans
zeer donkerrood,
rond , dun van haar en fmakelijk.
fo6. Red Wolf. De roode Wolf.
lo,-..Red lion. De roode leeuw.
fo g. Ridinond red. De roode Ridmond.
109. RIDER' S black. Prince. De zwarte Prins. — Zij is donkerpaarsch , rond, harig , en worth vrij laat rijp.
/10. RIDE R ' S Old England. Oud- Engeland.
I 1. RIDER ' S king Sherif. D2 koninklijka Regter.
112. RIDER' S Governor Penn. De Gouverneur Penn.
113. RIDE R' S free bearer. De vrij-drager.— Eene buitengemeen
groote, donkerroode, lange, gladde, vroege en in
opzigt voortrcffelijke foort.
'xI4. Rumbullion. Gegoten aver.
115.--S n A -WS Billy Dean. De dikke Deken. Eene dikke,
ronde , rood befproeide kruisbes, met 1:orte, zware, roode harem
t16. SH E L MA R DIN'E ' S red role. De roode roos. Zij ,zeet
dik, doorgaans rond en bij- den, ,fleel breed, heeft kort
haar en is zeer finakelijk.
1.17. SHELMAP:DINE ' S Cies/We flag. Het Chesterfche Hert,
Eene groote, donkerpaarfche , lAngwerpige en zeer harige
bes, die half Julij rijp worth en zeer finakelijk is.
z18. SIDD A L ' S t*. De ramt.

Mogul. DC r.V1Q1;01.
Earl of Derby. De Graaf van Derby.
12I, STANLEY' S Oranokoo.
122. STAgLETON ' S b!ack Prince. De zwarte Prins.
119.

SIN D L E T 0 N ' S

120.

STANLEY ' S

De roode.
123. STUKELEY ' S
124. T AX- L 0 R' S red role. De roode roos. Zij is fraai ei
helder rozenroocl, en, wit bcfproeid, zeer groot, eirwut,
met &rine h2.reri, zeer zoet en fmakelijk. Wordt half Augustus rijp.
THORPE' S black Prince. De zwarte Prins.
125.
THOR P E' S Master Wolfe. Meester Wolfe. — Zij is htkt126.
rood , met witte aderen , tainelijk groot langwerpig , zeer
harig en ougemeen fraakelijk. Zij worth half Augustus rijp.
xe27.
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Master Tup.
St. Yohn. Sint Jan.
129.
TILLOTS N ' S feeciting. De zaadbes.
130. Tom of Lincoln. Thomas van Lincoln.
TWA MB LOW ' S feedling. Zaadbes,
131.
132. Two pounders. Twee op een pond.
133. Victory. Do zegepralende.
Eerie der grootile kruisbesfen,
127.

T HO RPE' S

128.

TILL OT S ON ' S

eirond, hang en rozenrood.
rusfet. De roodachtige•
135.
WA RRINGT ON. red. De roode.
WELSHM A N ' S red.
136.
137.
WHITE L E Y ' S plentiTul hearer. De vruchtbare. Zij is
midd ,Amatig groot, geheel rond, fraai rozenrood en hee'ft
iijtre haartjes; wordt in 't laatst van Julij rijp.
138.
W HITIN GTO N ' S Prince. Royal. De koninklijke Prinfes.—
Zij is fraai rozenrood met witte aderen , groot , bijkans
rond , met mare maar niet digs op elkander liaande haren.
't Is een zeer goed foort , 't welk half Augustus rijp worth.
139. WIL D' S red IF-al/nut. De roode noot.
140.
WORTHINGTON ' S defiance. Het Wantrouwen.
141. l ORT HIN GT ON ' S Emperor of Marocco. De keizer vac
Marocco. — Rood befproeid, rond, glad, zeer frnakelijk
en worth laat rijp.
WORT RING T 0 N' S feedling. De zaadbes.
142.
W o R TI! I N G T 0 N' S Conqueror.- De Veroveraar. ,Zij is
middelmatig groot, rondachtig, glad , zoet en fmakelijk.
Wordt vroeg rijp.
t44. WORTHINGTON 'S Hero. De held. —Lichtrood, gedeelteli jkrond en gedeeltelijk langwerpig en glad , en wordt
laat rijp.
134.

145.

WAREHAM

WORT BIN G T 0 N ' S On/Wall/S.

II. WITTE KRUISBESSEN.
BOARDMAN' S Highland queen. De koningin van SchorEene zeer groote, min of nicer langwerpige
land.
gladde , en vroege kruisbes.
t4,7, B UT TON ' S filver- heels. De zilveren hiel. Middelmatig
groot , wit, aan beide einden eenigzins fpits , dun van
baar, zoet, en wordt vroeg rijp.
148. CALDERBANK' S white. De Witte.
349, C H A P M A N' S Highland White. De witte Schotfche. Zij is
zeer groot , rond, wit van kleur en aan de zonzijde dikwiils rood befproeid , met fljn Naar: worth in di t begin van
146.

Augustus rijp,
ISO
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15o. Cheshire white Walinut. De witte Chesterfche noot.
CRAWFORD ' S feedling. De zaadbes.
152. Extra white. De buitengemeen witce.
153. GREGORY ' S Mount Pleafant. De aangename heuvel.
154. GREGORY ' S Highland king. De honing van Schotland.
155. Heroine. De Heldin.
156. o Y E ' S white great. De witte groote.
'eer groot
151.

groenachtig wit , rond , dun van haar , licht van kleur en
doorfchijnend.
r57. K E N Y 0 N ' S white lion. Do witte Leeuw.
158. L I P TRo T ' S Duke of Bedford. De hertog van Bedford. —
Groot , eirond en glad.
159. lvi A T H E R ' S white mogul. De witte Mogol:
16o. MILL'S white Champion. De witte kainpvechter. Eene
groote , langwerpige en naar den fleel dunner toeloopende
kruisbes , met helder wit en doorfchijnend vel.
in.
Het mellaneisje.
162. 11,10 Bold.
163. M o o E ' S bear. De beer.
164. N A Y D E N ' S rule alv.
Zeer groot gedeeltelijk langwerpig , glad en vroeg rijp.
165. N IELD ' S white role. De witte roos.
166. NIE L D ' S white flag. Het witte Hem
167. NIXON ' S heart. Het hart.
168. Pigeon's egg. Het duiven -ei.
169. PLATT ' S white. De witte.
170. REDFORD ' S lily. De lelie,
171. RIDER ' S white Hellebore. De witte Nieswortel. Deze
kruisbes is aanzienlijk groot, eirond , harig , en worth
laat rijp.
172. Royal white. De koninklijke Witte.
173. Squire H A U G H T 0 N ' S barendoe.
174. STAFFORD ' S white imperial. De Witte Keizers-bes.
voortreffelijke foort , welke buitengewoon
Eene vroege
groot is. De grootiten zijn min of meer eirond en hebbert
nagenoeg de gedaante van een Noot. De kleineren zijn
rond , teér van fchil, en zeer harig, hebbende de hpartjes
roode punten. Zij worth half Julij rijp.
175. Sugar loaf. Het Suikerbrood.
176. Swan's egg. Het Zwanen - ei.
177. Thin-skinned chryjial. De kristal.bes met een Chine fall.
178.
T H O R P ' S white wren. Het witte vogeltje.
179.
WHITE ' S Imperial. De Keizers bes.
/So. WHITE 'S 04Ye. De (Mil'
II. DEL.
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lion. De Leeuw.
I82. W II IT E' S Orleans. De Orleans.
183. W Ii IT E' S royal. De koningsbes.
184. WHITE' S n.zogul. De Mogol.
185. WHIT E' S belmouut. De fchoone heuvel.
186,. W HITE' S chrystal. De kristal kruisbes.
187. WHIT E' S WaallUt• De noot.
188. WITHINGTON'S role. De roos.
i81• WHITE' S

3. GROENE KRUISBESSEN.
green chifel. De groene fchaar.
Zij is
groen als Bras groot , van boven en van onderen fpits
en glad : eene late foort die half Augustus rijp wordt.
190. BOARDMAN ' S green oak. De groene eik.
Zij is
groot , rond, en glad.
191. C R E PIN G ' S Germings. De Spruitjes.
Eerie vroege
foort, zeer groot , rond en fommige vruchten langwerpig,
voorts glad, groen met witte aderen , zoet en fmakelijk.
192. Cucumber. De komkommer.
193. Early green hairy. De vroegrijpe, groene harige kruisbes.
194. F o K' S green goofe. De groene bes.
Witachtig groen,
groot, geheel rond, zeer harig of liever flekelig; edoch
dun van fchil , zeer zoet en aangenaam van frnaak.
Zij
worth vroeg rijp , en is eene der beste foorten.
182. BLAICLEY ' S

195. General Carlton.
196. Green globe. De groene bol.
197. Green gage. Het groene pand.
198. Green chanceller. De groene Kancelier.
I99. Green gros berry. De groene groore bes.
licht van kleur, glad en volkomen road.
200. Green non fuck. De groene weergaloze.
201. Green dragon. De groene draak.
202. Green fig. De groene vijg.
so3. Green griffin. De groene Griffioen.
204. Green Gascoign. De groene Gasconje- bes.
en geene der fmakelijkflen.

Zij is grooz

Zij is rond

no5. Green dorrington.
2o6. Green Wallnut. De groene noot.
207. Green fligar. De groene fuiker - bes.
208. HARRIso N' S favourite. De lieveling.
209. HARRISONS Caefar.
210.
H EIL T 0 N ' S Caefar.

2I 1. j A s 0 N ' S green 47ohli. De groene Jan.

Deze bes i;
groot
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groot, lang er kegelvormig, L,eheel glad en finakellik ; zij.
wordt vroeg rijp,
JAKso N's green lizard, De groene hagedis.
213. J A V ' S Wing. De vleugel.
214. JOHNSON' S green Willow. De groene Willig, Eene
groote en zeer langs,verpige bes , die bij den flee' gifts en,
boven op rond is ; voorts glad, groen met witte aderen
zeer fmakelijk en worth vroeg rijp,
215. L EE ' S Victory. De Zege.
Langley green. De groene van Ltzngley,, of de Mu g 216. MIL
Zij is zeer groot , nagenoeg eirond
kadel- kruisbes.
glad, liefelijk en min of ^ eer muskadelachtig van fmaak.
't Is eene der beste foorten. Haar blad heeft veel overeet!.
komst met het blad der peterfelie- druiven.
217. M o o K ' S yoreph.
218. NI EL D ' S gage. Het pand.
219. Nixo N'S
220. Old ball. De oude bol.
22I. Oswego fylvan. De groene Oswego.
222: Pomme water. De Water -appel.
223. R A W L I N S O N ' S royal George, Koning Georg.
214. Royal George. Koning Georg.
125. S n A R RE T ' S green gage. Het groene pand.
.226. SHELMARDINE ' S gently green. De edele groene. Eene
groote , lange gladde en groene bes , die zeer aangenaaw
van fmaak is.
227. Shipley's Unicorn. De Eenhoorn.
228. SPRONSON ' S king David. Koning David.
22,9, STA N L EY ' S Reine Claude.
230. STANLEY ' S green margill.
231. STANLEY ' S Syringe. De fpruit.
232. TAYLOR ' S Rainbow. De Regenboog.
4'33. TAYLOR' S green lined. De groene geftreepte. Eene!

ronde, gladde, lichtgroene bes, met witte regt naar beneden loopende aderen, die haar doen uitzien, even Os of
ze groen geftreept ware.
A34, Trial. De Proef,
235. Triumph. De Zege.
236. WINNING ' S green. De groene.
13 7. W 0 T HI N G T 0 N ' S Patrick.
238. W 0 THING T 0 N' S

van guard.

239. W RIG L EY' S favourite. De lieveling.
240. Y A T E ' S Duke o Bedford. De Hertog van Bedford.
YEARSLEY' S blackly am. De zwartachtige leeuw.
G 2
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242.

ADER

feedling. De zaadbes.

243. Banger.
244.

GELE KRUISBESSEN.

BARLEY' S

[ceiling.

245. 13 A L L' S bright farrder. De blinkende boer. Eene zeer
groote , fraaije „goudgele , eironde bes, met lichtgele aderen , over 't geheel glad en llechts hier en daar met een
fijn haartje. Zij wordt vroeg rijp en is eene der beste
foorten.
246.
BLACKLEY ' S Eclipfe. De donkere bes. Deze bes is
zeer groat, glad , road, donkergeel, fma.kelijk, en words
vroeg rijp.
BRADSHAW' S yellow top. De Geelkop. Zij is rood ,
247.
geel en bijkans glad, althans met zeer weinig haren. Eene
beste, vroege foort, welke omftreeks half julij rijp worth.
248.
CARTENDEN ' S Goliah's champion. De Beftrijder van Goliath.
9.49. CAToN's canary. De kanarifche bes.
250. C H E A D L E ' S golden lion. De gouden leeuw.
CHEETHAM' S brands yellow. De Vuurgele.
252.
C L Y T 0 N' S Canary. De kanarifche bes. Eene groote,
ronde , gele bes met weinig haren : zij is fmakelijk eu
worth vroeg rijp.
253. C oes Diogenes.
Witachtig geel , doorfchiinend , tamelijk groot, rond , met weinig haar, en goed van finaak.
n54. CoE' S Washington.
255.
COOKE ' S golden champion. De gouden kampvechter.
256. Early brown. De vroege bruine.
5257. Goldfinch. De Goudvink.
258. Golden ball. De gouden bol.
'259. Golden drop. De gouden druppel.
s6o. Goliath,
261. Honey comb. De Honig- koek.
s62. H u m's dumpling. De worst.
s63. J A K S 0 N' S golden dcop. De gouden drukpel.
264. KERSHAW' S yellow willow. De gele willig•
n65. Large amber. De groote Amberbes.
MADDOCK' S drop of gold. Druppel gouds.
266.
MASON' S jolly giply. De fchoone Egiptifche kruisbes.
267.
s68. MASON ' S golden Conqueror. De gouden Veroveraar.
Eene groote, fraaije, goudgele bes.
269. Nix a N's golden Eagle. De gouden Adelaar,
27o. Oswego fylvan. De gele Oswego
271.
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27T. PE NDLtT ON ' S non fuch. De wee'rgloze.
RAWLINS 0 N ' S yellow amber. De gele Amberbes.
273. RIDER' S lei,7011. DL limoen. Eene groote, fraaije hoog.
gele bes, eirond van igedaante en glad. Zij wordt vroeg
rijp.
274. RtDER'S Coliah. DC Goliath.
,275. RIDER' S brandy yellow. De Vuurgele.
272.

276. Robin Hood.
S MIT H' S fparkling. De glimmende.

277.
278.

Zij is peel, rond,
harig en zeer aangenaam van fmnak.
STANLEY ' S golden ball. De gouden boi.

280.

STANLEY' S mullion.
S T A N L E Y'S independent.

281.

STANLEY' S golden

279.

De onaf hanglijke.

Griffin. De gouden Griffioen.

dolphin. De Dolfijn. — Eene der vroegfle en
grootfle foorten , eirond, groenachtig geel en glad.
283. Sweet amber. De zoete Amberbes.
284. T AYLOR' S Nimrod. De Nimrod. — Eene vroege foort ,
buitengewoon groot, rond, glad , donkergeel, met licht
geese aderen, en zeer doorfchijnend. Zij wordt half Julij
282.

STANLEY' S

235. THORP'S lamb. Het
Goudgeel, bijkans road,
doorfchijnend en glad.
p86. UNS WORTH ' S prim rofe. De groote roos.
287. WILLIAMSON ' S yellow hornet. De gele horzel.
Eene
groote , langwerpige , gladde bes.
288. WITHINGT o N' S goldeu fceptre. De gouden Schepter. —
Groot , goudgeel, zeer lang, bij den flee! fpits , boven
aan rond , en vowr het overige glad.
289. WRIGLE Y' S Melon. De Meloen.
290. Fellow fcedling. De gele zaadbes.
DUITSCHE KRUISBESSENOnder de Duitfche kruishesfen zijn de navolgende de voornasinften
Zij IS min of
I) De GLADDE LANGWERPIGE BRUINE.
meer melig, en heeft voor het overige een muskadel.
fmaak.
2) De OLIJFKLEURDE Of D OF GELE LANGWERPIGE
EN RUIGE BE S.
Dit is de fmakelijkfte en kruidiglte
van allen; zij wordt reeds half junij rijp.
3) De GOUDGELE LANGWERPIGE EN BIJKANS DOORS C H Ij N END E. Worth laat rijp.
G3
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4)
5)
6)
7)
8)

De LANGWERPI GE , GLADDE, vRoEGE, GRoni■mp.
De GRAAUWE, RUIGE, VROEGE.
De WITTE DOORSC HIJNENDE.
De RUIGE ROODE.
De DIKKE, RQNDE, GROENE.
IIOLLANDSCHE KRUISBESSEN.

DC GEMEENE GROENE KRUISBES.
Deze beide
.2.) De GROOTE, GROENE KRUISBES.
foorten zijn rond van gedaante en groenachtig van kleur.
3) De GEMEENE WITTE KRUISBES.
Rand, witacha
tig van kleur , en ruig of harig.
4) De GROOTE WITTE KRUISBES. Ook rond en witach-tig, voorts even als de voorgaande zeer aangenaam van
fmaak.
5) De LANGE, G E L E KRUISBES, ook wel lange Lombart-fche kruisbes genaamd, is langwerpig rand, en wanneer
ze wel rijp is , geelachtig van kleur.
6) De R O O D E K R UI S B E S. Er is een grooter en een kleiner
foort van deze bes : zij zijn roodachtig en rood van
kleur.
7) De PAARSCHE KRUISBES. Zij is donker-purperacIA-tig van kleur, en eenigzins langer dan rond, ook veelal
vrij ruig en harig. De bladen zijn grooter dan die der vorigen , en de jonge loten bogtig neerwaarts gebogen men
ziet dit ook wel aan fommige der andere foorten , evenwel
in cen minderen graad.
8) De BLAAUWE KRUISBES ZONDER DOORNS. Deze
vindt men zeer zeldzaam.
Eindelijk is er ook nog eene kruisbes met GEEL-BONTE
B L A D E N , welke alleen uit liefhebberij aangekweekt wordt.
De KWE - BOOM. Pyrus Cydonia. L I N N Malus contonea.
Pyrus foliis integerrin2is. Ouittenbaum. Coignier. mince- tree. —
Deze boom draagt, gelijk bekend is, een bijzonder foort van
vruchten, die wel , noch wanneer ze van den boom komen , noch
ook na eenigen tijd gelegen to hebben, uit de hand kunnen gegeten worden , maar die met dat all onze tafels van de kostelij%fie geregten voorzien, en insgelijks in de Apotheek bij verfchillende geneesmiddelen gebruikt worden. — Van Cydon eene clad
op het eiland Creta (nu Candia genaamd en in de Middelland._
fiche zee gelegen) van war dezelven in 't latijn alnog haren naam
dra-
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dragert , kwamen zij het eerst naar Griekenland en vervolgen3
naar Rome.
L i N NE U s heeft den Kweboom , even gelijk den Pereboom
in de vierde afdeeling der twaalfde klasfe gerangfchikt , welke
hij Icofandria Pentagynia neemt, en waartoe zoodanige planten
gebragt worden , welke in haar kelk twintig en meer ftiptjes en
vijf flampertjes hebben, en tweeilachtig zijn. Hij noe'nt hem
diensvolgens: Pyrus Cydonia, falls integerrimis , floribus
den Cijdonifchen Peerboom , met geheele of ongetakte biaden
en wiens bloefems alien afzonderlijk 'than.
De Kweboom is van nature niet anders dan een Heestergewas , hebbende hij ook geen Penwortel , maar een aantal fijne
wortels , door welken hij veel voedfel naar zich trekt, en waarom men hem dan ook bij voorkeur tot grondflam voor Pereboomen gebruikt. Door de behoorlijke zorg kan men hem intuscchen de gedaante en groote van een boom doen verkrijgen
wiens goudgele en groote vruchten even als zijne veelvuldige
rozenroode bloefems het oog van den beminnaar der natuur niet
weinig bekoren.
Hij is zeer goed aan onze luchtftreek gewend, echter begeert
hij eene ftandp12.ats, waar hij tegen de winden zoo veel mogelijk
beveiligd is , kunnende hij ook aan eene al te hevige koude flier
altijd . weérftaan. Hij neemt verfchillende foorten van grond voor
lief. Zoo vindt men hem in de Wijnlanden veelal in de Wijnbergen , waar hij dus vrij hoog en droog ftaat, en echter zeer
goed voortkomt, terwiji men hem bij ons dikwijls aan de kanten der floten en grachten plant , waar bijgevolg de grond tamelijk vochtig is. Ook dit laat hij zich wel gevallen , moetende
hij intusfcheN den behoorlijken invloed van zon en lucht genieten , ingevalle men er goede en fmakelijke vruchten van wil hebben , daar in het tegen overgeftelde geval, wanneer hij namelijk
in de fchaduw that, de bloefems doorgaans afvallen.
Deszelfs bloefems en vruchten komen meestal nit de toppen
der takken , fomtijOs ook aan kleine lootjes van hetzelfde jaar,
maar gewoonlijk uit kleine vruchttakjes , welke ongemeen tenger
zijn , en waaraan met dat al de vruchten zoo vast hangen , dat zij
er niet ligt afwaaijen. Uit Bien hoofde moet men dan ook de
takken van dezen boom niet zonder noodzaak wegfnoeijen , wil
men zich niet van een aantal vruchten berooven. Zij zijn daarorn
ook minder gefchikt voor leiboomen dan op flaw; verkiest men
zulks echter , dan moet men hun althans niet de toppen hunner
takken ontnemen, hebbende men er voorts , daar zij nit de natuur
niet zeer clerk groeijen , weinig anders mede te doen , dan dat
men de takken in de behoorlijke orde vasthechte , ten erode hut'
bet
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het bepaald fatfoen te geven , dat men voorts de oogeti afftroope, waaruit overtollige of verkeerd geplaatile loten voortfprui,
ten zouden en dat men er de waterloten , of al te geile takken
van afhoude, of van dezelven een nuttig gebruik make.
De vruchten van den Kweboom, die men in kwefippels en
kweperen onderfcheidt , worden tot een en hetzelfde einde gebruikt. De kwedppel is iets kleiner en rondachtig, hebbende
dezelve meer het fatfoen van een appel. De kwepeer daaren.
tegen worth veel grooter,, en zou flechts uit lien hoofde boven
den kwedppel te verkiezen zijn, ware het niet dat de boom,
die de laatiten voortbrengt , doorgaans ruim zoo vol hangs ass de
andere.
De kween kunnen even als de Mispels vrij lang aan den boom
blijven hangen , en zelfs een ligten vorst verduren. Indien het
nogtans veel regent, verrotten zij in dat geval Ook
wanneer men ze op een gefchikte plaats heeft liggen, kunnen
2ij , na dat ze rijp zijn , niet zeer lang duren, maar beginnen
fpoedig te rotten. Wanneer de zomer zeer droog is geweest,
kan men ze nog wel tot omftreeks Nieuwejaar bewaren. Zoo
dra men ze van den boom neenit, moet men de wol, die er op
Lit met eel' dock fchoon daarvan afvegen, alvorens men ze ergens neer legt: Ook moet men dezelven onder geen andere vruchten leggen oln dat dezen ietsk, van de reuk aannemen.
Er worth van de kweGn in de keuken een zeer verfchillend en
veelvuldig gebruik gemaakt; zij worden of alleen , of onder ap.
pels of peren geitoofd , nat en droog gekonfijt, tot Compotes ,
Varmelade , Taarten enz. gebruikt.
Om ze nat te konfijten neemt men beste kwea , fchilt ze ,
fnijdt ze in kwartieren , en neemt er de klokhuizen wel uit. Deze
fchillen en klokhuizen , en eenige ftukken van kwen, kookt
'men in water tot dat ze week zijn , drukt ze dan door een dock,
doet bij ea rap den noodigen fuiker en zet het op 't vuur: na
dat men bet vervolgens gefcbuimd heeft, legt men de kweEn
daarin, en laat ze zachtjes koken , tot dat ze week genoeg zijn,
en de ftroop eene zekere vastheid verkregen heeft.
Dan neemt men de kweGn daaruit, fteekt in seder ituk een 'Naar
brokjes kaneel, legt ze in konfitaurpotten , giet er den ftroop
over heen , en bewaart ze wel digt gefloten. — Om aan deze
konfituren eene fraaije roode kleur te geven , neernt men Cgchevale , kookt die in water met wat C:-error t'rtari, en wanneer
dit wel rood-gekookt is, giet men het door een doek en vermengt
het met den voormelden ftroop , terwijI de kweeii daarin zachtos kokea. Op I if kwee,n neemt men doorgaans 4
fuiker
iugel water tot bet koken van den ftroop.
en I
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De ftroop moet vooral dik genoeg gekookt worden , en bij
rpoet in de potten de kween geheel overclekken, om dat hij ze
voor 't bederf moet bewaren. Indien bet gebeurde dat dezelve
na verloop van eenige dagen dunner wierd , of om dat men hem
niet dik genoeg gekookt had , of om dat er te veel . water;:chtig-e
deelen in de kween gebleven waren , waardoor dos de flroop
moet verzwakt worden, dan zoude men denzelven van de kw&n
moeten afgieten , op nieuws herkoken , zuiveren , en eindelijk de
'meal nog eel]. weinig daarin laten opkoken , voor dat men ze
wederom in de potten leide. Dit zelfde geldt ook omtrent alle
andere gekonfijte vruchten, in geval dat dezelven door het verdunnen van den ftroop, gevaar loopen van te bederven.
Om Illarmelade of ICWEVLEESCH te maken, neemt mea
kween, fuijdt ze ongefchild in vier fiukken, zuivert ze van hare
klokhuizen, en kookt ze in water , tot dat ze wel week zijn.
Dan drukt men ze met een omgekeerden lepel door een niet al te
fijn zeef. Vervolgens neemt men ftroop van fuiker (op dezelve
wijze vervaardigd als zoo even bij 't konfijten vermeld is) even
veel in gewigt bedragende als het kwevleesch , kookt beide te
zamen tot een bekwame dikte, fchept het nog warm zijnde in
houte doozen, of ook in fteenen potjes of glazen, cn zet ze
ongedekt digt bij het vuur of bij eenkagchel , tot dat er korst
pp komt bewarende men bet vervolgens op eene drooge plaats.
Men kan er insgelijks afkookiel van Cochenille bijvoegen ,
er eene fraaije kleur aan bij te zetten.
Anderen nemen om kwevleesch te maken, tot I it uitgedruktc
kween t fijn gefloten broodluiker, mengen dit onder el:zandQr
en laten het flechts even opkoken: dit vleesch droogt lartgzamer
maar is Witter van kleur.
Het kwevleesch dient niet flechts om bloot weg voor lelzkernij
gegeten te worden maar ook om aan andere geftoofde vruchten
een aangenamen geur en fmaak bij to zetten. In Frankrijk neemt
men het Cotignac : de Cotignac d'Orleans is het beroemst en
wordt wijd en zijds verzonden.
Om ICOEKJES VAN ICIVEGN, die men tot hetzelfde erode
gebruikt , te maken, drukt men de kween als voren door een zeef,
neemt even veel witten fuiker , en laat het te zamen zachtjes opkoken. Wanneer het tot een bekwame dikte gekookt is , legs
men het op een fchoone gladde plank, of op vertinde blikken,
die men met fuiker beftroold heeft, aan ftukken van zoodanige
groote als men verkiest , en mankt er koekjes van , zet die vervolgens bij 't y our of op een floor, tot dat ze droog zijn, en
bewaart ze dan in een fpanen doos, tusfclien droog papier, op
een drooge plants.
G5
Len
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Een weinig kwevleesch onder den MOSTERT gemengd , Maakt
denzelven zeer aangenaam.
Men maakt ook KNVE6NSAP op de Volgende wijze : men
neemt beste, rijpe kween, flampt dezelven of wrijft ze op een
groot wrijf-iyze.r klein, drukt ze door een dock, of nog beter
door middel - van een pers het fap claaruit , hat hetzelve op eon
klein kolen-vuur langzaam zieden , tot dat het nagenoeg op de
ilcift ingekookt is ; dan doet men daarbij half zoo veer goeden
zuiveren wijn of most als er eerst fap geweest is, lint het weer
koken , tot dat het tamelijk dik is , mengt daaronder zoo veel
faiker als er eerst fap geweest is , kookt het tot de dikte van
dunnen flroop en bewaart het in potten.
Eindelijk maakt men nog van de kween een fmakelijke likeur, Eau de Coin genaamd. Men neemt van het zoo even vermelde uitgeperste fap , doet daarbij , na dat het pen weinig geChinn heeft, even veel brandewijn, een weinig kaneel , eenige
kruidnagels en wat {biker, laat het dan op een warine plaats wat
flaan trekken en bewaart het vervolgens tot gebruik. Om het
helder ea id.'.ar to hebben, kan men het door vloeipapier laten
loopen.
Men zegt (int het flijrn hetgeen in groote menigte van de
kwepitten komt, wanneer dezelven in water geweekt worden,
eel/ zeer goed middel is , om daarmede wonden , door branden
veroorzaakt, te genezen, terwij1 men al verder beweert dat het
Cap van raauwe kween een middel zoude zijn tegen een kwade
keel.
De VOORTPLANTING van den kweboom gefchiedt het gemakkelijkt door de worteluitloopers, welke men bij fommige
boomen in groote menigte vindt: echter heeft dit niet bij alien
plants. Om nu een aantal jonge kweboornpjes te verkrijgen
behoeft men flechts een ouden afgaanden boom bij den grond of
te zagen zullende dan eene menigte uitioopers nit de wortels
voortfpruiten en zelven wortels maken.
Men kan de kween ook door afleggers vermenigvuldigen , wanneer men namelijk zoodanige takken , welke laag bij den groud
zijn, in 't najaar of voorjaar in den grond buigt , de einden welke Naar boven than op een paar oogen affnoeit, en ze na verloop van twee jaren afdeekt en verplant. Om deze vermenivuldiging IN G rt 00 T te kunnen werkftellig maken , kan men
0111e11 volwasfenen kwebooni een bak maken die iets hooger is
dan de flam van den boom , en denzelven met g arde vullen , of
ook een boom zoodanig in den grond graven, dat flechts de
torr, en der kroon daartiit fteken, Men doet dit ire 't najaar na,
;Zvi:lien van 't blad of vroeg in 't Nroa, rjaar, en houdt den.
grond,
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indien de volgende zomer wit droog is , goed vochtig;
zullende men in dat geval in het najaar of in 't volgende voor.
jaar de kweftammetjes bij honderden kunnen daaraf fteken , en
nog twee en drie jaren lang eerie nalezing kunnen houden.
Verkiest men de kwen door flekken voort te planten , dan
fnijdt men in 't voorjaar jonge zware loten ter lengte van 2 El
van den boom , zet ze eenige dagen lang in versch water en fleekt
ze vervolgens in een vochtigen , wel toebereiden, en niet te veel
aan de zon blootgeftelden grond , zoo diep, dat er flechts twee
of drie oogen nitkonlen. Bij droog weer moeten ze behoorlijk
gegoten worden , hetgeen nog niet beletten zal dat een aantal van
dezelven dood gaan: kunnende men wijders den grond tusfchen
de flekken met verrotte bladen enz. beftrooijen , ten elude er de
vochtigheid langer in blijve.
Ook kan men de kwan door het z A AD of door DE PITTEN
voortplanten, waarvan elke vrucht eene groote hoeveelheid
(fomtijds tot 3o toe) bevat , moetende men echtcr in dat geval
ten opzigte dezer pitten de navolgende handelw'ijze volgen: Men
legt dezelven gedurende een nacht in versch water , met oogmerk om het dikke flijm, waarmede zij als met een vernis overtrokken zijn , te doen week worden , zuivert ze vervolgens van
hetzelve , door nog eens versch water daar over heen te gieten
veegt ze met een doek af, en ftrooit fin zand daarop, hetgeen
vast aan dezelven blijft kleven. Wanneer dit zand droog is,
dan worden deze als het ware overfuikerde pitten in eene opcne
doos over winter bewaard.
In 't voorjaar na dat de vorst nit den grond is — liever darn
vOOr den winter — worden nu deze pitten in een wel toebereiden en eenigzins befchaduwden grond gezaaid, en van ti:jd
tot tijd gewied en gegoten: kunnende men ze na verloop van
twee jaren naar de kweekfchool verplanten.
Het voormelde afgewasfchene flijin van de kwepitten kan melt
bij eene matige warmte op een anrden bord laten droogen , en
vervolgens bewaren , ten einde het tot brandzalf te gebruiken.
Door het ENTEN, OCULEREN en LASSCHEN kan men
voorts zoodanige foorten van kwan voortplanten als men very
kiest; kunnende men ze zoowel op kweftammetjes als op pore.
boompjes veredelen, op welke laatften zij ook goed voortkoi
men en zeer vruchtbaar worden.
Eindelijk is het bekend dat men kweboompjes tot gronditammen gebruikt voor laagaamde pereboomen , welke niet al te veel
ruimte beflaan moeten ; gebruikende men daartoe zoo wel boompjes van kweappels als van kweperen. Het is zoo, dat fommige
Fruitkundigea «Ian de kweappels de gefchiktheid daartoe betwist
heb-
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hebben dan dit gevoelen worth door de ondervinding ten Vollert
tegengefproken.
FoRs iyr Ii beweerc dat men de kweboomen niet te digt bij
oppei- en pereboomen moet planten , uit vreeze dat in den bloeitijd het fijne flof of zaad door de winden of door bijen moat
overgebr-gt en vermengd worden, waardoor de vruchten, volgens zijue meening, zouden kunnen verbastcren. Men Lou intusfchen de juis:.heid dezer Belling op natuurkundi;e gronden
twijtVi kunnen trekkcn , zoo ris dezelve ook geenszins door de
ondervinding fchijnt bevettigd, te worden,
SOORTEN VAN IIWEen.
DE KWEPZER. Cydonia oblongel. Die Birnquitte. Le coignastier — (Du Hamel. — Hirschfeld. — Handbuc71.

—T.0G)—Ditsengrotendikevrucht,me ng
zonkene bloem, wier kelkbladen de hoogten en calvilachtige
hoeken van de kwe geheel overdekken , voorts langwerpig en
naar onderen vat puntig gelijk de peren , blijvende in plants van
een feel gewoonlijk een flukje van den tak aan dezelven hangen,
De fchil is volkomen geel, zonder het minfle rood , en met fijne
wol zwaar overdekt. Zij worth , even als de andere foorten ,
in 't begin van October rijp , en kan fomtijds flechts twee of
drie weken , fomtijds ook wanneer het een droge zomer geweest is, tot omilreeks Nieuwejaar duren. — De Boom wordt
niet groot en maakt veel dunne takken, welke bijkans ieder jaar
vol bloefems zitten , die zoo groot en uitgefpreid zijn als
kleine rozen. De zomerloten zijn lang , dun , en zeer wollig.
Het blad is Iangwerpig rood, en naar den heel breeder dan naar
de fpits , welke laatfle vrij kort is. Het heeft geene tanden en is
donkergroen.
E PORTUGEESCHE ICWE. Cydonia Luilianica. Coignasfier
de Portugal. — (Forli,th. — Pieta .- Mallet. — Hirschfeld.
Handbuch. —) Deze worth voor de beste gehouden. De boom

groeit flerker en wordt zwaarder dan die van de kwepeer ook
de bladen zijn zwaarder en breeder , en de bloefembladen grooter
en rooder van kleur hebbende voor het overige de vrucht zely e zoo veel overeenkomst met de kwepeer, dat men ze moeijelijk van elkander kan onderfcheiden.
Bij het cloven echter onderfcheidt zij zich daardoor van de
kwepeer, dat zij tot brij wordt terwijl de flukken van de eerstgemelde in hun geheel blijven: zijnde dus de kwepeer in die gev21 Ien verkiezelijker,, waarin het er op aankomt om de flukken
geheel to 'louden.
De
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Deze BOOM IS het best gefchikt om tot grondflam voor zware
peerboomen te dienen, welke in dat geval de fro.aifte en fmakelijkfte vruchten voortbrengen, edoch niet zeer draagbaar worden.
DE KWEAPPEL. Cydonia maliforma. Die Apfelquitte. Coig"Ipple - quince. — (Du Hamel. — Handb. — T. 0.
oasfier
G.) Deze vrucht ontleent haren nanm van haar fatfoen , het.

welk meer met de gedaante van appels dan met die van perm
overeenkomt. Zij is voorts aanmerkelijk kleiner dan de kwepeer,
en zit even vast als gene aan den fteel , of liever aan den tak.
De bloem is zeer gezonken en fpreidt insgelijks hare vijf groote
bladen naar aide kanten uit ; zijnde de kleur van deze bloefembladen eerst groen en vervolgens , na dat zij eenigen tijd gelegen heeft, bruinachtig.
De fchil van den kweappel, welke teen en aan den boom groenachtig geel is , wordt onder het leggen citroengeel , het is ech.
ter goed om ze zoo lang aan den boom te laten hangen , tot dat
ze goudgeel wordt. Zij is gewoonlijk met zware wol overdekt ,
evenwel vindt men aan fommige boomen vruchten zonder wol.
Het vleesch en het fap zijn even goed als die van de lange kwe,
en indien al de vruchten iets kleiner zijn , zoo leveren ook danrentegen de boomen een grooter aantal vruchten.
De Bo o NI groeit eveneens als de kwepere - boom , maar deszelfs bladen zijn ronder en hebben een kleiner fpits ; met dat all
kan men deze beide boomen , wanneer er geene vruchten
hangen , niet gemakkelijk van elkander onderfcheiden.
DE BRUNSWIJKSCHE KWE. (- Hirschfeld. Handb. --)
— Is nagenoeg de gewone kwepeer , met dat onderfcheid dat

hare kleur aan den boom meet. bleekgeel , en dat zij minder wollig is , maar door 't liggen Beeler worth.
DE ENGELSCHE KWE. Die Baumwollenquitte — is insgelijks eene kwepeer , welke zeer digt met roodachtige wol overdekt is , die men als een vlies daarvan of kan ftropen.
DE GEORGISCHE K W E. De zoetfte eetbare kwepeer. Die
,oh efsbare quitte. (K NO o P. - Hirschfeld. — Handb.) —
:Men beweert dat zij malfcher is dan de onze, en dat men ze zoo
als ze van den boom komt zou kunnen eten : haar reuk is liefelijk maar minder clerk dan die der anderen.
Zij is zeer zeldzaam.
KWEEKSCHOOL. — De plek gronds, die beftemd is ora
edele gezonde en duurzame boomen voort te brengen , most
vooral eene vrije, opene Egging hebben , zoo dat er de zon haren invioed ka4 uitoean en de winden de lucht behoorlijk kunnen

no
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eenigzins bellende ligging is due
nen zuiveren. Eene hooge
zeer verkiezelijk, terwijl lage gronden, waaruit vele dampe
flijgen , en valleijen , die aan de winden den doortogt beletten,
daartoe minder gefchikt zijn, en niet dan zwakke en ziekelijke
boomen opieveren.
, meer droog
De grond behoort eigenlijk Bever zwaar dan
dan vochtig, en van nature krachtig en vruchtbaar te zijn; moetende men in alien gevalle ten minflen ter diepte van drie voeden
voor goede aarde zorgen. In een grond, die door veelvuldige
westing geil gemaakt worth, worden de boomen te veel getroeteld en ongefchikt om in andere gronden verplant te worden:
ook worden zij zeer onderhevig aan kanker. Men moet om die
reden de mestaolTen niet dan met veel omzigtigheid gebruiken , en
wanneer de grond , door het laugdurig voeden van vruchtboomen begirt uitgeput te worden, moet men denzelven door het
vermengen met vette aarde, verbeteren , welke men op de gemakkelijkfte wijze verkrijgt, wanneer men in den omtrek der
kweekfchool eenen kuil graaft, waarin men gedurende den zomer al het onkruid en in 't najaar de afvallende bladen vergadert waarbij men , dan nog bij gelegenheid wat goede gras.
zoden en een weinig korten mest voegt, ten einde het des te
beter te doen broeijen. Dit zamenmengfel in het voorjaar, vooral
in den omtrek van oude booinen ondergefpit zijnde, zal aan
dezelven ongetwijfeld nieuwe krachten bijzetten , zonder hen in
andere opzigten te benadeelen.
Om een goed grasvcld in eene boomkwekerij te verandereni
moet hetzelve vOOr den winter gefcheurd worden, ten einde de
wortels behoorlijk verrotten ; in 't voorjaar wordt hetzelve wederom geploegd en ter deeg geGgd , waarna men er gedurende
den eerften zomer aardappels op plant , om zoodoende de zwoord,
door het veelvuldig bewerken, geheel te doen vergaan, en oin
tevens het aardrijk van het onkruid te zuiveren. Dan worth deze grond in 't najaar diep omgefpit of gewend , en of dadelijk
of in 't volgend voorjaar met jonge flammetjes beplant. Een
ftuk gronds , waarop reeds te voren vruchtboomen geitaan hebben , moet insgelijks door riolen of wenden , en vooral ook
door bet vermengen met goeden ouden 'Lladmest, daartoe voorbereid worden : zijnde het intusfchen nog beter om hetzelve na
het uitrooijen der oude boomen gedurende eenige jaaren tot
grasland te laten liggen, en er dan op de voormelde wijze mede
te handelen.
De grond waarin men pitten en fteenen van vruchten wil
A
z A IJ E N, moet altijd jets vetter zijn, dan die waarin men ver:
voigens de jonge boompjes verplant; moetende men echter bi)
ker.,
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kerfefteenen en pitten van peren geen beestenmes t en bij alle
andere pitten en fleenen niet dan ouden en korten lamest
bruiken.
Men kan de pitten en fleenen zoowel in 't najaar als in 't voorjaar zaaijen. In die landen waarin de appels in groote menigte
verbouwd en voor een groot gedeelte tot bet maken van Cider
gebruikc worden, neemt men den draf , die uit de pers komt,
wrijft de ftukken kort, ftrooit ze over het land , harkt hetzelve
met een ijzeren hark , of ftrooit er fijne garde, ter hoogte van
duim over heen en overdekt het land dan nog met korten
koemest ten einde de vogels van de pitten of te houden. Op
dezelfde wijze kan men ook I N IC L E I N de pitten in 't najaar
zaaijen , even gelijk het flalzaad gezaaid wordt: terwij1 men het
zaad van fleenvruchten, van kerfen, pruimen enz. gevoegelijk
in greppeltjes kan leggen.
Om echter te voorkomen dat de gemelde zaden , door het lang
liggen in den grond, geene prooi van vogels, muizen en ander
ongedierte worden , is het beter dezelven niet dan in 't voorjaar
te zaaijen of in de aarde te leggen. In dit geval is het intusfchen niet onverfchillig op wat wijze hetzelve gedurende den
winter bewaard .worde. De pitten namelijk moeten vooral niet
bij het heete vuur gedroogd non in beflotene doozen of pott:m
bewaard, maar zij moeten op een drooge pleats gelegd worden
waar zij van zelven droogen , en niet van den invloed der vriie
lucht verfloken worden. Wanneer men ze nu vroeg in 't voorjaar gedurende een enkelen nacht in 't water zet en dadelijk daarop
op de voormelde wijze zaait , zullen zij zeer fpoedig kiemen en
opwasfen. De fleenen daarentegen legt men gedurende den winter in een droogen kelder In potten met vochtig zand to menken; en werpt ze vervolgens in 't voorjaar in de daartoe beftemde greppels. Ook kan men dezelven , voor dat men ze zaait , gedurende 2 of 3 weken in een pot met gier leggen, en vervolgens
in de greppels met r of 2 duim aarde bedekken; welke laatile
bandelwijze vooral ten opzigte van pruimen , en kerfe -fleenen
door deskundigen het meest aangeprezen wordt , zie voorts
PRUIMEN.
Om het eigenlijke oogmerk te bereiken is het voorts noodznkelijk dat men bij de bedden en greppeltjes flokken zette, en
er nommers op fnijde, ten einde bij die zelfde Nommers in een
boekje te kunnen aanteekenen van welke foorten van appels
peren de pitten geweest zijn. Zoo doende zal men bij het ver&lelen der flammetjes niet in 't wild behoeven te tasten, maar
juist die foorten met elkander kunnen vereenigen, welke etc
uaauwite betrekking op elkander hebben. limners is het bei:enti
(int
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dat men P iPP ELINGE N RENETTEN en BERGAMOTTEN,
en vooral de zeer fijne foorten van appels en peren , b. v,
BOTERPEREN
DUIVEN-.6..PPE LS , GRAVENSTEINERS
altijd op grondftammea van hun eigen foort veredelen moet cf op
PA R ADus ihmmetjes waarop dezelven insgeliiks niet ontaar.
ten , om dat dezen niet zoo flerk werken en groeijen als andere
wilde ftammetjes. 'Deze flerke groei der wilde Prammetjes of
zaailingen is dikwijIs de oirzaak dat derzelver eer pce vruchtert
weinig overeenkomst hebben met het echte foort , waartoe zij
behooren, om dat er narnelijk nog al te veel raauwe en wilde
fappen met de andere vermengd zijn , en om dat de aandrang
van dezelven zoo hevig is , dat zij niet alien , in de daartoe beflemde vaten of buizen, behoorlijk kunnen verfijnd en gelou-,
terd worden.
Bij het VERPLANTEN der zaailingen moeten dezelven ook
foort bij foort in regels gezet, elke regel moet 2-1- en nog beter 3
voeten van den anderen verwijderd zijn , en de boompjes zelven
moeten op een afitand van i tot 2 voeten nit elkander flaan:
kunnende flechts de Paradijsftammetjes , die hunne wortels niet
verfpreiden, lets digter , te weten op een afiland van i voet 3
duim geplant worden.
De grond, waarin de jonge boOmpjes aangekweekt en verEdela
worden moet gedurende den zomer drie , althans niet minder
dan twee keeren, onagefpit, of indien het zware kleigrond is,
met het houweel omgearbeid worden. Wanneer men het flechts
tweemaal doet, meet zulks voor de eerite reis , in 't voorjaar
dadelijk na dat men geEnt heeft, en voor de tweede reis in Augustus of September gefchieden: doet men het driemaal , dan
gefchiedt zulks eerst dadelijk na de enting, vervolgens in 't laatst
van Junij , eindelijk in September of in 't begin van October.
Van dit omroeren van den grond hangt de wasdom der jonge
boompjes grootendeels af, wordende daardoor het onkrnid vet.delgd en het aardrijk an den noodigen invloed van lucht , regen, dauw en faceuw blootgefteld , terwij1 eindelijk ook daardoor zeer veel ongedierte met deszelfs gebroedfel, 't welk zich
in de oppervlakte van den grond onthoudt, verfloord en gedood
wordt. Zie voorts BEARBEIDEN VAN DEN GROND.

L.
LAAGSTAM. Zivergbaum. Een boom die of door de nAtuur beflemd is om klein en laag te blijven, en zijne vruchten
op eel geringen afftand van den grond te dragen , of die door
de
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e k-unst genoodzaakt wordt am -hag te blijven ctt zoodanige
vorm aan te nemen als men verkiest.
De NATUURLYKE LA A GST AMMEN onc!er de pitvruebtert
zijn de PAR A DYSAPPEL en de K IV E bCileVenS de AITSPELi
En order de fleenvruchtea heeft men vetC.ni-elemie fooittn van
kérfen b. v. de 0 S- THEIMER W Jj K S E L. of WOEKE R. Ii E S
voorts een laagitamden PERS1K, den AM ANDELST RUIIC MET
DUBBEIA BLOESEMS, den INDIAANSCIIEN Ca den SIBL-'
RISCHEN AMANDELSTRUIK.

Daar de groei der boomen altijd aan de groote en kracht bun.;
her worteis geGvenredigd is , zoo hebben alle de boomen welke
van nature laag groeijen geene penwortels, maar flee-its zij- en
zuig- wortels. — De 1aagitamde bootnen welke door de kunst
daartoe gemaakt worden , zijn LEIBOOMEN, KOGELI1004
MEN en KETELBOOMEN; otntrent elke dezer foorten vindt
Men het noodige op zijn plaats berchreven , terwiji voorts over'
de behandeling daarvan de Artiliels SNOLIJEN en PLAN' EN
kunnen nagelezen worden.
LASSCHEN, c o p u L R E - is die wiiie Van boomers tth
erEdelen of te enttn, waarbij het entrijs mct bet wilde flaminetje, door een fchuinfe fnede in beiden , vereenigd wordt. Het
is de eenvoudigae bewerking van alien , waardo r de boomen het
Minst gewond worden. Want hoewel bet groottie gedt2eite van,
Jaen wilden Elam weggefnoeid wordt, zoo wordt daarentegen de
fbede met gewond hout geheel overdckt, en de beide gedeelteit
groeijen terliond met bout en bast zoodanig aan een , dat de za=
inenvoeging geheel onzigtbaar wordt.
Bij het eigenlijke LASSCHEN, zoo als hetzelve het eerst
titgevonden en het meest in gebruik is, moeten bet rijs en dd
clam dezelfde dikte hebben, hoedanig deze dikte ook moge
wezeri, oin dat beiden volkomen op elkander moeten pasfen
en de bast van het een dien van het ander in alien deele moet
nahrakeri. Gewoonlijk komt dan ook het rnerg of pit van bei.i
den op elkander dit doet echter niets ter zake , en al hats
zuiks geen plaats dan nog zoude het bout aaneengroeijen.
Men kan dan ook lasfchen met jong bout op jong bout, d.i.;
*Met zomerloten of eenjarige loten op zomerloten , en dezeil
groeijen het fpoedigst, of men kan oud op jong, of jong oh
dud, of oud op oud zetten d. i. men kan twee- en driejarigd
rijzen op twee- en driejarige rijzen zetten , of emg,ekeerd: zelfs
kan melt er de Wortels toe bezigen. (Zie WORTEL ,EI•14
TING.)
Bij het insfchen heeft men mkt . MILlereil dig *mutt, dat

L.
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men het niet iuist in het voorjaar wanneer de booMen beginners
te werken, en wanneer men anders gewoon is te enten, behoeft
te verrigten, maar dat men het ook bij minder drokte te weten
In 't N A J A A R , wanneer de fappen dikker geworden zijn , en.
zelfs GEDURENDE DEN GEHEELEN WINTER kan verrigten , wanneer bet flechts niet al te hard wriest.
De WINTER-LASSCHING prijst zich nog om nicer andere
rdenen aan. Door dien namelijk de fappen op dat tijdflip zeer
dik en lijmig zijn , hechten de beide deelen beter aan elkander,
en de worst kan er vrij wat minder nadeel 11:111 toebrengen , dan
in 't voorjaarovaarin de fappen dun en waterachtig , en dus veet
litter aan bevriezen onderhevig zijn. Men kan daarom ook
bij de boompjes die in 't najaar en gedurende den winter gelascht
zijn, den band wat losfer Timken , zoo dra het rijs in 't voorjaar begint uit te botten , hetgeen bij diegenen, welke in het voor. jaar gelascht zijn, niet zonder gevaar gefchieden kan , dan op
zijn vroegst zes weken na dat ze uitgeloopen zijn. Voorts
wasfen die boampjes, welke gedurende den winter gelascht zijn,
in het voorjaar veel weliger dan diegenen welke nu door deze bewerking eene belemmering in hunnen groei ondergaane Waarbil
men dan nog dit wint, dat men boompjes, welke men in 't najaar verplant , dadelijk of kort daarna lasfchen kan. Eindelijk
is het niet onverfchillig te weten dat de rijzen waarmede men
in November en December gelascht heeft, in 't voorjaar flerker
en weliger groeijen , dan diegenen welke men in Januarij en
1'ebruarij daartoe gebruikt, zijnde de fappen in de beide laatfte
maanden reeds al te dik, dan dat het wederzijdfche hoot zich
zoo fpoedig onderling zou kunnen vereenigen.
Ten opzigte van het LASSCHEN IN ' T VOORJAAR heeft
3flen in latere tijden opgemerkt dat zulk.s met beter gevolg in het
Iaatst van April of in 't begin van Met (al naar dat het vrocger
warm worth) dan vroeger gefchiedt. De gelaschte ftammetjes.
loopen in dat geval geen gevaar meer van te bevriezen , en wer,ken zeer fpoedig fointijds reeds acht dagen na de verEdeling,
om dat het wilde ftammetje reeds in het voile fap flaat, en bet
entrijs daarentegen, hetgeen men nu ook 'anger heeft molten
fpenen (zie SPENEN) als 't ware regt hongerig is en dus met
gretigheid de fappen van den gronditam naar zich neemr.
De wijze waarop het lasfchen gerchiedt is zeer gemakkeiijk ter
leeren , hebbende men niets anders te doers dan om het flammetie
en het rijs fchuins of te fnijden, en wel hoe fchuinfer hoe beter,
ten elude de oppervlakte van den bust grooter worde, en er
dus een grootere hoeveelheid buisjes elkander molten Taken.
Nen yindt deze fuede afgebeeld op P1. XVI.
3, en men
kart
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kan het vooraf aan eenige groene riizen bePrOthrèti nloetendd
het mesje zeer feherp zijn, ten einde de ty st glad eft znnder
(Tat er vezels aan blijven hangen , afgefneden ‘vorde.
begint met te onderzoeken wear het wilde ihmlnetje even dilt
is als het entrijs , en fnijdt er hetzeive eerst vlak af, Nvaarna melt
er een fchuins fluk ter lengte van I dulin affilocit. Met het
rijs, 't geen even als een entrijs niet meer din twee, drie of
op zijn hocigst vier aogen mag hebben , handelt men eveneensi
past daft de fneden op elkender, en verhelpt het aan 't riffs; indien er nog iets aan ontbreekt. Vervolgens zet men er het rijs
by , en legs er een band oru been; zijnde het toefmeren geheel overtollig. Het is intusfchen niet geheel onverfchillig op
Wat pleats men den grandttam affnijdt. Bij zornerloten namelijlt
inoet zalks kart boven een, oog gerchieden, zoo dat het oog
Vlak onder de fnede komt te then. Men volgt denzelfden regd.
bij het gcwone fnoeijen der boomen , om dat al het hoot, 't
welk men boven het oog hat than , dood gnat. Dit zelfde nit
Zoude ook bij 't lasfchen kunnen pleats hebben, indien inert
*erre_ boven een oog - de faede maakte. Het bladoog tat in dat
fgeval fpoedig uitloopen, en orittrekt daardoor aan het dear bovenflaande hout de noodige fappen, weardoor 'de bewerking
iigtelijk . mislukt. Maar wanneer men het lot vlak boven het oog
tlffnijdt en er bet rijs opzet, dan moeten de fappen near het
tijs opklimmen en verzekeren deszelfs groel Wthneer het hoist
daarentegen reeds eenige jaren oud is, ken men er geene oogert,
sneer aan ontdekken.
Tot het verband gebruikt men gewonen bast van Moseoviechd
IVIatten die tot dat einde wel mag gewast worden, als wear;
door detelve fleviger wordt en dadelijk vast tegen het boorntije
inn pat Iitteri. Maar men moet vooral geen vochtigen bast
daartoe gebruiken waardoor men terffond den grand tot bedert
zou kunnen leggen. Bij gebrek aan bast kan men er een gewast
linnen Itrookie toe gebruiken; Anderen nemen daartoe itro-okeit
van goed fchrijfpapier Welke duim breed en 8 him marls'
zijn wordende tot dat einde yooraf een vel papi6r met eed
zamenmerigfel van dennenharts of gam, was en boomalie beftrdken. Diergelijke Wasbanden behoeven niet, gelille de anderen*
gelucht of losfer gernaakt te worden, Rangezien de wasdonl Yatt
glen booth de_zelven van en fcheart.
wanneer het geval pints heeft, dat mert geen hander t. At ditit
IJ s kan gebruiken , dan IIETGEEN DUNNER Is , dan de wilde itam, gaat men daarmede op de volgende wijze te utak*
Welke insgelijk vrij gemakkelijk is en doorgaans goed gelukt:
*Nen fnijdt nathelilic den grondftam t:rt boven min of me6t
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fchuius of volgens P1. XVI. fig. 4. Vervolgens fnijdt men het
rijs ter lengte van i duim , of op de gewone wijze fig. 3. of met
een hakje fig. 5. (Welk hakje nogtans in 't geheel niet vereischt
wordt) fnijdt dan aan den hoogen kant van den grondflam een
flrook uit cleszelfs bast, welke even breed is als de fnede van
het rijs, en niet dieper, dan dat men in deszelfs middel even
bet hout raakt. Daar dus de binnenfle groene bast hier in een
vrij groote oppervlakte bloot ligt, moet zich het laschrijs , 't
geen daartegen aangebonden worth, noodzakelijk daarin vastzui.
gen en groeijen. Is echter het laschrijs zwaar en dik , dan moet
er ook sneer bout uit den flan weggefneden worden moetende
men dan flechts toezien dat de bast aan de kanten wel op elkander fluit.
Wanneer nu her rijs goed in den slam past, volgens fig. 6.
dan wordt het op de to voren gemelde wijze met denzelven door
middel van een band vereenigd , en de vlakte wordt met boom.
pap befmeerd en bepoeijerd.
De Figg. 8 en 9 verbeelden dezelfde bewerking eenigzin3
verfchillend en weer gekunsteld; intusrchen is het altijd voldoen..
de wanneer Fig. 7. f. goed tegen Fig. 8. d. aanfluit, terwijl de
fchuinfe dwarsfnede van a tot b, waarin e fluiten moet , minder
ter zake doer. Dar fommigen den wilden Elam zeer fehuins en
in de omgekeerde rigting affniiden , naar Fig. g. milks doen zij,
om dat zij b.eweren, dat de fappen welke tot g. opklimmen
weder naar h. afloopen, en daardoor het rijs bij c. voor het
verdroogen bewaren.
Na dat nu het rijs volkomen vast gegroeid is , fnijdt men de
fchuinfle van den ftam in de rigting van i tot h. weg , ten einde
de vlakte zoo veel mogelijk overgroeije. (zie AANPLAKKEN.)
Ook in deze gevallen kan men de bewerking in 't najaar en in
den winter verrigten , hebbende bier flechts het onderfcheid
plaats , dat de opgezette rijzen niet dadelijk zoo flerk groeijen,
21s wanneer dezelven met den fiam van gelijke dikte zijn. Men kan ook, vlak tegen over bet laschrijs, een . tak aan den
tarn laten zitten , gelijk de tak b. bij Fig. To hetgeen doorsaans van een zeer goed gevolg is; wordende wanneer bet lasch.
rijs goed aan 't groeijen is, het fchuinfe gedeelte ran den Hain ,
benevens het vfoormelde rijs, in de rigting van f. tot g. weggeoeid.
Wat de I. Ark C x It uzE tt betreft deze moetett even gelijk de
ent- en oculeer-rijzen, door en door _gezond zijn ; (zijnde het
doorgaans een teeken dat zij van den, vorst geleden hebben
wanneer of het pit rood , of de bast zwartachtig is.) Men neon*
ze
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e altijd van een gezonden vruchtbaren boom , en gellruikt daartoe noch waterloten noch eigenlijke vruchttakken.
Men kan deze rijzen van den moederboom affnijden onmiddela vthir dat men tot het Iasfchen overgaat , of in Februarij en
januarij , of ook wel in December en November , wanneer Cleats
de fappen buiten werking en de bladen afgevallen zijn , want dan
Voorts moet men daarop verdacht zijn,
flapen de rijzen.
men drooger laschrijs gebruike, naar mate de grondftam fappiger
is en reeds fterker werkt. Zulk een rijs kan den flerken toevloed
van fappen beter velen en als 't ware gernakkelijker verteren dan
een rijs , hetgeen reeds met fappen opgevuld is , en hetgeen 0111
die reden verzuipen' moet , wanneer bet genoodzaakt wordt om
eene nieuwe hoeveelheid fappen uit den gronditam op te zweIgen , waartoe het te minder in flaat is, uit hoofde dat het nog
geene bladen heeft, waardoor het de overtolliga vochtdeelen zou
kunnen uitwafemen.
De laschrijzen welke men gedurende den winter , en zelfs nog
in Maart vergaderd heeft, fteekt men in den tuin , op een plaats
j,uiten de zon en tegen het Noorden gelegen , ter lengte van.
duim in den grond ; wasfchende men ze vervolgens of vOOr
dat men er gebruik van maaltt. Indien dezelven door de zon
befehenen wierden , zouden ze daardoor vroeg in 't voorjaar in
werking gebragt worden , hetgeen aan dezelven allezins nadeelig
zijn zoude. Langs dezen weg kan men de lasch- en entrijzeri
langen tijd goed houden , en indien het gebeurde dat men buiten
den gemelden tijd , b. v. in September of October laschrijzen
van elders Wilde medenemen dan doe men dezelven in een vochgekomen , op de voormelde wijze
tigen dock, en fteke ze
in den grond waar men ze over winter laat rusten. lYloet
men ze bij geval op een vreemde plaats of brekon , terwiji het
clerk vriest , dan wachte men zich om dezelven bij 't vuur te
brengen , maar men Legge gedurende een half uur in koud
water , en fteke ze t'huis gekomen in den grond. Eveneens gaat
men ook te werk , wanneer men bevrozene ent- of laschrijzen
van elders ontvangt. Door dezelven naar een warme plaats te
brengen en fehielijk te doer ontdooijen, zoude men ze ten vol.len bederven , terwip men ze in tegendel veelal behouden zal,
wanneer men ze terfiond in den grond graft, en dear
maat bijkumen.
Wanneer men eehter rijzen bewaren evil, om er GEDURENDE DEN WINTER niede te LAsscliEN, dal. moeten dezelven
in een warmen hoek van den rain aan de zuidzijde T o r
/IAN DE T O P P E N in de garde gelegd. worden.
Insgelijk;; kau men de enc. e:11 laschrijzen op de navolgende
wijH3
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.Mize over winter bewaren a Men binds de i-ijzen aan bosfen
en pAt dezelven in zwa:1- pakpopier, hetgeen men tc.' voren tog
dat einde geolied heeft. Vervolgens warden alle deze pakjes in
art bos bij elkander gebonden , in vochtig mos gepakt en in een
tuin':,.uis of op eerie andere gefchilae pleats , xvaar men niets van.
muizen te vrezen heeft, eenvoudig nergelegd , en tot den
tijd dat men ze noodig heeft bewaard.
Wanneer men ent- of lasehrijzen in kistjes of doozen vett;endt, dan zal men we! doen , met de rijzen, overal wear ze
afgefueden ziju , met boons was toe te fmeren, otn ze voor het
verdroogen te bewaren, en ze vervolgens met vochtig mos te
omwinden. Zij moeten ecilter niet al te nat ingepakt worden
pm dat ze daarvan zwellen zouden , en om dat het beter is dn.;
ze vrij droog of hongerig , dan dat ze met te veel vocht op eeri
grondilam genet worden. Voorts boort men in de gemelde kistjes
cif doozen hier en dear gaten, ten elude zij niet geheel en aP
van den invloed der buitenlucht veritaken worden. Wanneer
men van elders rijzen ontvangt welke al te vochtig of fappig
zijn, dan fteekt men dezelven, voor err aieer men ze gebruikt
gedurende eenige dagen op een belommerde pleats in den grond,
om ze zoodoen4 hunne overtollige vochtigheid te doen uitwat!
*men.
Wanneer de opgezette rijzen op de gelaschte flarnmetjes beginten uit te loopen moet men zich niet overhaasten met er den
band van of te nemen. Immers zoude de minfte ruk hetzelve
weder daaraf fcheuren, aangezien het gedurende de eerfie maan.
Oen niet dart door den bast met den flam vereenigd is. VOO ,r dat
clas, de grond in de kweelcfebool voor bet eerst omgefpit is ,
4noet men geen band van de gelaschte boompjes nemen, al had.
den ook de fpruitjes die uit de oogen voortkomen , reeds de
lengte van drie , vier duimen bereikt. Indien men nogtans bedat de band to fterk infnijdt, dan kan men hem losdoen
en op nieuws. dnarom heen binders , ftekende men vervolgens
ook een ftok bij elk gelascht ftemmetje, waaraan men hetzelvei
voorzigtiglijk vastbindt.
Dit kan veelal in 't laatst van Mei ,
v f wanneer de rijzen niet al te dun
ook wet eenige weken
vroeer gefchieden.
Na dat de twee, drie of vier oo.gen, welke men aan het opgezette rijs gelaten heeft, in zoo vele fpruiten of knelt veranderd
kijn, moet men , gedurende dat de Cappen, in werking zijn geen
Van gemelde fpruitjes wegfnoeijen, met oogmerk om den hoofd.
aheut fterker te doen wasfen. Hierdoor zoude de omloop der
Cappen op een zeer ongefeh;kt
getthit worden, cn cult:
--kTerkeerde rigting kunnen nemen.
i het, oar, iutlion men
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ilechts een fctieut fpoedig wil doen opwasfen , de overtollige
oogen, voor dat er bladen uit voortkomen, met de vingers afteflroopen. Insgelijks moet men de loten, welke men flan dert
hoofdfcheut gelaten heeft, om denzelven dikker te doen wor
(ten, niet wegiboeijen, v6c5r en aleer de boom voor de tweede
refs begint te werken ; aangezien men anders het oogmerk geenszins bereiken zoude. Ingevalle er echter under deze z;jta.k;es
zijn , welke al te Clerk groeijen, en daardoor aan de bovenlle
fcheuten te veel voedfel onttrekken , dan kan men ze wel bij de
toppen knakken, om daardoor hun wasdom min of meer te belemmeren en te verminderen.
Intusfchen mag men in de maand Augustus , wanneer de eerfle
werking der boomen opgehouden heeft , hier en daar wel een
lootje wegfnoeijen, ten elude aan de hoofdfcheut wat meerder
voedfel toe te voegen ; men mot ze hem echter niet alien te
gelijk ontnemen, en ingevalle de hoofdfcheut naar evenredigheid
zijner lengte niet dik genoeg is , moet men hem geen enkel fcheusje ontnemen , voor dat bet blad begint of te vallen : dit gelds
zoowel ten opzigte van die ftammeties welke men in 't najaar ,
als van diegenen welke mep. in 't voorjaar gelascht heeft.
LASCHMES. Het mes waarvan men bij bet lasfchen gebruik
maakt, is eene foort van pennemes met een Itijf hecht. Men
kan wel ieder mes , en ook des noods het Oculeermes daartoe
gebruiken, nogtans is het noes, hetwelk men op Pl. XV. fig. G.
afgeb2eld vindt, het meest gefchikt om de fchuinfe fnede te maken, zijnde hetzelve noch te breed noch te final ; om welke reden men het dan ook tot het toebereidea van entrijzen als anclerszins zeer goed gebruiken kan.
HET L4TEN, ADERLATEN VAN BOOMEN (Scir.Opfen)
is een geneesmiddel tegen verfcheidene ongemakken en ziekttn.
Men doet zuiks op de volgende wiize : Aan de noordzijde,van
den boom fteekt men met de punt van een mes, welke men be.
hoorliik in zijn yacht dient te hebben, door de helft van den
bast heen , zoo dat men het hoot niet raakt , en fni)dt mar bene.
den toe , of rijt den bast open; want indien de bast geheel
doorgefneden wierd , zou dezelve door de flIppen van het bout
nfgefneden, en daardoor de kanker kunnen veroorzaakt, worden. - Om nu de Rite van den bast te leereu kennena
kan men dezelve op een andere plats van den boom onder2oeken of peilen: kunnende men dan vrij zeker nagaan hoe
het mes moet in den bast gefloken worden.
Men L A A T de l?ooll-wn wanneer men ze op een ze,kere plants.
dik1-1 4,
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dikker toil hebben , b. v. de peerboomen, die fomtijds van bov
y en dtkker worden dan van onderen , hetgeen misftaat ; en in dat
geval begint men dan ook eerst te fnijden , waar men den
itam begeert dikker te hebben. IIetzelfde middel wordt ook wel
in 't werk gefteld om een jongen boom , die krom gewasfen is,
keg te maken. Men laat hem in dat geval binnen in , ter plaatfe
waar hij krorn gebogen is.
Het grootfte voordeel intusfchen van het laten beftaat in het
afleiden van betiorvene of overtollige fappen, Wanneer de bast
al te hard is, wordt hij hierdoor rekkelijk.er en geeft aan de fappen meer toe. En wanneer de boom door een al te grooten aantdrang van fappen als 't ware Rikken of verdrinken zoude , in
Avelk geval de bladen eensklaps beginnen geel te worden , dan
is zulks het eenigile middel orn denzelven te behouden; wordende in dat geval ook de bovenaarde van de wortels weggetomen.
Wanneer de boomen van meikevers, rupfen of luizen veel
der gehad hebben , gelijk mede wanneer de fteenvruchtboomen
van den kanker veel liiden, dan werkt dit middel insgelijks vrij
(poedig en zeker. Zelfs zoodanige bootnen, Welke gedeeltelijk
bevroren zijn , worden daardoor van hunne bedorvene Tappet
gezniverd en kunnen zich allengs weder herftellen.
Wanneer er geen haast bij is, dan gefchlecir deze kunstbewerking aan de pitvruchtboomen van den tijd of dat zij het Mad
laten vallen tot in 't voorjaar,, vOOr dat zij ter deeg beginnen
e waken , en bij de fteenvruchtboomen liefst altijd in 't voor,
jaw.
LEERSTELSEL
noemt men in 't algemeen de behoorlijka
verdeeling en rangfchikking der onderwerpen, waaruit eene wetenfchap beftaat. Een FRUITKUNDIG LEE4RSTELSEL,
behoort bij gevoig te bevatten zoodanige verdeeling der fruitea
in hoofd- en bij -foorten, geflachten, en klasfen , met en beneliens de eigenaardige kenteekens van elk derzelver. Dit kan niet
altijd gefchieden zonder dat men zich van zoogenaamde kunsttermen bedient , of van woorden welke, in het een of ander vak
gebruik wordende , lets anders dan buitendien beteekenen , zoo
zij al niet geheel aan dat vat eigen of ten behoeve van hetzeIve
zamengefteld zijn.
Hoe meer men intusfchen in werken, welke voor het geheela
Publiek befiemd zijn, deze kunsttermen vermijden, en hoe meet
Men zich in het mededeelen eener wetenfchap van de gewone
woorden , in derzelver algemeen bekendea zin en beteekenis , kan
De4iieLien,
te beter zal men zich van zijue taak kwijtea.
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In de verfchillende fruitkundige leerfcelfels , welke tot op onzen tild het Hein gezien hebbeu, heerscht ten opzigte van foramige woorden nog Diet die onderlinge overeenftemming , welke
n onderwerpen van dien aard zoo wenfchelijk is , en waardoor
het alleen mogelijk zou gernaakt worden om in dat yak beIangrijke bijdragen te leveren, zonder genoodzaakt te zijn one
vooraf uit te leggen en te verklaren we:ke beteekenis men goedgevonden hebbe aan die woorden te hechten, welke op leder
bladzij de gebezigd worden, als daar zijn: GESLACHT, SOORT,
KLASSE enz.
Men heeft onder anderen getracht, de fruitkunde in een leerielfel gieten , door de fruiters volgens derzelver vorm en gedaante te verdeelen.
De Taitiche Obstgartner geefc ons de volgeude verdeeling:
de Boom.
een Vruchtboom.
GESLACHT, een Appel- , Peer- of Pruimen - boom.
00RT, Calvillen , Renetten , Muskadelpeer.
UOEDAMGHEID, vroeg of laat rijp , zomer -herfst- of winter -vruchten.
groote , Lange, rronde,
- VERSCHEIDENHEDEN,
geftreepte.
AFWIJKINGEN, die door vermenging ontilaan of door andere onbekende oorzaken , en dus in zekeren zin op zich zelven flaan, of een nieuwe
verfcheidenheid uitmaken.
KLASSE,

k` AMILLE,

Diel levert de volgende Bijdrage tot een fruitkundig leerftel-

fel :
K LASSEN zijn : Piwruchten Steenvruchten , Besfen en Dop-

vruch ten.
AFDEELINGEN DER. PITVRUCIITEN zijn Peren , Appele,

Kween.
noemt hij : de Calvillen , Renetten, Guldelingen , Duiven,
appels enz.
S 0 ORTEN 'AN CA LVIL LEN zijn: roode, Witte, geflreept Calvillen.
G ZSLACHTE N

DER APPELS

V,E 4SCI1E4DENIIEDII4N DER ROODE
Calvillen :

Roode Zomer-Calville,
Roode Winter Calville
Pomme St. Louis enz,

H 5
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VERSCHEIDENHEDEN DER WITTE

Calvillen : Witte Zomer Calv'lle , Witte
Winter- Calville , Paaschcalville.
VERSCIIEIDENIILDEN DER GESTREEPTE

Calvillen: Geftreepte Herfst-calville enz.
In het Hand/461 fiber die Obstbaumzuc.if un1 Obstlehre van
CHRIS T en in de Beitrüge zurn Handbach vindt men de Fruiteri
verdeeld in
1,..) KLASSEN,

Hauptarten.

Pitvruclaten , Steenvruchten , Dopvtuchten,
2) ONDERAFDEELINGEN,

Besfen.

Unterarten.

Appels , Peren , Kwee:n.

Familien — b. v. der Appels.
Calvillen , Renetten , Rarnboers , borsdorfers , Guldelingen.

a) GESLACJITEN,.

4)

5)

SOORTEN,

Gattungen.

Zomercalvillen , Herfstcalvillen , Zomer-Winterrenetten.
VERB c uziDENHEDEN, Soften.
Groote , kleine, roode, gele, groene , zoete, zuurachtige enz.

Voorts wordt hier het woord
B liSOORT gebruikt van BLUVENDE AFWIJKINGEN, die
door het enten van dene foort op eene, andere
ontflaan , en
A I WIJKIN G £ N van toevallige afwijkingen ,
van eenig
fpel der natuur, waarvan ons veelal de ware
oorzaak verborgen is.

a

LErnoom. Gellinderzwergbaum, Spalierbaum. Espalier. —
Zijn boomed welke tegen muren , fchuttingen en Rietfchermen
gep;ont, door fnoeijen in orde gehouden, en aan latwerk of Plan.
ketfels vastgebonden en zoodanig geleid worden, dat zij de voormqIde muren elaz. geheel en al met hunne takken en bladen overdekken, terwij1 zij tevens de beste en fmakelijklle vruchten 'opleveren. — Men kan aan deze leiboomen driederlei vormen geyen , to weten die van een Gafrel, van een Waaijer, en van een
Hart.
De GAFFELVOR As, zegt CHRIST, welke eigenlijk de gedaante der letter Y heeft , is de beste en gemakkelijkile, om dat
zij bet meest met de natuur van den boom overeenkomt. Uit de
beide Moertakken komen alie de overigen, hierdoor krijgt de
boom anti lbeid,.: ItHnten het behoorrij.ke evenwigt, de fappen
wtr-
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worden gelijkmrtig verdeeld, en hij geniet om die reden
gezondheid, waarvau hij door minder natuurliike vormen
zijn beroofd geworden.
Hiertoe zijn de veredelde jonge flammetjes met een enkelen
fcheut het gefchiktst , wanneer zij onder aan dikke, volkomene
oogen. hebben , welke nog niet uitgeloopen zijn, Deze Icheut
wordt eene hand breed van den grond (wanneer namelijk het
oog , gelijk betamelijk is , bij het oculeren diep genoeg daarirt
gebragt is) of anders op vier tot ZCS oogen boven de oculeerplants afgefnoeid of getopt. Eigenlijk heeft men aan twee goede tegen over elkander ftaande oogen genoeg, en zoude dus
terftond diegenen welke daar onder ftaan , met de vingers kunnen
afftroopen; dan veiligheids halve , en orn dat van deze beide oogen.
alles of hanged zoude, laat men liever (vooral in de kweekfchool,
waar hurt iigter iets overkomen kan, dan wanneer zij reeds aan
'.t planketfel ftaan) nog eenige oogen aan dezelven, tot dat men
de begeerde beide takken verkregen heeft.
Er komen dus langs dezen weg v SE R of z E s takjes, waaruit
men dan B1J TUDS de beide voornaamfien uitkipt, en de oveTigen , terwijl ze nog zeer jong en teér zijn , met de vingerg
wegitroopt. Daar het bekend is dat h-ooger op de oogen meer
fit elkander flaan, dan beneden aan den boom, en daar het tot
fieraad van den boom vereischt worth dat de beide moedertakken als het ware regt tegen elkander overftaan , en als nit edn
middelpunt voortkomen, zoo ueenit men tot dat eiude liever twee
van de onderite oogen.
Indien echter het geoculeerde oog terftond twee goede fprui*
ten gemaakt had, welke met een hock van 45 graden even ver
van elkander afftonden, of indien het- wilde IlamrneLje twee zoo.
danige lootjes had gehad, welke men beiden had kunnen oculereil, en waaruit men dus dadclijk twee fterke moertakken zon
kunnen verkrijgen dan zoltde men een jaar vooruit zijn ; men
zoude dezen tot grondtakken kunnen nemen en op de hier na
melden wijze , ieder op vier oogen kunnen fnoeijen.
De tweed,e vorm welke men aan een Leiboom geven kan, is
die van een Waaijer (ei &entail , der Radspeicherzug) waarbij
alle de takken , welke nit de kroon van het korte flammetje
voortkomen, even als de fpeeken van een half rad , of als de
beenen van een waaijer tegen bet planketfel opgeleid worden,
zoo dat geen enkele tak nit het middelpunt regt over eind mag
ftaan , maar alien min of meer eene fchuinfe rigting hebben.
Hiertoe moet men bij de eerfte fnoeijing den grond leggen ,
door in dan voorjaar den eeiljarigen fche4t van het entrijs flechtg
drip oo4ea afWboci;ea a ten eint he; boompje ge;amid-
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noocizeakt worde om zijne kroontakken digt bij elkander te ma,
ken, moet2nde men ook vervolgens bij elke latere fnoeijing
hierop verdacht zijn.
De derde vorm welke men aan een Leiboom geven kan, is
die van E E N HART. - Men laat in dit geval den middelfcheut
regt op fchieten , en refits en links, even veel takken uit denzelven voort komen, welke men op geiijke afflanden fchuins of waterpas aan het planketfel vastheeht, — Om deze vorm te very
krijgen laat men aan het entrijs twee of Brie oogen ; delchoonfle fcheut nu , welke daernit voortkornt wordt de middeltak of
het ligellaam van den boom, wanruit de andere takken even wijd
van elkander voortfpruiten moeten.
Bit ligchaarn van den boom , of deze hoofdfcheut, moet ver,
volgens van zijn jaarliikfclie vergrooting niet meer dan 8 duim
lengte , of indien de fcheut zwak is , niet meer dan 5 of 6 duim
lengte overhouden , en alle naar voren of naar achteren uitloopende oogen moeten vroegtijdig daarvan afgeftroopt en dus de
takken, welke daarvan komen zouden, in de geboorte gefmoord
worden.
Zoo fraai deze vorm op het oog is , en zoo gemakkelijk dezelve, gelijk ook de voorgaande , fchijnt te kunnen verkregen
worden, zoo rnoeijelijk is dezelve in de daad te bewerken, en
men behoort in het fnoeijen reeds zeer geoefend te zijn, om in
dat geval naar wensch te kunnen ilagen. De fappen van een boom
werken namelijk Iterker naar boven , naar mate men ze hooger
laat opklimmen : en hoe meer een fcheut regt op ftaat, des te
meer fappen trekt hij naar zich, onttrekkende dit bijgevolg aan
de bcnedenfte takken; en hiervandaan dat zoo vele Leiboomen ,
en vooral Perfiken, onder aan geheel kaal en naakt zijn.
Daar nu bij deze beide laatile vormen de middelfte takken
zoo al niet loodregt , ten minften zeer !hit op ftaan , zoo groeijen zij altijd veel iterker dan de anderen, trekken de meeste fappen naar zich , en laten de onderfte takken gebrek lijden: Er
wordt dus veel kuust en oplettenheid vereischt om de nadeelen,
bieruit voortfpruitende te voorkomen. 131j appels en peren kan
zulks met minder mocite lukken , mar bij de Perfiken is het ten
uiterflen moeijelijk , en de gatfelvorm is nit dien hoofde bij dezelven verre weg de verkiezelijkfte.
\Vat nu de verdere fnoeijing dezer verfchillende foorten van
Leiboomen betreft , zoo vereischt de GAFFELvORM, dat de
beide onderfte I-mold- of moertakken een voet boven den grond
vastgehecht en ieder op vier oogen afgefnoeid worden, acht
takken welke in bet volgend jaar daaruit voortkomen, en diegomut:
tijd, en tot zoo lsng dat
un Welke bij vervolg
g
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gelled overdekt is , nit de rnderen voo tfpru , t e r m )er_en
gelnoeid, en ter deeg gekurt worden.; (z 7 e SNOEIJEN)
terwijl men echter altijd daarbij in 't oog behoort te houden of
er veel of weinig groei in den boom is , en of dezAve fterk in
't hout fchiet, dan wel of hij veel vruchthout =mkt.
Wanneer hij namelijk eene menigte van mare takken voortbrengt, dan Ian men hem niet veel van dezelven, befiioeit de
hoofdtakken flechts weinig , en bindt de loten, welke regt op
fehieten willen, altijd waterpas vast, ten elude zij minder cappen naar zich trekkers kunnen ; terwijl men daarenboven zoo
veel mogelijk alle overtollige , onnutte, en fchadelijke fpruiten
zoo ling ze nog klein en tear zijn, met den duim wegdrukt,
ten chide er aan den boom Beene onnodige fappen ontroofd ea
alle wonden, zoo veel mogelijk ,,vermijd worden.
Wanneer daarentegen de boom weinige en zwakke takketi
voortbrengt, dan moet men dezelven kort fnoeijen, en er dikwijls niet meer dan an. of twee oogen aan latent , oin hen
zoodoende tot het verkregen van meerder en zwaarder takkeri
te - noodzaken , waarvan men jaarlijks de gefchiktften op eery
Arnaud' van een halven Noet van elkander vasthecht, tot dat het
planketfel bekleed. is..
Bij de Leiboomen , aan welken men de w A Aljtjl y o RAI
geeft, worden de takken, welken men op de te voren gemelde
wijze verkregen heeft, zoodauig aan het latwerk vastgebonden,
dat cen seder fchuins kome te liggen even gelijk de fpaketi
van een rad. En bij de verdere fiweijing heeft men vooral
daarop te letten , dat de verfchillende takken elkander zoo veel
mogelijk in -fterkte en zwaarte evenaren, en dat de eene niet
langer opfchiete dan de ander,, daar zuiks niet flecbts voor het
oog een misftand veroorzaken , maar ook aan den boom in de
4daad nadeelig zijn zoude. Tot dat crude moet men in 't oog
houden dat de takken , welke weer fteil op Nan, ook de meeste
fappen naar zich trekkers en bijgevolg ook flerker groeijen; men
inoet dezen dus minder fnoeijen - terwijl daarentegen de takkeii
Iterker moeten gefnaeid worden , naar mate zij vlakker liggen ,
Ivaardoor dezelven verfterkt en de fappen naar hun toe getrok.,
ken worden.
Bij de HARTVORMIGE Leiboomen, waarbij alle de ta7:;en;
welke uit het ligchaam of nit den
voortkomen , -waterpas
tegen het planketfel vastgebonden worden
"noel. 111 ,211 voorat
zorg dragen dat de gemelde takken op gelijke afftanden 17:11
kander ftaan. Tot dat einde moeten die oogeu , welke volgens
de bedoeling niet op de regte plants Chan, vroegtic,ig elgetoopt , en de takken zelven moeten uteerder of miii,er gefrioeid
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fnoeid worden naar trrte zij of de behoorlijke lengte en dikte
hebben, of de overige tak'a.en op een onbehoorlijke wijze voorbij loopen of te veel acaterlijk blijven.
Zware t akken hat men diensvolgens doortchieten, fnoeit
nig aan dezelven of ook in 't geheel niet; en wanneer zij nogtans voortgaan met al te fterk te groeijen belemmert men hunk
nen groei door hct afplukken van een aantal bladen. De zwakkere takken daarentegen houdt men kort i bevordert daardoor
hu.nnen groei, en brengt ze met de overigen in evenwigt.
Op dit evenwigt komt het vooral bij een ldboom aan. Alle
deszelfs takken moeten aan elkander aan beide zijden gelijk iii
getal en zoo veel mogelijk in dikte en lengte zijn, zij moetert
dezelfde rigting, en op gelijken afftand von elkander vastgehecht, zich noch doorkruifen noch onderling aanraken of
drukken : nergens moet er een leege pints zijn , en ook nergens
een tak welke rest naar boven fchiet. De muur moet zoodanig
bekleed ziin, dat het oog Beene eigenlijke vorin noch de hand
Van den hovenier ontwaar worde.
Men heeft ook leiboomen welke tegen geen muur maar midden
in den tuin llechts tegen een Binneu PIanIvetfel (Contrespalier)
Ilan Chan, of ook wel geheel op zich zelven en zonder planketfel, waardoor men , vooral in vroegere dagen 4 eene foort vartalle'es of linen in de tuinen pleeg te maken. Deze Worden op
dezelfde wijze gefnoeid als diegenen, welke tegen muren flank
than, behalven dat men ze aan de beide zijden even eens behandelen moet ; en aangezien dezen niet zoo hoog kunnen Opfchieten , moeten ze verder nit elkander geplant worden, terwijl men
ook bij het fnocijen hierop moet verdacht zijn,
FORSYTH zegt , dat pie rabatten of bedden laitS inured ell
fchuttingen , waarop men leiboomen plant , de breede van 2 of
ss voet moeten hebben ; kunnende men, indien dezelven breeder
zijn, niet . gemakkelijk genoegbij de boomen komen , en dezelven
banterer. Het pad, 't 'weIk daar voor henen loopt, vervolgt hij,
Inoet even breed zijn , ten einde men gernakkelijk met een krui-k
wagen daar langs kunne komen , zijnde het in Engelarid gebrui=
kelijk om de boomen door middel van handfpuiten te begieten
Welke men op kruiwagens vervoert. Dc paden kan men of met
rind of nog liever met asch van fteenkolen , ter dikte van 2 of
3 duimen beftrooijen zijnde de gemelde asch een good middel
om de flakken van de bedden of te houderi , en om dezelven te
beletten van van het Gene perk naar het ander over te loopen.
Op de rabatten voor de muren of fchuttingen kan men ooik
Wel eenige vroege of late groenten zaaijen evenwel geen kooi
1;fooneu, erwto 91 dergeliikQ foorten, wier wortell diep in
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.en grond Van. (een enkelen regel vroege 2rwten uitgezonderd) Want dezen zouden ann de boornen niet weinig nadeel
toebrengen daar zij te veel gunst uit den grond trek',zen en Jucht
en zon beietten orn op de boomen den zoo hoognoodigen invloed
flit te oefenen terwijl zij daarenboven ook aan menigeriei
gedierte tot fchuilplaats verarekken.
Het is ontegenzeggelijk dat de vruchten finakelijker wordeit
naar mate de zon zoowel op de boomen als op den grond waar.
in dezeiven geplant zijn, meerder kracht kan uitoefenen: oni
die reden is het niet kwaad, dat men de rabatten gedurende dea
winter aan greppels late liggen , zoo dat derzelver oppervlakte
grooter, .en het aardrijk, door zon, Mat, dauw en fneeuw, met
meerder vruchtbare deelen bezwangerd worde.
Anderen , en daaronder de beroemde boomkweekers van 11/Tott
r,e uil in Frankrijk, beweren dat men de gemelde rabatten in 't
geheel niet moet omfpitten dan wanneer ze gemest worden
betgeen bij hun 0111 de drie of vier jaren gefchiedt. Zit mecum,
daardoor het getal der oorwurmen te verininderen, welke hunne
3iesten het liefst in een omgeroerden grond maken. Uit diea
lio.ofde verkiezen zij een harden grond, welken zij Cleats barker),
en van 't onkruid la ehoorlij4 zuiverea, ook geene groenten daarin verb ouwen.
Wanneer de grond Tangs de fchuttingen nicuw is , moet dezei.
ve ter diepte van drie voeten omgeroerd of gewend, en indica
dezelve niet tilt den card geil en vruchtbaar is, met ouckn melt
vermengd worden. Wanneer het oude rabatten zijn, welke vol
floppen van de vorige boomen zitten, moet men ze geheel uitgraven , en de greppels met verfchen grand annvullen.
Is het aardrijk te vochtig , dan maakt men bier en daar grepi.
pels of afleidingen door de rabatten been, om het water VP 11 de
wortels der boomen naar een anderen greppel te leiden , welken
men onder het pad kan leggen. Deze greppels vult men van
onderen met ftukken van fteenen of met groffen puin en Tarr
lioven met puin welke lets fijner is, en zij moeten zoo diep
liggen, dat er een paar voeten g arde boven komt aangezieri
men ze anders bij. het omfpitten van den grond ligteiijk befcha.
•iigen zoude.
Hierdoor zal men den grond droog maken, vooral wr:nneer
men denzelvea eenigzins van den uiuur afhellend legt:, ten e',nde
bet water te gemakkelijker wegloope. Want wanneer men, in
een zwaren grond gedoogt, dat bet water bij de wortels vats
Iljne vruch:boomen blijft ftaan , dan moeten dezelven ziekelijk
worden en gaan
geheel en al te gronde.
Over 't
is het_ goed Q111 waquetr de grond
in.tte kiet
b e•
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bertaat , ter bchoorlijker diepte eene laag puin daaronder
brengen en in elkaticier te flampen , zoodanig dat de wortela
niet daardoor 11,Nlen in de vochtige diepte dringen kunnen zijn.
de het ook niet kwaad om de kiei met arch en zand te vermengen. Het incest wordt echter de grond verbeterd , wanneer men
er oude vergane blad g arde door heen brengt , welke men op de
volgende wijze verkri.ken kan.
Men vergadert jaarlijks zoo veel bladen airs mogelijk is, en
legt ze in de bakken waarin men Meloenen , Komkommers ,
vroegrijpe Aardappelen enz. gedenkt aan te kweeken. Op deze
bedden plant men vooreerst vroegrijpe Aardappels en zaait tevens.
Intik daaronder. Tegen dat de lattik goed is om te eten, zullen
de Aardappelen den grond beginnen in te nemen. Na dat nu
de lattik gefneden is , wordt de bladaarde tegen Aardappelplanten opgehoopt; waarin dezelven voortreffelijk groeijen en
een rijken oogst opleveren zullen. Wanneer men er de Aardappelen uitgerooid heeft, neemt men alle de goede aarde van
boven weg , tot dat men op de bladen konit welke nog niet
vergaan zijn. Dezen roert men met eeri greep of mestvork om ,
en voegt er vat verfche bladen bij om aan het bed nieuwe
warmte te bezorgen. Dit gedaan zijnde , legt men er de Chasf, op, en houdt ' de bakken gedurende Brie of vier dagen gefloten , waardoor de grond , vooral bij fchoon en helder weft'
Zachtjes aan 't broeijen zal geraken kunnende men er dan Meloenen in zaaijen of planten.
Wanneer de warmte vermi ,ndert, en de iVietoenen reeds eetid
ere groote bereikt hebben, bedekt men ze met eene nieuwes
Zekere
laag van bladen. In den volgenden winter nu kan men de bakken ledg maken; men zal er dart eene goede zwarte aarde
vinden, w2lke het meest gefchikt is voor die fijne foorten van
vruchtboomen, welke doorgaans tegen planketfels gepiant worm.
den. Hiermede nu worden de rabatteri om de twee of Brie jaren
dens belegd, en dan zal men er verder mede komen dan met
mest, die buitendien in dat geval nimmer mag gebruikt worden,
dan wanneer bij geheel vergaan , en met zand vermengd is.
Onder in de bakken zal men misfchien eenige lagen bladen
vinden welke nog niet geheel vergaan zijn; dezen vermengt
men met nieuw blad, en gebruikt ze tot het aanleggen van nieu-i
e bakken.
De aarde welke men door middel van zoden verkrijgt, ig
niet minder goed, en vooral zeer gefchikt voor Perfikboomen.
Wanneer deze zoden van goed weiland genomen worden , zijn
zij natuurlijk het best. Men fteekt ze zeer dik , en zet ze gem.
durende den tijd van tell rainftea acht of Cell raaaucWvi aan hook
Pe*
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pen. Indieii ze een jaar over liggen, worden zij te beter,
gezien ze clan good doorvriezen , en door zoii en Iuc t geiouterd.
worden. Tusfchen hoiden moeten de hoopen omgezet worden
ten einde de kluiten gebroken worden en de zwoord geheel en
al vergaan moge.
Na dat de rabatten op die wijze toebereid zijn, neemt men
zoo dra de boomers in 't najaar het blad laten vallen , zoodanige
geente Itammetjes uit de kweekfehool , Welke an zwaren en regten fcheut gemaakt hebben, en plant die ter beftemder plaatfe
en wel zoo hoog als eenigzins gefehieden kan moetende men
op het zakken van den grond verdaeht zijn , waardoor zij van
zelven nog wel voet lager in de aarde geraken. Men moet in
't bijzonder toezien dat de plants , waar zij gent zijn , nooit
onder den grond kome, daar zalks altijd nadeelig is , gelijk dan
ook over 't algemeen de vruehtboomen altijd beter jets te hoog
dan te laag moeten gezet worden. Da boom moet voorts niet op
de oude wijze met s de voeten vast getrapt, inaar behoorlijk ingemodderd worden : (zie INMODDEREN) en zulks gefehieol
zijnde laat men hem tot in 't voorjaar ilaan, zonder iets daaraan te Choeijen.
Dit laatfle flrijdt tegen het gebruilz -van vele hoveniers. Intusichen is er het gevolg van dat her boompje gedurende den winter de koude veel beter kan doorflaan, din indien het gefhoeid
ware , terwijl men ook in 't voorjaar, wanneer het • begins nit
te botten zien kan welke takken door den vorst mogten geleden
hebben , waarnnar men zich des hij het fhoeijen ken ge.iragel.
Met dat all moet doze bewerking ook niet te Lang uitgeneld worden, want wanneer de knoppen zich reeds ontwikkeld en bladea
voortgebragt hebben, dan zijn alle de flppen, die daaraan
zijn , ten opzigte der takken welke moeten weggefnoeid worden,
zonder cenig nut verfpild en verloren.
De boompjes worden dan , gelijk!gezegd. is , in het vooriaar
op vijf of meerder oogen boven de entplaacs getopt; welke eatplarts 1 gelijk elders reeds aangemerkt is , zoo nabij den grond
xnoet zijn als mogeli j k is , ten einde het planketfel van onderen
op met takken kunne overdekt worden.
Men kan aan het boompje meerder oogen laten , mar mate lit
zwaarder is , evenwel moet dit getal nooit to groot , en altid.
oneffen zijn ten einde de bovenfle oneffene knop den (hun ople.
vere, en er voorts aan beide zijden evenveel hoofdtakken uit
voortkomen. Men fnoeit het boompje zeer kort bij den gemele.
den knop , ten einde het lot, 't welk uit gemelden knop voorry
komt, de wonde geheel overdekke, zie Pl. I. fig. x. terwiji
meth
I
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men ook alle oogen, welke naar voren of naar achteren uit het
flammetje komen, met de vingers afilroopt.
De zijtakken , welke uit de oogen voortkomen , worden ver..
volgens zoo veel mogelijk waterpas vastgebonden. Wanneer
fommigen van dezelven gedurende den eerflen zomer al te clerk
groeijen , dan knijpt men in de maand Junij hunne toppen met
de vingers in elkander en knakt ze ; waardoor men zeer fchoon
hoot verkrijgen zai. In het volgend voorjaar worden en de
hoofdfcheut en alle de zijtakken behoorlijk ingekort , en dit
gefchiedt alle jaren op nieuws , tot dat de muur geheel overdekt is.
In drooge zomers maakt men om de leiboomen heen een wijd
kuiltje , of men maakt eene goot langs het geheele planketfei
voor alle de boomen heen , laat dezelve vol water loopen en
ftrooit er ouden mest of blad over been , waardoor men aan de
wortels het noodige vocht bezorgt , en tevens voorkomt, dat het
aardrijk openbarfle. Bens in de week moeten de boomen , ge_
durende het warme jaargetijde , bij gebrek aan regen, gegoten
worden , maar de takken en bladen mag men elken nademiddag
befproeijen ; des echter dat zulks niet met een dikken ftraal waters gerchiede, maar dat het water even als een fijne regen daar
op nederdale.
Langs dezen Weg houdt men de vruchtboomen zindelijk en
tevens zal men ze daardoor tegen het ongedierte beveiligen. Intusfchen moet men dezelven nook befproeijen gedurende dat de
zon daarop ilaat, nog ook te laat in den avond. Want in het
eerfte geval zouden de bladen verfchroeijen , en in het" tweede
zoude men fijne boomen daardoor kunnen benadeelen.
Eene andere voorzorg, waardoor men fchoone vruchten verkrijgt en tevens aan de boomen een dienst bewijst, beflaat daarin dat men , wanneer er al te veel vruchten aanhangen, een gedeelte van dezelven daaruit breke. Men doet zuiks zoo dra de
vruchten beginnen te zwellen; laat er niet meer aan zitten dan
men begrijpt dat de boom goed kan maken, en ziet toe, dat
de vruchten overal in een behoorlijke tusfchenwijde blijven
zitten.
Vervolgens plakt men ook die bladen van de leiboomen af,
welke de vruchten bedekken. Dit behoort echter niet te ge.
fchieden , dan na dat de vruchten hare volkomene groote be-.
reikt hebben , en dan doet men het flechts allengs , ten einde
men er lang genot van hebbe, en niet alle de vruchten van eel!'
boom te gelijk rijp worden.
Wanneer het blad afgevallen is, maakt men de jonge loten van.
.het plankenl los , en laat flechts eenigen van dezelven vastgebon-
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bonden, om te beletten dat de wind aan den boom gcen nadeei
toebrenge. Door dit losmaken wordt de boom door zon en
lucht meer aangedaan en het bout wordt harder en zwaarder,
dan indien men het vastgebonden had gelaten. Op die wijze
laat men de boomen itaan tot aan de voorjaars fnoeijing.
In de maand Februarij of Maart befproeit men de boomen met
een zamenmengfel van Bier- en zeepwater. Ilierdoar worden
van vele eijers van ongedierte, gelijk mode van het mos gezuiverd, de bast zal fchoon en gezond blijven , en men zal er bijkans dezelfde uitwerking van befpeuren die men ontwr,art , wanneer men een Weiland met gemelde zamenmengfel begiet :
Worth deze befproeijing in het najaar, na dat de bladen afgevallen zijn , herhaald, dan zal men er in alien opzigte nog veel
meer nut van hebben : fprekende het voorts van zelve, dat dit
middel niet flechts bij leiboomen , maar ook bij alle andere fatfoenen en foorten van vrucht- en andere boomen , van ongemeen
veel nut is.
Ten opzigte van het dekken der boomen tegen vorst en wind ,
gedurende den bloeitijd verkeeren fommigen in een verkeerd
denkbeeld. Het geen . de ondervinding dienaangaande leert, komt
hierop near: Wanneer het zeer koud is , moet men de boomen
dekken voor dat de bloefems zich openen, want men ziet
dezelven dikwijls afvallen vOOr dat zij geopend zijn. Men dekr
de boomen het best met viaggendoek of met oude netten welke
men driedubbel neemt, na dat men alvorens tusfchen de takken
van den boom hier en daar eenige drooge rijzen gefloken heeft,
welke de jonge loten rc mds min of meer voor de koude bevailigen , en de netten op een zekeren affland houden.
De boomen moeten volflrekt niet des nachts met matter ovendela en over dag ontbloot worden, daar het over dag doorgaans:
nicer waait dan gedurende den nacht. Wanneer men in tegendeel
netten voor de boomen heeft hangen , en het regent of fneeuwt
in den voornacht en vriest vervolgens , tegen den morgen , dan
zal men de netten met ijs overdekt en de boomen bijkans ghee'
droog vinden. Anderen ileken op dat tijdflip voor de leiboomen heen eene rei berken-takken in den grond waard000r de
kracht der winden niet weinig gebroken wordt, en de zon insgelijks belet wordt om al te vroegtijdig op de bloefems te tierken. Men heeft ook wel tot hetzelfde einde dennetakken gebruikt; dan dezen zijn al te digt, en beletten te veel den doortog.
Wanneer de fpruiteil vari den boom fang genoeg , en de
bladen zich reeds genoegzaam uitbreiden om de vruc;:iten le
kunnen overdekken dan moeten de netten eenigzins van den
booil
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boom verwijderd worden, 't Been het best gefchieden kan door
middel van gaffelvormige ftokjes van 6 tot lc) duimen lengte,
welke men tusfchen den muur en de netten zet. Hierdoor belet
men dat de loten door het net heengroeijen.
Zoodra het jaargetijde zoo verre gevorderd is , dat men de
netten kan wegnemen dat is te zeggen , wanneer men geese
nachtvorsten weer te duchten heeft, of wanneer de vruchten
reeds genoegzaam met bladen overdekt zijn, dan is het nog niet
geheel onverichillig op wat tijd men de netten wegneme. Dit
moat mnnelijk gefchieden terwijl de lucht betrokken is en men
regen verwacht. Want indien men het bij holder wear deed ,
zouden de bladen door den zonnefchijn kunnen benadeeid worden.
Het is eindelijk niet ongewoon dat men rneerder jonge leiboomen tegen een planketfel plaatst , dan men er op den dam denkt
te houden, en dus met oogmerk om, wanneer zij grooter worden , wederom een gedeelte daartusfchen uit te nemen en naar
elders te verplanten. indien men nu deze boomen , welke men
daartusichen. uitneemt, vervolgens voor opgaande boomen gebruiken wil, dan behandelt men ze aldus :
E ea jeer voor dat men ze verplant , fnoeit men de zijtakken
voor een groot gedeelte weg, zoo dat fommigen langer , anderen korter worden, terwij1 voorts de lengte die men hun beat
houden , aan de dikte van den boom moet ge6venredigd zijn.
Men last hem vervolgens geheel in 't wild groeijen zonder eenit
ge loten vasttcbinden, en zonder diegenen welke zoowel aan de
zijden , als naar voren en naar achteren uitfpruiten weg te
fnoeijen.
Ook is het niet kwaad, indien men 's winters te voren de aarde om den boom heen los graaft, eenige zijner dikfle wortels
weghakt, en hem dan wederom met garde bedekt, met oogmerk om hem tot het maken van jonge wortelen te noodzaken.
In het volgend najaar, of gedurende den winter (hoe vroeger
hoe beter) wordt nu de boom verplant. Zoo men hem echter
op nieuws tegen een planketfel zetten wilcle, moet men de zijtakken niet wegfnoeijen , maar wel de dikke wortels afkappen.
In dat geval zal hij dadelijk in het volgend jaar vruchten dragen , en men wint dus veel tijd en moeite uit.
Eerie voorname zaak waarop het ook nog bij het verplanten
van lei- en andere boomen aankornt, is : dat de grond , waarin
zij verplant worden, behoorlijk moet toebereid zijn , en dat
men, vooral zware boomen, altijd in dezelfde rigting zette,
. zoo dat dezelfde zijde van
'waarin zij te voren gellaan hebben 3
den

MARENTAKKEN;

1 33

den boom, die te voren op het zuiden geftaan heeft, wederom
naar dien leant to ftaan kome. Zie voorts PLANTEN en
SNOEIJEN.
LUSTERS. KRAMETSVOG EL S, MEERLEN. Turdus ,
Vlesulcz. -- Doen geen overlast in de tuinen, behalve aan de
kerfen , waarvan zij groote liefhebbers zijn. Dan in dien tijd
vindt men ze bier te lande zeer zeidzaam onthoudende zich
dezelven voornamelijk in boschachtige landen , van waar zij
eerst in 't najaar doorgaans met Oostelijke winden , bij troepen
tot ons komen overfirijken ons eene zeer aangename fpijze
opleveren.
LOOFBOT , LOOFOOG. Zie 00G.
LUIS. Zie BLADLUIS en BOOMLUIS.
M.
MAIKEVER. Zie MEIKEVER.
MARENTAKKEN. Piscum. Der Mistel. Gui. Mag tot
de ziekten der oude boomen geteld worden , even als bet Mos
enz. Het is eigenlijk eene Roofplant , die vrij groot wordt en
hare wortels zoo vast in het bout van de takken flaat , dat
dezelven doorgefneden zijnde, op het naauwst met elkander
vereenigd bevonden worden. De bladen van doze plant zijn
zomer en winter groen , en hebben op eon affiand veel overeenkomst met palmbladen , zijnde zij op het eind breeder en
ronder dan vooraan. Er groeijen aan dezelven witachtige groene
besfen r welke vol zijn van een taai en wit flijm , waarvan
vogellijm gekookt wordt.
De vogels , welke op deze besfen belust zijn, zaaijen ze ook
nis 't ware zelven , of door hunnen afgang op de boomen , of
door den bek aan de takken of to vegen , zoo dat er een zaadkorrel aan blijft hangen, hetgeen dan in den bast van oude oppelboomen , en voorts aan Esfen , hazelaars enz. (het zeldzaamst
aan eiken) vastkleeft en zich ontwikkelt.
Daar men ge. makkelijk kan nagaan slat de boomen door derge.
lijke planten , die hunne fappen naar zich nemen, de uitwafeming beletten, en de nattigheid bewaren, dat de boomen daar
door uitgeput worden , zoo moet een zorgvuldig hovenier niet
flechts dergelijke uitwasfen wegnemen zoo dra hij dezelven ontwaart, naar hij moet ook zorg dragen dat de bast van zijne
boo1 3
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boomen niet vol fchilfers zitten , waarin het zaad van allerlei
onkruid kan bewaard blijven en het eerfte voedfel tot zijne ontwikkeling vinden.
Volgens fommigen zijn verfche Marentakken , kort gefneden en
geflampt , op eene wonde gelegd , het zekerlIe middel om het
bloeden te doen ophouden.
MARONS. Zie KASTANJES.
MEELDAUW. Eene ziekte der boomen Ivaar
van zij doorgaans op zoodanige tijdftippen overvallen worden,,
waarop de zon fchijnt terwip het regent. Een gevolg daarvan
is dat de bladen beginnen te krullen en fomtijds met de onrijpe
vruchten tevens of te vallen. Het beste tot hiertoe bekende
middel tegen dit ongemak is, dat men de boomen terflond na
den regen met drooge tabaksasch beftrooit , en indien zij niet
fiat zijn , hen alvorens met den gieter ter deeg befproeit , en
vervolgens eenige dagen lang tenet de gemelde asch overftrooit,
b welk geval zij binnen korten tijd wederom met het fchoonfle
loof zullen pronken.
MEERLEN. Zie LUSTERS;
MEIKEVER. M U LDER. Dit ongedierte, hetgeen to
voren bier te lande weinig bekend was , is federt de laatfle jaren
uit Duitschland tot ons overgewaaid, en heeft reeds bier en
daar de grootile verwoestingen te weeg gebragt. De kevers
eten de bladen van vrucht- en andere boomen op, zoo dat in
't voorjaar in een geheele landitreek het groen der boomen eensklaps verdwijnt . en dezelven er uitzien als in den winter. Dat
ook de bloefems of de reeds gezette jonge vruchten hierdoor te
gronde gaan , kan men gemakkelijk bezeffen. 1VIaar niet minder
kwaad doen de E L F T E N , zijnde het jonge gebroedfel van dezen kever, gedurende drie jaren welke zij in de aarde als
wurmen doorbrengen , aan groenten , planten en jonge boompjes , wier tedere wortels zij afknagen , zoo dat de plant noodzakelijk moet fterven.
Na dat namelijk de Meikever zich van het loof der boomen
gedurende eenige woken gevoed heeft, paart hij zich , en kruipt
in de aarde, alwaar hij zijne eijers legt, welke door de warmte
der zon, gedurende den zomer,, uitgebroeid worden. Deze
witte wurmpjes, waaraan men den kop van den annftaanden
Meikever reeds zeer duideiijk zien kan , generen zich nu geddrende drie jaren in den grond van wortels , en komen in bet
vier-
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tierde jaar als kevers uit de g arde, alwaar zij am de boomers
de gemelde nadeel en toebrengen.
Dar MI elke vrouwelijke Meikever , welke men in 't leven
laat , een groot aantal eijers legs, en bijgevolg aan onze tuinen
gedurende den tijd van drie jaren een groot aantal onzigtbare
vijanden bezorgt, terwijl in het vierde jaar het getal der kevers
zelven daardoor ongetneen moet vermenigvuldigen , zoo blijkt
hieruit van hoe veel belang het zij om in de maanden Mei en
junij het grootst mogelijke getal van deze dieren to verdelgen.
Het beste middel daartoe en tevens het eenvoudigfte is , dat
men 's morgens vroeg, terwijl het nog dauwt , of 's middags
tusfchen II en z uur , als wanneer de kevers flapen , dezelven
zooveel mogelijk , met een enkelen ruk of hoot, van den boom
fchudt, zorgvuldig in zakken opgaArt, en ze dan op de meest
zekere wiize doodt.
Algemeene maatregelen zijn hieromtrent zekerlijk de besten.
In fommige ftreken van Duitschland worden, wanneer het aantal
der Meikevers aanmerkelijk is , alle de landlieden opontboden
oat op zekere uren van den dag het gemelde werk Glom te verrigten, even gelijk zulks in Moldavien en Hongarijen , ten op.
zigte der Sprinkhanen, plants heeft.
Dat de vennenigvuldiging van dit ongedierte niet zoo in 't oog
loopend is als men om bovengemelde redenen zou kunnen verwachten, hier voor zorgen de vogels , welke bij het ploegen van
het land veelal den ploeg volgen en de opgedolvene elften en
andere wurmen verflinden, en in onze tuinen en itweekfcholen
worden wij van een groot aantal dezer fchadelijke wurmen door
de MOLLE N bevrijd, die op dezelven jagt maken , en welke
men om die reden niet met al EC veel drift moet vervolgen en
ultroeijen.
MERG. Het m ER G vindt men doorgaans niet dan in jonge
boomen en gewasfen. In de meesten , behalven in eenige wei.
nige foorten , verdwijnt hetzelve naar mate de slam of Heel dikker words , zoo dat men het in 't laatst in 't geheel niet sneer
ontwaart , gelijk zulks onder andere aan den Vlierboom zeer
duidelijk te zien i s: terwijl het ook bekend is, dat men oude
boomen aantreft, welke van binnen geheel hol zijn , en bijkans
niet dan door den bast aaneenhangen. Het eigenlijke leven en
de groei van den boom zit dan ook geenszins in het merg , maar
voornamelijk in deszelfs binnenften bast of fchors.
MERGEL. Zie BOOMGAARD.
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MIDDEL OM UITGEDROOG DE BOOMEN WEDtlt Tt
Wanneer men boomen van elders ontD O E N H E R L E V E N.
vangt , welke toevallig of noodzakelijk zeer lang op weg geweest
en wier wortels en bast uitgedroogd zijn , dan is het veelal vol.
doende , dat men ze gedurende eenige dagen met de voeten in 't
water legge, voor en aleer men ze in den grond zet. Zulke
boomen moeten dan ook vooral INGZMODDERD worden.
Bijaldien echter de ontvangene boomer zoodanig uitgedroogd
zijn , chtt men het gemelde middel onvoldoende acht, dan make
men in goede frisfche aarde een Lange greppel of foot, legge de
boomen naast elkander daarin , bedekke dezelven met aarde ter
hoogte van voet, giete ze des noods met water , en late ze eenige dagen lang op die wijze liggen. In dat geyal zal de gematigde vochtigheid van den grond de tedere vezels„en buizen van den
bast verflerken, en dezelven wederom zoodanig uitzetten, dat
zij op nieuws in ilaat zijn , om de fappen naar zich te trekkers
en te bereiden. Wanneer zich nu de bast weder behoorlijk uitgezet heeft, dan neemt men de boomen nit den grond en plant
dezelven op de gewone wijze.
MIDDEL

OM VROEGER EN GROOTER VRUCHTEN

't voorjaar,, even
voor dat de knoppen openbarsten , maakt men in die takken
welke met vruchtoogen bezet zijn , eene hand breed van den
flare af, twee fneden tot op bet bout, ongeveer duim van
elkander, en fchilt voorzigtiglijk den bast daaruit, ZOO dat zich
cen witte ring om den tak vertoont , welke gebeel zonder fchors
is. Vervolgens legt men een auk mos , met aarde gevuld , daarom been, en orawin.dt hetzelve met bast van Moscovifche Mat.
ten.
Zulke takken, welke I duim dik, en ook nog dikker mogen
Avezen , groeijen en bioeijen desniettegenflaande even weligvoort, de vruchten welke zij voortbrengen worden eenige weken vroeger rijp , en zijn wel een vierde grooter dan die der
overige takken.
AAN EEN BOOM TE VERKRUGEN. -

De MIEREN worden bij minkuudigen te onregt verdacht
gehouden, dat zij de bladen der jonge lotcn zouden oprollen
hetgeen echter eenig en alleen door de bladluiz,en verrigt wordt.
En de reden waarom men de mieren hiervan befchuldigt is, on1
Oat zij zich bij voorkeur op gemelde bladen onthouden , en den
honig, v,-elken d c bladluizen van achteren wegfpruiten, gretig
werg.ren en opaen.
Des niet te min zijn de mieren in tuinen en boamgaarden
gee
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geene aftngename gasten, uit hoofde dat zij de beste vruchten ,
vooral Perfiken en Abrikozen bederven en uithollen. ja , zeer
vroeg in 't voorjaar,, wanneer zij nog weinig voedfel hebben,
randen zij zelfs de bloefems van Perfiken, Abrikozen en andere
vruchtboomen aan, en bijten dezelven door, ten einde den hofig uit de Nectarijnen te zuigen.
Veelvuldig zijn de middelen welken men bij fruitkundige Schrijvers als tot vermindering der mieren ftrekkende vindt aangeprezen.
Het zekerfte middel is om rottenkruid onder honig te mengen
en onder de boomen te zetten. En daar ook de bijen hierop
azen en daarvan flerven zouden , kan men er een blikken ilulp
overheen zetten , met gaatjes daarin , welke groot genoeg zijn
Qm er de rnieren , maar te klein om er bijen door been to
laten.
MISPEL - BOOM. lilespilus Germanica, Mispelbaum.
Per. iJfedlar - tree. L IN N. Deze boom neemt ook een
Ilechte plants in den tuin voor lief, waar hij weinig zon heeft.
De gemeene Mispelboom groeit in Duitschland veelvuldig iii
de bosfchen in 't wild maar de Mispelboom met groote vruchten, die in de tuinen voortgekweekt words, komt uit KORK oPA L in de Indies. L IN N E US plaatst dozen in zijne foort
eenigen boom in de vijfde afdeeling der twaalfde klasfe van
planten, Icosandria pentagynia , wier bloefems twintig en weer
in een ronde kring refit over Bind flaande flijltjes en vijf of zes
ilampertjes hebben.
Deszelfs vruchten zijn zoo groot als een kleine I3orsdorfer
appel , hebben 5 zeer harde pitten , en boven op Bone
bloom, die, het overblijffel van den kelk is , en de geheele
vrucht overdekt. De mispels, worden in October rijp , nogtans
behoort men ze„te laten hangen tot dat het begint te vriezen.
En dan nog zijn dezelven niet eetbaar, voor en aleer ze eenige
weken Lang op elkander gelegen hebben , en daardoor in eon
flaat van gisting geraakt zijn.
Wanneer men dezelven in groote menigte aankweekt , hetgeen
te gemakkelijker kan gefchieden om dat de boomen vrij digs bij
elkander kunnen gezet worden , dan kan men s van dezelven
bij 3 appels of peren voegen , en ze gezamenlijk uitperfen,
waardoor men een zeer fmakelijken Cider verkrijgen zal.
De Mispelboom is van natuur een heestergewas, hetgeen gowoonlijk niet hooter worth clan 12 tot 15 voeten , en zeer
wantlaltig groeit , ingevalle men er geen paal bijzet , en hem.
vroegtijdig genoeg daarvan vastbindt. Deszelfs bloefems komen
nit de toppen en ter zijde van de twee-, drie- of meerjarige
I~
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loten, en dikwerf op zeer kart vruchthout. En aangeziett
deze takken vele jaren ling draagbaar blijven , moet men
ze laten voortgroe ij en , zonder veel daar aan te fnoeijen. Zij
laten zich zeer goed als leiboomen behandelen, en nemen elken
grond voor lief, hoewel zij in vochtig aardrijk het best tieren. —
Om groote en fmakelijke mispels te verkrijgen , moet men niet
al te veel hout in de kroon der boomen laten , maar dezelve wat
luchtig houden.
Deze boom words op dezelfde wijze voortgeplant nis de kweboom , namelijk door inleggers, door ftokken , door het veredelen op andere flammen, en door het zaad of de pitten. — De
PITTE N worden in 't najaar ter diepte van I duim in de aarrde
gelegd, en hoe zeer dezelven hard zijn als fteenen, gaan zij
Loch doorgaans in 't volgend voorjaar op. Na verloop van twee
jaren, worden zij in de Icweekfchool verplant en met goede foorten van mispels veredeld. Hoe men hem door inleggers en flekken kan voortplanten, hierover zie KWEBOOM.
De zaailingen , welke niet veredeld worden, brengen doorgaans kleine , flechte vruchten voort , en komen niet den langzaam aan het dragen. — Men kan ze ook van Uitloopers aankweeken , welke zeer goede vruchten geven , te weten als de
moederflam van eene goede foort en niet gent is. Anders ent
of z u I G T men op deze uitloopers welke men even als de kweEn
door het afkappen van een, ouden boom in menigte kan doen
voortkomen.
'toil men zaailingen ZOGEN (Zie AFLEGGEM) dan plant men
ze , na dat ze de bekwame dikte verkregen hebben , in de na-bijheid van den boom , wiens foort men vermenigvuldigen wil.
Wanneer men hem geZ.nt , geoculeerd of gelascht heeft, draagt
hij dikwijls reeds in het tweede jaar na deze bewerking volkomene vruchten. Men veredelt hem op zaailingen van mispels
of van peren of kwan , of op witte doorn terwij1 voorts alle
!bonen van mispels en forben we! op elkander willen groeijen.
Onze tuinmispel groeit het best op peerboompjes , gevende zulks
ook de gezondfle flammen. Bij gebrek van dien is de witte of
Hage- doom ook zeer goed , mits behoorlijke wortels hebbende,
waaraan het hem veelal ontbreekt.
Indien men er hoogitammen van begeert te maken la at men
ze maar eenvoudig doorgroeijen; en fnoeit flcchts nu en dan
enkele geheel onregelmatige takken weg. De leiboomen moet
men oak. antlers behandelen , dan die van andere foorten , en
derzqlver zijtakken , zoo dra dezelven eenige lengte en dikte
'verkregen hebben , Diet sneer inkorten, nit hoofde dat zij juist
aan de toppen de meeste vruchten dragen.
Het
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Het hont van dezen boom is zeer hard en taai en derhalve
gezocht tot Molen- en ander werk, waartoe hard hout vereischt
wordt ; zijnde het ook om dezelfde reden zeer good tot brandhout.
Men laat de vruchten , gelijk gezegd is, aan den boom Ilangen, tot dat het 's nachts begint te vriezen; dan plukt men ze
en legt ze in de fruitkamer op troo waar ze binnen ecnige weken aan 't gisten geraken. 0111 de gisting to befpoedigen , behoeft men ze flechts met itroo of met lakens toe te dekken ,
of in zemels te leggen. — Men beweert dat ze niet ongezond
zijn.
Er zijn vele foorten van Mispels , waarvan voornamelijk de
twee eerflen in den tuin of boomgaard behooren, tcrwijl de
anderen beter in kruidtuinen of in Engclfche partijen voegen.
I) DE GROOTE TUINMJSPEL, GROOTE HOLLAND'

Germanica folio laurino. Nefflier cuttivd gros fruits — is degene waarvan zo even gewag gemaakt
SCHE MISPEL. Mespilus

wend. De vrucht is rond, van boven plat gedrukt , met een
groote bloem, voorts geelachtig bruin, hard van vleesch en zuur
tot dat ze begint te gisten. — De bladen van den boom hebben
de groote en vorm van 1aurierbladen, en zijn donkergroen, met
groote aderen.
2) DE MISPEL ZONDER PITTEN. Mespilus germaniea fine
osficulis. ATefflier ,4 fruit fans volaux — is flechts half zoo groot

als de voorgaande, en zonder pitten , maar fijner en beter van
fmaak. De loten van den boom zijn dunner , niet zoo donke:bruin , met fijne roodachtig gele ftipjes overdekt, en hebben hier
en daar doorns. De oogen zijn veel grooter,, langwerpiger, ea
than naar buiten. De bladen zijn kleiner en veel korter.
3) DE WILDE OF GEMEENE MISPELB00111. Mespilus GerInanica L I N N. Waldmispel. Le ne/flier commun. -- Is een mid.

delmatig en heesterachtig groeijend gewas, 't geen flechts 8 tot
fo voeten hoog worth. Echter fchiet hij ook wel regt op ,
wanneer hij tusfchen ander hout in ftaat , en bereikt dan eerie
hoogte van i6 tot 20 voeten. De takken hebben korte , zware
en fcherpe dooms ; de bladen zijn langwerpig flijf, harig en
donkergroen , van achteren wollig en wit de bloefeius rood en
wit; de vrucht flechts half zoo groot als de tuinmispel , en van
fmaak even als de vorigen. Het hout is witachtig en vast, gelijk
dat van den Peerboom.
4)

DE G L A D D E M I S P E L B 0 0 M.

Mespilus filvestris

groeit in Sidle in 't wild en wordt er een groote boom , met een
regt opgaanden sham , fmalle bladen zonder tanden, en vruchten
die de vorm van peren hebben.
DE
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5) DE

STEKELIGE MISPELBOOM MET HET AMAINIDEL..

BOOM-BLAD. Mespilus
6)

Piracantha.

DE MISPELBO O M MET IIARTVORMIGE BLADEN.

Mespilus cordata. — De bladen hebben eene zeer fcherpe (pits en
fijne tanden. De takken zijn flekelig.
7) DE ,.'IMELANCHISCHE MISPELBOOM. Die quitte aus
2Veu England. — Groeit in Italie en in Frankrijk in 't wild,

heeft geene flekels , zeer harige en wollige loten en eironde bladen , die van boven glad. en groen zijn. De vrucht is klein en
wordt rijp zijnde zwart.
8)

DE MISPELBOOM VAN CANADA.

der Canadifche Mispelbaum

Mespilus Canadenfis.

groeit aldaar in 't wild, als een
lage heester,, met bladen, welke duim fang, I duim breed,
ell aan beide zijden glad zijn. De vrucht is klein even als di©
van den Hage- doorn, en purperrood.
9)

DE LAAGSTAMDE K W E B 0 0 M.

Mespilus Cotoncaster —

avast op het Pyreneefche gebergte en in andere koude lanclftreken van Europa in 't wild, is plat van itam , met weinige
loten en eironde bladen. De vrucht is klein, en volkomen,
rijp zijnde glimmend rood.
1 o) DE VALSCHE KWEBOOM.

Chamaemespilus. Der an-

&ilite

groeit in het Noordelijk gedeelte van Europa in het wild , heeft donne loten , een purperrooden bast
zonder ftekels , eironde, gladde bladen met tanden en lange fte,
len. De vrucht is klein en rood.
i) DE LAAGSTAMDE KERS VAN DEN BERG IDA. Mes-

pilus orientalis , Cliamaecerafu s Idaea. Die Zwergkirfche vain
Berge Ida — groeit op den berg Ida , op het eiland Creta , in4't
wild , met gladde 8 voet hooge Helen, en met eironde 22 duirn
lange en bijkans 2 duim breede, dikke bladen , die boven op
cionkergroen en van onderen wollig zijn. De vrucht groeit aan
trosfen en is fraai rood.
I2)DE VIRGINISCHE MISPELBOOM MET HET ARBUTUS-

Mespilus
groeit in Noord - america in 't
wild , wordt flechts 5 voeten hoog, met lanfetvormige bladen
en kleine rondachtige, purperroode vruchten.
E L A D.

I13) DE GLAD DE VIRGINISCHE MISPELBOOM.

Virginiana wordt 6 tot 8 voeten hoog, heeft langwerpige,
eironde bladen, die geene tanden hebben en van onderen wollig
zijn, De vrucht is eirond, en wanneer zij wel rijp is, blaauw
van 1,:leur.
ILO DE MISPELBOOM MET VOGELKERS BLADEN.
De MOERBESSEN-BOOM. M o

ERBE ZIEN B OOM. Torus

ni-

MOERBESSEN - LOOM.

Der fchwarze Illaulbeerbatm Merrier a frllit noir.
igra Lt N
Mulbernj- tree Slechts de ZWARTE Mocsbesien- boom beboort tot de Fruitkunde, terwij1 de witte en roode Zan de zijwormen het nodige voedfel verfchaft , en de overige foorten
niet dan in Engelfche partijen of voor een zeldzaamheid aangekweekt worden.
Deze zwarte Moerbesfenboom is in de daad een zeer voortreffelijke vruchtboom in onze tuinen en aan onze huizen en muren. De oude Romeinen bragten hem uit het vaderlanci van den
Perfikboom uit Perfie, nnar Italien , waar men hem nog , vooral aan de Zeekusten in nienigte vindt.
Niettegenilaande hij dus uit een warm land afkom3tig, is , beeft
hij zich aan onze lugtitreek zeer goed gewend. llij verduurt
coze hardfte winters, wanneer zijne (tandplaats eenigzin3 geclekt
14 , en Lij levert ons jaarlijks zijne fmakelijke vruchten welke
van 't begin Van Augustus tot in 't iaatst van September alleng,s
worden.
Linneus pinntst hem in de IV aftleeling der eenentwintigtie
klasfe V1111 planten , die den naam van Monoecia Tetrandria
draagt, en zoodanige planten bevat , welke mannelijke vrouweiijke bloeferns tevens hebben waarvan de eerflen 4 ftijltjes hebben. IIij befchrijft hem nikIlls Mortis (nigra) falls cxylatis sca}; 0 OM MET IIARTV OR MICE
kris , d. i. DE MO ERBZS
RUIG r. BLADr.N.
Dc mannelijke bloefems zijn inngwerpige. en de vrouweliiken
ronde bosjes. De vrucht is eene mini of meet langwerpige.,
zeer fappige , zoete bes , ongeveer z cinirn long, en uit kn,pjes
beftaande, wanrvan elk een zaadkorrel bevat.
De IVIoerbesfenboorn kan de hoogte van .sc voeten bereiken ,
breede kroon, en de flam die
makt eene zeer uitgebreick.
vrij dik words, groeit feheef, wanneer men niet de
noodige middelen daartegen in 't werk itch. Deszelfs wortels
zijn geel en vettig, en gaan niet zeer diep in den grond. Om
die reden moet hij tot in het zesde of achtfle jaar een frisfchen
pawl hebben, die hem vast houdt.
Hij draagt zijne vruchten aan het jonge bout , en wel flan de
zware korte zomerloten , welke eerst in bet eigen jaar uit de
fpitfen der loten van het voorgaande jaar voortgekornen zijn ,
om welke reden ook zijne loten nimmer behoren ingekort to
worden. Hij begeert cone goede , losfe , liefst zandachtige ,
nogtans vette aarde en cone Ilandplaats welke hem , gelijk reeds
aangemerkt is , zoo veel mogeliik tegen de winden beveiiigt. In
vochtige, flijve kleigronden wil hij niet wel groeijen. — Men
-beeft opgemerkt dat hij in 't bijzonder zeer wel groeit, en goe-
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de en vele vruchten voortbreng,t en puinachtigen in met kalic
van tide muren vcrmengden grond ook dat liij bij ons achter
de huizen en elders, waar een opgehoogde grond is, doorgaans
het best tiert.
In harde winters vriezen wel eens Moerbesfenboornen dood,
terwijl anderen zoodanig gekrenkt worden, dat zij eenige jaren
noodig hebben om zich weder geheel te heritellen. De jonge
boomen zijn echter aan dit ongeval meer blootgelleld dan de
ouden ; en om ze daartegen te beveiligen, kan men ze s'winters ter garde buigen, en even gelijk de vijgeboomen, met
ftroo of langen ftroomest overdekken. Diegenen welke men
niet gevoegelijk nederbuigen kan , omwindt men met ftroo, ten
elide dezelven te bewaren en in 't leven te behouden, tot dat
ze wat ouder zijn, wanneer zulks minder noodig worth.
Het is een zeer gewillige en vruchtbare boom. Teritond in
bet tweede jaar, zoo dra hij flechts zijne kroon gemaakt heeft,
begint hij reeds te dragen, en wanneer hij zijne voile groote
bereikt heeft en een geheelen muur overdekt , draagt hij zoo
rijkelijk , dat men voor de huishouding geen tweeden boom van
die foort zal behoeven.
Deze boom draagt doorgaans alle jaren , en het tegendeel is
zeldzaam en buitengewoon. Want daar hij in 't voorjaar bet
laatst van alle boomer' uitfpruit, en zijne bloefems aan het jonge
bout komen, zoo wordt deszelfs vruchtbaarheid door geene
nachtvorsten verminderd. Daarvandaan ook tat hem de Ouden
den Wijzen onder de boomen noemden , om dat hij namelijk
niet eerder uitloopt, dan na dat er geen vorst meer te vreZell is.
Deszelfs fap , 't welk er uitzict als klare melk, en zeer veelvuldig is , wanneer hij jonge loten maakt, verandert niet in gom,
gelijk dat van vele andere boornen. Wnnneer het in Augustus
en September zwaar en veel regent , dan beginnen de moerbesfen
ligtelijk te rotten , en worden niet zoo finakelijk als anderszins.
Het gebeurt ook wel eens dat foinmige takken van den moerbesfenboom niet dan mannelijke bloefems dragen, waardoor dus
dat gedeelte van den boom geheel onvruchtbaar wordt. Dit
beeft vooral plaats bij zoodanige boomen welke door het zaad
verkregen zijn. Intusfchen heeft men het ook wel eens aan andere boomen gezien, welke men uit inleggers van zeer vruchtbare boomen aangekweekt had, hebbende men de oorzaak bier
van nog niet kunnen opfporen.
Zoo men al deze boomen niet dadelijk uitroeit , moet men cr
ten minsten geene inleggers van neinen. Men heeft opgemerkt
dat
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dat zij veelal , naar mate zij ouder worden, van dit ongemak
herftellen, en minder mannelijke bloefems voortbrengen.
De vermeerdering van dezen boom gefchicdt door UIT Lo oPERS of IN LE GGERS. Wanneer men namelijk een matig bejaarden boom afkapt , zullen er vele fpruiten uit deszelfs wortels
voortkomen waarvan de meesten van zelven wortels maken , of
de onbewortelde fpruiten in het volgend jaar ingelegd worden.
Men kan ook , ten einde EENSKLAPS EENE ZEER GROOTE
NENIGTE VAN , JONGE MOERBESSENBOOMEN TE VERKRIJGEN, een jongen boom , die nog buigzaam genoeg is , na
dat hij twee of drie jaren ling zijne kroon heeft geinaakt, tegen
den grond buigen , en de kroon met aarde overdekken, zoo dat
de loten daaruit fleken. In het tweede voorjaar neemt men de
aardd weg, trekt de geheele kroon met alle de bewortelde loten
daaruit , fnijdt die af,, en verplant ze naar de kweek -fchool, om
ze verder of tot hoogaammen of tot leiboomen aan te kweeken.
Die men tot leiboomen gebruilcen wil moeten teraond
op I o tot I2 duim boven den grond afgefneden worden, ten einde hen tot het maken van zijtakken te noodzaken; zijnde voorts deze boom van zelf wcl genegen
om deze vorm aan te zoo dat men er weinig
moeite mede heeft. Men kan ze ook door s TEKK EN vermcnigvuldigen , waartoe men fchoone regticheutige takken van
of II voeten lengte moet nemen , welke men in 't voorjaar in
een goeden grond , op een eenigzins befchaduwde plants fleck t
en vervolgens vochtig houdt : moetende de toppen van deze flekken niet afgefneden worden. Edon gnat dit niet zeer zeker,
willende de ffekken niet gemakkelijk wortels maken.
F OR SIJTH beweert dat het ST E K KEN de beste wijze is or
Moerbesfen te vermenigvuldigen. Maar hij wil zomerloten danrtoe genomen hebben, waaraan een gewricht van het oude hout
blijft zitten. Hij zegt dat men ze in 't najaar of in de maand
Maart moet in den grond fleken, twee duimen van elkander, , en
de rijen 9 duimen van een , zoo dat flechts 2 of 3 oogen boven
den grond uitfteken : welke uitftekende toppen hij dan met bladen of met mest wil overdekt hebben, ten einde ze in 't eerst
tegen de koude , en vervolgens tegen het uitdroogen te beveiligen.
In het volgend voorjaar , zegt hij , kan men diegenen
welke gevat hebben naar de kweekfchool verplanten , waar men
ze even als andere jonge boomen behandelt.
De voortplanting van den zwarten Moerbesfenboom door n Err
A A D i6 moeijelijk en langwijlig , en de jonge planter bevric-
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zen zeer ligt gedurende den eeritcn winter, krijgende men data
ook daarenboven door het mil sneer dan eens zoodanige boomen , waarvan aangemerkt is , dat zij voor een groot gedeelte
niet dan mannelijke bloefems voortbrengen , en bijgevolg ony ruchtbasr blijven. Ook moet men in alien gevalle geen zaad
gebruiken van zwarte Moerbesfenboomen, in wier nabijheid witte Moerbesfenboomen te vinden zijn ; want het zaad van deze
beide foorten vermengt zich in dat geval onderling, waardoor de
boomers die daaruit voortgekweekt worden , verbasteren, en niet
clan kleine roode of witte vruchten voortbrengen. Denkelijk is
de roode Moerbesfenboom door deze gemengde bevruchtiflg
ontflaan.
Het E N T E N van zwarte Moerbesfen op witten verelscla zeer
veel naauwkeurigheid ; en deze bootnen worden niet zeer oud
noch duurzaam. Uit hoofde dat dezelven veel merg bevatten
moet de wig van bet entrijs (hetgeen van geen zeer jongen talc
ping genomen worden) vrij sang zijn, ten einde men zoo min
mogelijk aan het merg rake.
wanneer men van de Moerbesfenboomen hoogftammen
maken , moet men er terflond een paal bijzetten , waaraan men
ze vastbindt , daar anders de flam hoogstwaarfchijnelijk zeer
krom groeijen zoude. Men moet hem dm ook , met daar tusfchen gelegd mos , vast tegen den paal aanbinden. In 't voorjaar fnoeit men niet flechts alle de zijipruiten van den itam weg,
maar de hoofdfcheut, (wcartoe men altijd den regtffen moet
semen al ware die ook zwakker dan een ander) moet ook
jaarlijks tot op een zwaar oog getopt worden , uit hoofde dat
de bovnfte oogen al te klein zijn, dan dat er een zwaar lot uit
zoude kunnen opfchieten.
kkranneer de kroon na verloop van een paar jaren haar nil:Coen
gekregen heeft (want in 't eerst groeijen dezelve vrij langzaam)
clan wordt verder niets aan dezelven gefnoeid : behalve dat men
er bet oude bout en de onregeimatige takken van wegneemt. Zoo
valt er vooral aan een Moerbesfen -leiboom niets te fnoeijen
daar men geene waterloten aan dezelven vinden zal, maar alle de
takken, indien zij anders niet al te maal mannelijke bloeferm
voortgebragt hebben, vruchten dragen. — In 't eerst kort men
deze en gene van de zomerloten in , ten einde het noodige bout
te verkrijgen om den muur te overdekken , en neemt de fpruitjes
zoo ras mogelijk weg , welke naar voren of naar achteren zouden willen groeijen.
Fletzelfde doet men, wanneer men na verloop van jaren te veel
fang en kaal hout heeft. In dat geval namelijk wijkt men van
den gewonen regel af, om de zomerloten niet te fuoeijen, althang
men

MOERBESSEN- BOOM.

145

tun maakt eene uitzondering ten opzigte van dezen en gown,
welke men frioeit en inkort , ten einde dezelven zwaar bout te
doen maken, en ze tot plaatsvervangers van gemelde oude takken te kunnen gebruiken, welke men dan op de voorzigtigite
wijze wegneemt.
Men kan aan gemelde leiboonien het gevoegelijkst de yarn
van een hart geven , (zie LEIBOOMEN) en de eenigile moeite
die men daarmede heeft, zal daarin beftaan , dat men ze in 't
voorjaar behoorlijk vastbindt. Men heeft er veelal in 't geheel
geen mes bij noodig, kunnende men in 't voorjaar de oogen,
welke naar voren zouden willen uitfpruiten, met de vingers wegilroop en.
Wanneer men hoogilamde Moesbesfenboomen begeert te hebben , moet men ze bij voorkeur in grasland plaatfen , am dat
fmakelijkfle vruchten daarvan afvallen , zoo dra ze tot rijpheid
gekomen zijn , en daar dezelven tamelijk week zijn , warden
ze , indien zij in 't zand vallen , zoodanig bemorst , dat men er
het regte genot niet van heeft. Vallen zij daarentegen in 't gras,
dan kan men ze oprapen en gebruiken, zonder ze te wasfchen,
waardoor zij altijd veel van hare waarde verliezen. Er is nog
eene andere reden, waaroin men deze boomer in geen
ken tuin , maar op zijn hoogst in een boomgaard moet plaatfen,
en nog liever op een afzonderlijk grasperk, en deze beflaat daar.
in , dat dezelve zeer veel plaats beflaan , en bijgevolg niet digt
bij andere boomen mogen geplant worden.
Hoewel men eindelijk beweerd hebbe , dat er niet aan moet gefnoeid worden , zoo
moet men toch zorg dragen dat de kroon geen warhout make en
altijd luchtig genoeg blijve , ten welke einde men, zoo het noodig is , op zijn tijd het mes gebruikt.
Ook bii deze foort van bowmen, zegt F 0 RS IJT H, met goed
gevolg van zijnen BO o MPA P gebruik gemaakt te hebben.
vond een aantal van dezelven in een zeer kwijnenden wetland,
en voor een groat gedeelte van binnen hol zijnde. Hij zaagde
en krabde all het doode hoot weg , of kapte ze geheel af, beftreek de wonden met boompap en bellrooide ze met boompoeijer,, waarna zij alien weder nieuwe en forfche takken mcakten,
en vruchten droegen welke nog lens zoo groat waren, als die
welke zij te voren gedragen hadden.
De Moerbesfenbooinen kunnen zeer and worden, en indien
men fammigen gelooven moet, den ouderdom van twee, drie
eeuwen bereiken. Naar mate dat zij ouder worden , worden zij
ook vruchtbaarder, en de vruchten worden tevens hoe langg
hoe grooter en fmakelijker. Het is dus geese verlorene moeitc,
wanneer men zijn best doer
audq boomen die te voren
U. DEEL.
Vac,
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verwanrloosd zijn geworden , wederom te herilellen , daar zii
den vlijt hunner weldoeners wel ras rijkelijker beloonen zullen
dan een veel grooter aantal jonge boompjes.
Deze boom heeft de bijzondcre eigenichap dat er geen onge.
dierte in nestelt, en dee hem wile rupfen viieden , behalven de
zijwormen die men hier te lande niet vindt.
In de befchrijving van den Moerbesfenboom van Gerard vindt
men de volgende merkwaardige plaats:
„ Hexander, die te Athene woonde, verhealt, dat in zijn tijd
e , de Moerbesfenboomen eens gedurende twintig achtereen„ volgende jarcn
geene
thoegen , en dat in al
„ dies tijd het Podagra zoo bcfmettelijk was, en zoo algemeen
„ heerschtc, det niet alien de mannen, maar ook de vrouwen
„ en jongens en meisjens door hetzelve aangetast wierden."
De 'mane Moerbesfen zijn eene zeer aangename vrucht om
versch gegeten te worden , wanneer zij wel rijp en van een gocde foort zijn. Indien men dezelven tot in den winter v E n s c H
BEWAREN wil , neemt men een gedeelte daarvan en perst die
slit, giet dit nat in eene Flesch , laat er eenigen fuiker in fmelten , legs dan de vruchten. welke men bewaren Ivil, daarin , en
bindt de Fiesch met eene blaas dicht: in dat geval zullen de
moerbesfen langen tijd goed en eetbaar blijven.
Deze vruchten worden ook wel GEK o NF IJ T, en dit gefchiedt
op dezelfde wijze als bij de Frambozen aangewezen is.
Men maakt ook van dezelven Rob fambuci en Gelde op dezelfde
wijze als van Aalbesfen : zijnde deze Confituren zeer verkoelend
en verkwikkend bij koortien en in heete zomerdrgen.
Ook kan men van de Moerbesfen een aangenaam rood Likeur
maken , door dezelven op goeden brandewijn te zetten waarbij
men fuiker en eenige kruiderijen voegt, en ze ,in de zon laat
trekken gelijk zulks bij de kerfen vermeld is.
wanneer men de handen of het linnen met dezelven bevlakt
heeft , kan men deze vlakken het best verdrijven , door de plants
met onrijpe Moerbesfen te wrijven, en vervolgens met water of
te wasfchen.
Het hour van dezen boom , 't welk van natuur hard en gee/•
nchtig van kleur is, words gebruikt orn er frani kastemakers
werk van te maken, zijnde hetzelve zeer duurzaam.
Behalve den zwarten Moerbesfenboom, waarover tot hiertoe
gehandeld is, zijn er ook nog de volgende foorten:
DE KLEINE ZWARTE MOERBESSENBOOM. De vruchten
van dezen boom, die. volgens Miller uit Sicilie afkoniitig is,
zijn kleiner dan, one gewone zwarte Moerbesfen, en veel minder fmakelij k.
DE
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DE ROODE MOERBESSENBOOM. Mortis rubra LINN.

Murier de Virginie — die in Virginien en in andere Noord2mericaanfche Provincies t'huis is. Deszelfs vruchten zijn insgelijks eetbaar, nogtans op verre naar niet zoo finakelijk als die
van den zwarten. Deszelfs Mader). zijn , even als die van den
Witten Moerbesfenboom , het gcwone voedfel der zijwormen,
en hij heeft dit boven den laatften vooruit, dat hij onze Noordelijke luchalreken beter verduren kan.
Hij neeint een zandigen grand voor lief, maar groeit bet weligst in een Zamenmengfel van klei en zand. Hij loopt jets vroeger uit dan de zwarte Moerbesfenboom, maar bloeit gelijktijdig
met denzelven , en lijdt om die reden even weinig van den vorst.
Deszelfs blad is groot, en gedeeltelijk hartvormig en onverdeeld,
vooral zoo lang de boomen nog jong zijn, gedeeltelijk in vijf
of meer lobben gefplitst.
Deze boom kan niet wel anders dan door het zaad voortgeteeld worden. Dc inleggers, die men er van maakt , krijgert
bijkans ilooit wortels. Het zaad wordt uit de besfen genomen,
fchoon gernaakt, in de fchaduw gedroogd , en vervolgens in een
open doos of pot bewaard. Men zaait ze in April , en na verloop van 3 of 4 jaren "Norden de planten uitgetrokken en naar
de kweekfchool overgebragt.
DE PAPIER-MOERBESSENBOOM. Moro papirifera foliis palmatis , fructihzis hispidis. — Die uit j APAN afkomstig is ,
en het nantal onzer buitenlandfche gewasfen vermeerdert.
Van deszelfs bast maken de Japanezen zeer fraai papier,, gelijk
ook touwen , ftoffen , en meer andere dingen. Hoewel hij uit
een warme landitreek afkomilig is , kan hij echter veelal onze
hardite winters verduren.
Zijne bladen komen vrij vroeg in 't voorjaar voor den dag, en
bebben eene blaauwe ftaalkleur,, zijn ook zwaar uitgeineden of
getakt. De loten zijn zeer harig en hol , en de vruchten zijn
purperroode besfen , niet veel grooter dan een erwt , en wordea
bier te lande niet rijp. De boom groeit regt op, maakt veel takken , en fchoon digt loofa
DE vERWER-MOER13ESSE - NB0 OM. Morus tinctoria.
Deze boom is op Jamaica en in Brafilien t'huis , van waar deszelfs hout naar Engeland vervoerd , en tot rood- en geel-verwen
gebruikt wordt. Onze luchtareek is voor hem te koud, anders
zoude hij , wegens zijne zware dooms , vooral ook tot heggen
zeer dienitig zijn.
DE INDIAANSCHE MOERBESSENBOOM. 1i/fortis Indica.
Is nog beter dan de voorgaande om te. verwen , en wel cen der
beste boomen tot dergelijk zebru:1;..
DS,
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Div, TARTARTSCHE M OERBESSENBOOM. Mors tarta,
rica groeit aan de WO'LGA, levert , gelijk FOR STER beweert , voor de zijwormen het beste voedfel op , en zoude aan
onze luchtftreek denkelijk goed kunnen wennen.
DE WITTE. MOERBESSENBOO 111 illorus alba. Komt uit
Perfien en China, en worth in Duitschland en elders doorgaans
tot voedfel voor de zijwormen aangekweekt. Deszelfs vruchten
zijn zoetfappig en niet zeer fmakelijk.
MOLLEN, Talpae , Ilfaulwiirfe Taupes — zijn in de tuinen
en kweekicholen zoo goed als kwaad nit hoofde dat zij geene
plamen afimagen of befchadigen, maar zich alleenlijk van fchadelijke wurmen generen, en bepaaldelijk van de zoo hoogst gevaarlijke Elften, zijnde het gebroedfel der Meikevers. Zij bevrijdea ons dus van een aantal vijanden, die to klein en te veel
in getal zijn, dan dat wij ze zouden kunnen opzoeken _en pogen
te verdelgen.
Daarentegen benadeelen zij ons om zoo te zeggen bij toevar,
wanneer zij namelijk een bed, waarop jonge groenten of boomplanten zijn, doorwroeten derzelver wortels los fcheuren, of
ze te diep in den grond doen zakken. — Hoe zeer men dus genoodzaakt zij om derzelver aantal niet al te groot te doen worden , men moet ze echter ook niet al te hevig vervolgen , wilmen
zich niet aan veel grooter onheilen blootftellen.
Men vangt de mollen , door ze te beloeren en terwij1 ze wroe.
ten, met een fchop of fpade uit den grond te ligten. De tijdilippen waarop de mollen doorgaans hunne wormenjagt vervolgen en dus moeten beloerd worden zijn 's morgens vroeg ,
's voordemidd q gs van 8 tot 9, 's middags tusfchen 12 en 1,
's avonds tusfchen 4 en 5 uur , en eindelijk wanneer het tegen
den nacht gnat.
Wanneer men op de mollen loert dient men achter den. wind
te Chan , om dat men meent opgemerkt te hebben dat zij er
anders cle lucht van krijgen. Men kan ook in de hoopen , die
het laatst opgeworpen zijn dunne, lange, witgefchilde rijzen
Tegt over eind fleken, en vervolgens achter den wind gaan than.
Zoo dra men nu Un dier rijzen ziet bewegen of omver vallen,
fpringt men toe om den mol te ligten.
Indien men een mol bij geval zietiwroeten, _zonder dat men
lets bij zich heeft , waarmede men hem uit den grond kan ligten,
behoeft men flechts fchielijk de aarde achter hem met den voet
n&.:r te trappen, op dat hij zoo ras niet terng wijken kan, en in
dat geval kan men hem gemakkelijk met de hand nit den grond
hfilen. Dezc vangst gnat vrij zeker, wanneer de gang van den
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viol even onder den grond
grond komt, mist bet doorglans.
De beste mi,(1(1,-!en, en waarmede men den minsten tijd behoeft
te v Tilezen, zijn de vallen , die men in foorten heeft, en waarvan de meesten vfij bekend Deze vallen inoet men nooit
in losfe beFrbe.ide gronden zetten , om dat de molten in die gronden Been vaste gangen hebben, maar ginds en herwaarts op bun
gemak de wormen kunnen opfporen ; maar men zet dezelven op
een harden grond:, in de paden enz. om dat ze daar van tijd tot
tijd door been trekken, om van het eene bed naar het ander , en
vooral om naar de flooten te gaan drinken bij welke laatiten men
ze dus oak het zekerst betrappen zal.

MOS A A N DE BOOMEN. Dit is eene plant, wier buitengemeen fijn zaad in kleine huisjes befloten is; wanneer dezen
zich openen , wordt hetzelve door den wind als ftof weggevoerd,
waait in de reten en oneffenheden van den bast der boomen ,
maakt er wortels, en geneert zich aldaar ten koste van den boom
even_ als de fchinimel op het brood.
Er zijn verfcheidene foorten van mos. De gele en graauw.achtig witte foort, welke breede bladen heeft, en vlak tegen
Alen bast aanligt, is wel de ergfte. Het mos onttrekt aan den
boom vele krachten , zoo dat verfcheidene takken uit gebrek aan
voedfel verdorren ; het belemmert deszelfs uitwafeming , den
invloed der voedende luchtdeelen , en zelfs den geregelden omloop der fappen , zoo dat die wel eens geftuit worth en de boon'
als 't ware aan de tering fterft ; bovendien ilrekt het aan het ongedierte tot een veilige fchuilplaats.
Men vindt in lage en vochtige gronden doorgaans de boomen
meer met mos bezet dan in hooger ftreken ; en het is voorts
2Itijd de fchuld der eigenaars of tuinlieden , wanneer men de
vruchtboomen geheel met mos overdekt vindt ; zijnde dit een
zeker teeken, dat men het kwaad niet in den beginne heeft pogen te fluiten , door de boomen van tijd tot tijd te zuiveren en
af te wasfehen. Wanneer het mos behoorlijk afgekrabd, en de
ftam met loog en pekel afgewasfchen wordt , dan worth bet zaad
dezer plant veraikt , hare wortels worden verfloord, en de boom
wordt tevens gelaafd en verkwikt.
Een zeer eenvoudig en onkostbaar werktnig , waarmede men
in fommige ftreken van Duitschland het mos van de vruchtboomen krabt , zijn de gedopte ftelen of aren van de Turkfche of
Roomfche Tarwe. (Zea Mays LINN.) Wanneer men er de kor,
rels van af heeft, kan men de flelen even als raspen gebruiken ;
het mos zet zich in de holligheden daarvan, en nit hoofde der
zacht.
K3
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zachtheid van het wcrktuig zuivert men zoodoende den booirt
zonder deszelfs bast in het minst te benadeelen. Daar deze area
naar voren dunner toeloopen , en eene foort van flompe fpits
hebben, kan men er ook zeer gemakkelijk mede tusfchen de
takken komen. Men vindt voorts op Pl. XIII. fig. 6. een werktuig afgebeeld , waarmede men in England gewoon is het mos
van de boomen te krabben.
Indien men nu de moeite wil nemen van de vruchtboomen,
na dat het blad afgevallen is , en voor dat de knoppen reeds al
te clerk gezwollen zijn , bijgevolg in de wintennaanden of vroeg
in 't voorjaar, met kalkwater of gier, zeepfop of eene andere
bog af te wasfchen of te befpuiten , dan zal men niet flechts na
verloop van een half jaar het mos als van zelve door den regen
zien wegfpoelen, maar men zal ook een groot aantal eijercn van
ongedierte gedood hebben, waarvan men anderszins veel overlast
zoude geleden hebben.
Men vindt eene andere foort van Mos in de BOSSCHEN, op
iteenen en rotfen, en voorai waar vele boomen digt bij -elkander
ftaan , en waar veel lommer is. Dit mos is allergerchiktst om
jonge boomen en planten &min te pakken, welke men naar
elders verzenden wil, daar hetzelve vochtig gemaakt zijnde , de
nattigheid een zeer geruimen tijd bij zich houdt en aan de
wortels der planten niededeelt, terwijl het insgelijks den vorst
van dezelven afleidt.
Of voorts de ongemeen groote mate van groeijing , welke men
bij het mos befpeurt, ook nog iets tot behoud en bewaring der
planten Lurie bijdragen , is tot nog toe niet uitgemaakt. Deze
groeijende kracht is zoo flerk , dat de in de kruidkunde beroemde G L E D I T S C H eene partij droog mos , welke men narekenen
kon federt 15o jaren in een kist op zolder gelegen te hebben,
buiten de deur wierp , en tot zijne verbazing ontwaarde dat het-;
zelve wederom wortels maakte en fpoedig begon te wasfen.
MUIZEN, VELD MUIZEN en WA TERM UIZE N
doers
de boomgaarden menigerlei nadeel , zoowel aan de gezaaide pitten , welke zij opeten, als ook aan de jonge boompjes. Het
geen de Haas can den flam ve.rrigt, doet de muis aan den wortel , fclaillende zij denzelven geheel af, met dat gevolg dat de
boom dikwijls begins te kwijnen , zonder dat men er de oorzaak
van weet. Insgelijks befehadigen de muizen zoodanije boomvruchten , ^is under hair bereik komen, bepaaldelijk perfiken en
abrikozen wearuit zij de rijpe plekken wegbijten, en dus de
'aunt bederven.
1\i= vangt dezelven of in vallen, of door middel van potters,
wel
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welke men tot :Ian den rand in den grond graaft, en er wat fpek
of haver onder in legs. De muizen zullen gretig in deze potter).
fpringen , maar niet weder daaruit kunnen ontkomen: men kan
ook ten overvloede de potten half vol water duen.
MULDER. Zie MEIKEVER.
MUSSCFJEN. Daze oveml bekende kleine, dock zeer
vrijpostige en diefachtige vogels doen veel nadeel in tuinen en
velden, door het opetem en vernielen van allerlei granen en ZP-den , als merle van eenige boomvruchten , b. v. van kerfen. De
fchade door hen veroorzaakc
to aaninerkelijker mu dat zij zeer
fterk vermenigvnldigen, en uit dien hoofde in groote rnenigte
op hun roof komen aanvallen. —
jonge musfchen zijn goed
en finakelijk om te eten. Zie VOGELS.

N.
NAANTJES. BOOM. Zie LAAGSTAM.
NARREN. In Duitschland 1Varren, Tafchen, T/Jrken genoonid , zijn eene foort van misgeboorte, beilaande in lange,
kromme, onvolmaakte pruimen, welke onrijp afvallen, en vooral onder de kwetfen (Prunus domeflica) gevonden worden: —
Men vindt ze ,fommige jaren in menigte , en in dat geval vindt
men aan de boomen weinig goede kwetfen.
Eene onvolkomene bevruchting in zeer vochtige voorjaren, is
de oorzaak van dit verfchijnfel. Wanneer het namelijk, terwijl
de kwetfeboomen bloeijen, hard regent en waait, dan worth het
flof of zaad belet om juist op de flampertjes te vallen, en de
bevruchting to volbrengen. Daar het vruchtbeginfel reeds
aanwezig is, doen de toevioeijende fappen hetzelve een tijd lang
tioorgroeijen; maar uit hoofde dat er de eigenlijke kiem of freest
aan ontbreekt, en er in plants van de pit niet dan een uitgefpannen velletje in zit, wordt het eene wanftaltige vrucht, welk*
niet kan rijp worden , maar wel ras afvallerz moet.
VECTARIJNEN. Zie BLOESEM.
NOTEBOOM. 0 KERNOTE-BO OM WALNOTEBOOM.

,uglans regia. L i N N. Der Nufsbaum. TVelfche Nufsbaum. Noyer.
Walnut-tree. — Deszelfs vaderland is Perfie en andere Provin.
cies van het Noordelijke Ma. Van doer bragten hem de Rol:
lien ten tijde hunner Koningen near Italie. Hier van , dawn dat me n.
here
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hem in Duitschland Welfcher of WalInufsbaum • d. Italiaanfche
Noteboom heet. (aangezien de Italiaanen te voren ook wel
Walen genaamd werden) De Romeinen bragten hem naar Frank•
rijk in de door hen veroverde gewesten , en van daar verfpreidde
zich dezelve naar alle Europeefche landen.
LIN NE u s plaatst den Noteboom in de achtfle afdeeling der
een en twintigfle klasfe, Monoecia polyandria , zijnde zoodanige
planten welke zoowel mannelijke als vrouwelijke bloefems voortbrengen. De korte befchrijving welke hij daarvan geeft , is cleze:
Yuglans regia , fags ovalibus glabris fubferratis fubaequalibus. De
koninklijke Noot met eironde en gladde bladen , welke nagenoeg even groot, en nu en dan even als een zaag getand zijn.
De Noteboom is een der grootfte boomen , bereikende hij de
hoogte van 40 tot 5o voeten ; hij. flaat naar evenredigheid zijne
wortels diep in de garde en maakt een uitgebreidde kroon. Hij
is voorts duurzaam , wordt zeer oud , en neemt bijkans
ieder , ook een fleenachtigen grond , voor lief , behalve
dat hij geen nat aardrijk kan velen. In klei- en merge' - gronden , gelijk mede in goede zwarte aarde , groeit hij vooral zeer
Berk; dan in de laatstgemelde wordt hij ook gevoeliger voor
de koude; en deszelfs hout wordt minder vast en [fraai om te
bewerken dan in een zwaren grond.
Ten opzigte van het hout heeft hij dit met den eik gemeen,
dachetzelve des te vaster , bruiner en meer van. fraaijer aders
doortrokken wordt, naar mate de grond , waarin hij groeit , ruwer en ileenachtiger is. Over 't geheel is het hout beter naar
mate de boom ouder wordt.
Hij draagt zijne vruchten aan de fpitfen der loten. Hier en
daar vindt men een enkele, maar veelal twee, drie , en fomtijds
tot zeven of negen toe bij elkander in een klomp. Hij bloeit
Iaat, de vruchten beginners in Junij te zetten , en worden gewoonlijk in September rijp , het geen men daaraan kan weten,
wanneer nu en dan de groene bolsters van deze en gene vruchten openbarsten. Dit tijdflip wordt door een goeden regen zeer
verhaast. Men kan dan de noten met lange ftokken, waarmede
men de takken beweegt, vrij gemakkelijk uit den boom doen
vallen. VOOr dat echter de vruchten rijp zijn , zoude men den
boom door dit flaan benadeelen , en de jonge loten befchadigen,
welke in het volgend jaar vruchten moeten dragen : de noten
2elven zijn ook voor dien tijd veel minder fmakelijk en ma/sell.
De Noteboom draagt doorgaans niet voor h6t zevende of
achtfte jaar , en wordt nooit ter deeg vruchtbaar, voor dat hij
groot Is. Hij heeft de goede eigenfchap , dat hij wederom
bot en zich als 't ware vernieuwt, wanneer hij bij gevorderden.
ou.
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ouderdom, door flormwinden of door zwnren vorst dikke takken en zelfs het grootfie gedeelte zijner kroon verliest, mit;
flechts de wortel en clam in hull geheel blijven. Slechts moet
men hem in dat geval de weldaad bewijzen, van de wonder/
glad en rond of te fnijden en met boompap en boompoeijer te
bcfmeren en to beitrooijen, ten einde het inwateren en de verrotting te voorkomen.
De voorjaars - vorst is zeer gevaarlijk voor deszelfs tedere
loten en knoppen , waarin zich de jonge vrucht onthoudt, en
verijdelt meer dan eens de hoop op een goeden oogst. Ben
opmerkzaani liefhebber kan fomtijds met goed gevolg een middel daartegen in 't werk flellen, door tegen het naderen van
zulk een gevaarlijken nacht, waarin het doorgaans ftil is (want
wanneer het waait, doet . de vorst weinig kwaad) eenige rookende tureen onder de Noteboomen te leggen , er wat blad,
fpaanders of ander mot over been te werpen, en hetzelve te
laten fmeulen en dampen. — De Noordamerikaanfche Noteboomen , waarvan de befchrijving hier achter volgt , hebben dit boyen de anderen vooruit , dat zij niets door den vorst lijden : en
;let is uit dien hoofde wenfchelijk dat dezelven hoe langs hoe
Meer bij ons mogen aangekweekt en vermenigvuldigd worden.
Voor het overige is de Noteboom op zich zelve een zeer
nuttige en huishoudelijke boom. Behalve dat de noten versch
gegeten eene zeer aangename verfnapering zijn, zoo worth nit
dezelve eene zeer goede foort van olie geperst, welke aangenaam en liefelijk van fmaak is. Dat het Noteboomen hout tot
kasternakers werk zeer gefchikt is, is alom bekend. Met dat at
moet men hem op gen vruchtbaren akker noch ook in tuinert
planten , waar men in deszelfs nabijheid andere gewasfen zoude
willen aankweeken. Want uit hoofde van de uitzeftrektheici
zijner worteis zoowel als ook wegens zijne groote en digte
kroon , en voornamelijk wegens deszelfs voor andere planten,
zeer fchadelijke uitwafeming, kan er rondsom hem, onder deszelfs bereik, niets behoorlijk tieren.
Men beweert zelfs dat deze uitwafeming voor den mensch
zocdanig verdoovend is, dat het niet gezond zijn zoude in
deszelfs fchaduw te liggen flapen. Het liefst plant men hem
dus aan wegen , en aan den buitenkant en tot dekking van tuinen , tot welk laatfte oogmerk hij vooral zeer dienftig is.
De Noteboom wordt door het zaad of de Noten het best
v o ORTGEP LA N T. Het oculeren en eaten is , - uit hoofde
zijner fcherpe en bijtende fappen vrij misfelijk, en daarenboven
geheel overtollig, a,angezien men nit het zaad de fchoonite
geK5
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gezondite en dartrzaamite flammen verkrijgt en de foorten zich
Tangs dezen weg in hare zuiverheid voortplanten.
Tot dat einde neemt van de grootile en fchoonite Noten ei
iteekt ze, of voor den winter met de groene bolsters (welke
4an tevens tot befcherming tegen de muizen dienen) of in 't
voorjaar , zonder gemelde bolsters , in den grond, zoo dat zij
ter hoogte van 2 (infra met g arde bedekt worden. Het is intusfchen nog beter, dat men de Noten, zoo dra zij uit de
groene bolsters komen, bij lagen in open kistjes of potten in
vochtig zand legge, welke men in den kelder zet , en ze daaria
gedurende den winter Iaat meuken. Dan neemt men in 't voorjaar de gemelde kistjes of potten mede near de bedden , wear
men de • Noten planten wil , en legs ze voorzigtiglijk in de greppels , welke men daar voor gemaakt heeft.
Indien men na verloop van twee jaren de jonge Noteboompjes
naar de Enterij of kweekfchool verplant, moet. men derzelver
penwortel in 't geheel niet korten. Dan, het beter oin de. noten
terflond in de kweekfchool op zoodanigen.affland te zaaijen, dat
men ze niet behoeft te verplanten, dan-wtinneer zij groot genoeg zijn om op de plants hunner_beftemming gezet worden: d.i.
wanneer de flans de hoogte van 6 of 7 voeten bereikt heeft: in
Welk lantfle geval men ze insgelijks met veel omzigtigheid moet
uit den grond graven, ten einde hunne penwortel in ham- geheel
blijve. -Ook aan de kroontakken moet men bij 't ,verplanten
niet fnoeijen , en indien men meerder Noteboomen bij elkander
plaatst, moet ,men ;eerie tusfcli+ enwijde van 35 tot 40 VOCE laten.
Gebeurt bet dat ,cle foorten ontaarden, clan mag men zulks
doorgaans aan de magerheid van den grand wijten , waarin
In- een weer gevorderden ouderdom
men ze verplant heeft.
kriigen Noteboomen ook veelal waterloten , welke niet alleen zelven weinig of geene vruchten dragen, maar ook aan de
overige takken het voedfel ontrooven, en dezelven minder
vruchtbaar doen zijn. Deze waterloten moet men zekerlijk in
de meeste gevallen weginoeijen: ilitusichen moet men alvorens
toemen, - of dezelven ook fomtijds door de Natuur zouden
kunnen voortgebragt zijn, met oogmerk om de plants van andere
gebraltige , holle en kwi]nende takkcni te vervullen , in welk
geval men de waterloten wel degelijk moet bchoudeti, en na
dat zij groot genoeg zijn, de ondeugende takken daarentegen
wegnemen.
Wanneer men OLIDE NOTEBOOMEN sNoEIT, en aan de,
zelven of fominige gebrekkige takken of de geheele kroon onto
rieemt, moet zulks nimmer na Nieuwejaar gefchieden, maar altijd
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tijd van half November tot half December. Anderszins zou men
den boom ongemeen benadeelen , uit hoofde dat de fappen
denzelven zeer vroegtijdig beginnen te werken, en hij in dat
geval voor bet minfle letfel zeer gevoelig is. Men moet hem
ook geese middeltakken ontnemen, want een Noteboom levert
flechts half zoo veel vruchten, wanneer hij ze niet ook binnen
in kan hebben hangen.
Om de noten long genoeg te kunnen bewaren., rnoeten dezely en van het tijdflip of dat zij van den boom korner", goed behandeld worden. In de eerfle pints moet men ze nooit onrijp
van de boomen afflaan, om dat in dat geval het pit inkrimpt,
en noch fmakelijk genoeg is om gegeten te worden, noch ook
zoo veel olie geeft als anders. Wanneer vervolgens de noten
van de boomen gefchud of afgeflagen zijn, zullen er doorgaans
nog velen in hare groene bolsters blijven zitten. Men fort dan
dezelven aan hoopen op zolders of in andere bergplaatfen, na
den vloer alvorens met flroo te hebben belegd, ten einth. de
vlakken te voorkomen; fpreidende men ze voorts zoo veel mogelijk . uit elkander , .om ze zoo veel te fpoediger te doen dropgen.
Nu moet men wel op het tijdftip letten , , waarop zij droog en
riip . genoeg zijn, om van de groene bolsters gemakkelijk te
kunnen , ontdaan worden : want deze bolsters beginnen na dien
tijd zeer.fpoedig te rotten , in welk geval ook de horde doppen
daarvan zwart en finerig worden, zoo dat dezelven zeer ongemakkelijk te. behandelen zijn, terwij1 eindelijk deze finerigheid
ook zelfs -tot in het pit doordringt en hetzelve bederft of althans
minder fmakelijk maakt.
Zoo dra men dus ontwaart dat de groene bolsters losgaan
wanneer men er met een mes infnijdt , moet men dezelven dadelijk ontbo),steren ; want de bolsters zijn fomtijds van buiten,
nog groen maar van binnen reeds zwart genoeg, om die kleut
aan de doppen mode to deelen. Na dat rde noten ontbolsterd
zijn , zijn zij te voc.htig om dadelijk aan hoopen op elkander te_
kunnen liggen ; zij zouden in dat geval niet flechts van buitett
maar ook van binnen beginnen te fchimmelen. Men moet ze dug
op een luchtige plants dun uit elkander fpreiden , tot dat zij
goed gedroogd zijn.
Wanneer men de noten gebruiken veil om er olie van te.flaan
dan worden ze met eeri homer opengeflagen en gedopt. De gedopte pitten moeten don ook wel goed droog zijn , voor en faeer zij ter molen gebragt worden : echter moet men dezelven niet
in de zon droogen, om dat zij als dan veel minder olie opleveren zoudeu.
Wil
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Wit men daarentegen de noten bewaren om te eten , zoo dat
zij tot aan Nieuwejaar versch blijven en zich laten fchillen , dan
legt men ze dadelijk na dat ze van den boom komen met de
groene bolsters , zoo lang dezeiven nog in bun geheel zijn , bij
lagen in eene kist met vochtig zand., en bewaart ze op die wijze
in den kelder. -- In dat geval blijven ze zoet , en gaan tilt
de fchillen , evenwel verliezen zij lets van Naar eerfte geur.
Er is intusfchen ook een middel om gedurende DEN GEHE Es
LEN Z 0 M E R , ZOO al geene VERS C H E , ten minften zulke
v o T E N op het Defert te kunnen geven , welke in fmaak en
oogelijkheid voor de verfchen in goenen deele behoeve ender
te doen. Men legt namelijk , 18 uren voor dat men ze gebruiken wil, de drooge pitten van noten in room of vette mei]: ,
waarin men een weinig zoete amandel- olio giet (op een half
mingel room ongeveer een vingerhoed vol amandel olie).
Deze room met de pitten wordt gedurende 12 uren op een
Roof gezet, zoo dat dezelve leauw blijft. Na verloop van 12
uren kan men de pitten gemakkeliik fchillen ; en na dat men ze
gefchild heeft, werpt men ze in zout water, en laat ze een paar
uren daarin liggen. De noten , op die wijze toebereid, zullen
de verfchen nagenoeg evenaren.
De groene onrijpe noten worden in tuner of honig GE K ONlyr welke Confituur een zeer aangenaam en hartverfterkend
middel is voor zwakke en zieke menfchen. Men behandelt ze
op de volgende wijze;
Na dat men dezelven in 't laatst van junij , en dus your dat
de doppen hard zijn, niet van de boomen afgeflag,en , maar
voorzigtiglijk en zonder ze te kneuzen , geplukt, en daartoe van
de grootften uitgekozen heeft, fleekt men met een dikke fpeld
(34( priem overal gaatjes daardoor been ; legt ze om dat ze anders zwart worden , in versch water , en laat ze daarin 5 of 6
dagen Haan , terwijl men het water dagelijks vernieuwt , om er
de bitterheid uit te trekken.
Daarna kookt men ze langzaam in een ketel met water , waarin
een weinig falpeter gedaan is, tot dat ze beginnen week te worden. Vervolgens neemt men ze uit het water , laat ze op een
teems of doorliag uitlekken . , en lardeert dan elke foot mot eenige kruidnagels, met oranje. en citroenfnippers en met flukjes
kaneel. Dan werpt men ze in matig dikken gelouterden faikerdroop (zie SUIKERSTROOP) en laat ze daarin zachtjes koken , tot dat de ftroop zijne belaoorlijke dlkte heeft.
Eindelijk doet men de Noten in een fteenen verglaasden pot,
of in een Confituur -glas, giet er den itroop over , en bewaart
ze, wel toegetloten, op een drooge plaats tot het gebruik,
ten.
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tends men zorg dragen, dat de noten altijd wel met itroop overdekt blijven , om dat zij anders bederven zouden. Tot dat
einde kan men zuivere flu.kken van keitteenen boven op de
noten leggen om ze ander den droop te houden.
Het konfijten in HO-NIG gefchiedt op dezelfde wijze ,
halve dat men in plaats van fuikeritroop honig gebruikt , welke
te voren gekookt en wel gefchuimd wordt. Dit is minder kostbaar dan met fuiker,, en de noten blijven er even goed in: echter zijn ze niec geheel zoo fijn en lekker van fmaak , als de
voorgaanden.
Uit de noten kan ook een zeer goede en gezonde Likeur gedisEilleerd worden.
De buitenite groene fchillen of bolsters der noten dienen voor
de verwers van linnen , wollen , en zijde floffen ; om er cut
bruine kleur aan te geven. Ook pleegden dezelven veel door de
kastemakers of kabinetwerkers gebruikt te worden, om de kabinetten enz. daarmede te wrijven , en naar Noteboomen hout te
doen gelijken. Ilet is namelijk beicend dat men te voren het
hout en de wortels van dezen boom zeer veel tot .allerlei fija
werk bezigde; thans echter is hetzelve door het Mahonij- en
andere vreemde houten bijkans geheel verdrongen, en words
nog flechts tot fchaften van Snaphanen bij voorkeur gebruikt.
De Ouden geloofden dat het eene eigenfchap van den Noteboom was om vruchtbaarder te worden naar mate hij, sneer met
flokken geflagen wierd. Dan dit is er zoo verre van daan, dat
het in tegendeel, gelijk reeds aangemerkt is , veel voordeeliger
voor den boom is, dat de vruchten afgefchud, dan dat zij met
geweld daaraf geflagen worden , en het is niet dan uit nood
dat men bij zeer hooge boomen tot het 1aatfte dikwijls zijn
toevlucht moet nemer.
SOORTEN VAN NOTEN.

Het verfchil tusfchen de in- en buitenlandfche Noten beffaat
voornameliik in de gedaante en groote van dezelven; zijnde de
fmaak van die alien nagenoeg eveneens. Tot de Europeefche
foorten van Noten behooren:
I) DE REUZEN-IVALNOOT. Die RiefellWallltifi.
Zij. is
de grootfte van alle de noten, bereikende wel eens de Lengte van
4 en de breede van 3 duimen. Hare fail is zoo dat men
dikwijls bij de fpits het pit kan zien doorfchijnen.„ De boom
is niet zoo gevoelig voor de koude als de Paardenoot ; hebbende verfcheidene kleine boompjes van deze foort , die niec
iwoger dan a voeten waren, den ongehoord kouden ,winter
van
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van I799-1 Boo kunnen doorflaan. Voorts heeft de boom ook
nog deze goede eigenfchap , dat hij zeer vroeg, en dikwijls
reeds in het derde jaar na dat hij verplant is , vruchten draagt.
2)

Die PferdsNoix de gauge. The large Wallnut. Deze volgt in groote

DE PAARDEN-NOOT. DUBBELE NOOT.

waifs.

onmiddelijk op de voorgaande: maar de dop is doorgaans niet
geheel vol , en dus naar evenredigheid grooter dan het pit , welk
laatite intusfehen ook altijd nog vrij groot is. — Er is ook eene
Bijfoort van deze, waarvan het pit grooter , en die uit died
hoofde zeer gezocht is. Deze boom kan echter geen zeer fellers
vorst verduren.
3)

DE KRAAKNOOT. HET KRAAIBEKJE. DE DUN-

P A A R D E N N 0 0 T. Mix juglans imam tenero
fragili putamine. Die Pferdsnufs mit diinner fchale. La noix a
S

coque mince. — Hoewel ook de doppen van de voorgaande foort

niet van de hardften zijn , dezen zijn echter nog veel dunner,
en wanneer zij droog zijn, kan men er het pit door heen zien.
4)
DE GEMEENE LANGWERPIGE NOOT.
Is eene zeer
goede noot , met een vol pit en wier dop niet al te hard is.
Men heeft er eene bijfoort van, genaamd de vRoEGR IJ P E
NOOT, welke 14 dagen vroeger rijp wordt.
DE BOTERNOOT. Die diinnfthalige Baumnufs , die
5)
Meifennufs, Butternufs. Noix Melange. — Is vooral bij de fpits

zeer dun van fchil , om welke reden ook de vogels dezelve zeer
beminnen. Zij is langwerpig, min of meer fpits , en de dop
naar evenredigheid grooter dan het pit. Er is eene bijfoort bij
welke dit lantile geen plants heeft. De boom kan niet zoo goed
tegen den vorst als anderen.
6)

DE B.LOEDWALNOOT. GEMEENE OKERNOOT MET

Eene zeer merkwaardige en zeldzame
foot, welke, even gelijk de roode Lambertsnoot onder de Ha•
zelnoten, een rood vel om het Witte pit henen heeft. Zij wordt
in zommige ftreken van Duitschland , bepaaldelijk te Erfurt,
aangekweekt; zijnde zulks niet ilechts een fpel der natuur, maar
eene eigenlijke foort, welke zich door het zaad voortplant. De
koude winters hebben echter deze foort van boomen zeldzamer
doen worden.
EEN ROODE PIT. -

7)

DE GEMEENE RONDE NOOT. KEULSCHE NOOT.-

een vol en finakelijk pit; is middelmatig van groote en
niet al te hard van dop.
8) DE ' GROOTE STEEN-OKER-NOOT.
IS even groot
2is de voorgaande en heeft een zeer harden dop ; zij is het meest
gefchikt om er olio van te fawn, want het pit is zeer vol
Groot , olieachtig en finakelijk, en de boom draagt zeer clerk.
9) Dz
1-leeft
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9) DE KLEINE STEEN-OKER- NOOT.
Die Griibelnusf.
lkomt met de voorgaande in alien deele overeen, behalve dat zij
minder groot is.
wordt aldus genaamd , om dat er
io) DE TROS-NOOT.
een tros bij elkander zitten ; daar
vele noten , fomtijds 7 of8
men bij de anderen doorgaans niet meer dan 3 of 4 aan een tros
vindt. Zij zijn meestal rondachtig , klein en hard van dop ;
waarom ze ook niet zeer geacht worden , hoewel de boom vrij
vruchtbaar is.
11) DE S T. TANS N O O T. Nux juglans fructu ferotino. Noix
de la fainte Bean. Deze boom , die niet dan in 't laatst van
junij begint nit te loopen, en die daardoor van den nadeeligen
invloed der koude voikomen bevrijd is , begint in Frankrijk met
het beste gevolg aangekweekt te worden ; en het is te hopen dat:
dezelve ook hier te lande nicer algemeen moge bekend worden.
Er zijn ook nog eenige veranderingen, welke meest in het blaa
beilaan. Men heeft namelijkNoten met gefnippeide bladen.
2) Met getande bladen.
3) Met Nome bladen.
\roorts is men hier en daar, vooral ook in Duitschland, begonnen OM NOORDAMERICAANSCHE NOTEROOMEN aan
te kweken , nit hoofde dat de inheemfchen dikwijls door de
koude gedood , en de vruchten nog veel vuldiger door den
vorst benadeeld werden ; een gebrek waaraan men meende dat
de Americaanfchen minder onderhevig waren.
Deze proeven zijn ook zeer goed gelukt. Men heeft bevon.
den dat de gemelde vreemde boomen onze koudile winters verduren konden , en dat ook de voorjaars - vorst :Ian de bloefems
en knoppen van dezelven niet zoo veel hinder toebragten. Dan
de vrucht zelve moet voor onze inlandfche noten onderdoen.
Want hoewel het pit groot genoeg en aangenaam van fmaak is,
zoo is er echter deze onaangenaamheid bij , dat men de doppen,
om derzelver hardheid ,naauwelijks met een mes kan open doen
en dat men daartoe noodzakelijk een hamer moet gebruiken ,
waardoor dan ook zeldzaam het pit in . zijn geheel kan blijven.
Intusfchen zijn zij zeer goed am er °lie van te' Nan.
De BOOM is reeds aan onze luchtareek gewend, en maakt
fchoon gems. Of dezelve hier te lande even hoog wordt al$
de inlandfche Noteboomen, dit zal men niet dan na verloop,van
o of 30 jaren kunnen beoordeelen. Hij fchijnt een goeden
zwarten grOnd 'net incest te beminnen , neemt echter ook een
ininderen voor lief. In America plant men hem veelal, en met
n
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het beste gevolg , aan de oevers der rivieren. Hij melt er
fpoedig en worth vrij out. Men zegt dat hij in zijn vaderland
binnen 40 jaren , dikwijls boven 50 voeten hoog , en de ftam
onder aan 31 El dik worth. Voor het overige is deszelfs
uitwafeming even verdoovend en nadeelig voor andere planten,
als die van onze hierlandfchen , en de groene bolsters van zijne
vruchten geven nog zwarter vlakken dan die van de onzen.
Zij worden meestal door het zaad voortgeplant. De Hikery
of witte Noteboom , kan ook door inleggers verrnenigvuldigd
worden , welke vrij fpoedig wortels waken; dan met de zoogenaamde zwarte noteboomen is dit het geval niet, kunnende dezen niet dan door de NO'TEN voortgeplant worden. Deze noten,
hoewel zoo hard als iteenen zijnde, moeten nogtans niet diep
in den grond gelegd en naauwelijks met aarde overdekt worden , anders gaan zij niet op , of de planten groeijen althans
kreupeiachtig: voorts moet men dezelven vochtig houden. Deze
boom kan zonder ongemak verplant worden mits men deszelfs
penwortel zoo veel mogelijk ontzie , en in zijn geheel late.
Daar zijn tot hiertoe drie foo rten van Am E RI C A AN S C II E
NOTEN bij ons bekend:
I) DE LANGE BOTERNOOT, DE ZWARTE NOTES 00M:
MET LANGWERPIGE VRUCHTEN.

L

INN.

Iuglans nigra oblong'.

geeft er de volgende befchrijving van : Iuglans (nigra)

foliolis quindenis lanceolatis ferratis , exterioribus gemmulis fisperaxillaribus. Waarfchijnelijk heeft hij den naam van ZWARTE
gekregen , om dat het bout zijner wortels eene
fraaije donkere kleur en dikwijls zwarte aderen en vlakken heeft.
Hij is uit Virginie en Penfylvanie afkomflig. De vrucht is aanzienlijk groot en king ; de dop zeer hard , dik , en vol van
hoogten en laagten even als een perfikfteen. Het pit is groot,
zoet en fmakelijk. De bladen van dezen boom zijn zachter
dan die van onze inlandfche noteboomen, en hij bloeit later.

VOTED() 0 M

DE RONDE BOTERNOOT, DE ZWARTE NOTEBOOM

luglans nigra rotunda. —Dc
vrucht is grooter dan onze gewone noten, en meer dik dan
lang. De dop is zeer hard en vol diepe voren ; ook het binnenfte middelfchot is fteenachtig , en niet zoo buigzaam als bij
onze noten, maar zeer glad en even als gepolijst. Het pit is
zoet en aangenaam en heeft een fafraanachtigen bijfmaak , die
waarfchijnlijk van het oranjekleurde fchilletje komt , hetgeeu
er middel in zit. De boom heeft fmalle bladen, en is uit Ma-

MET RONDE V R U C H T E N.

ryland afkomitig.
3) DE HIKERY-NOTEBOOM, DE WITTE WALNOTE°
110 0

Iuglans alba. Hikery nut , white Virginia M walnut. —
Hoe-
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lloovel dit de kleinfle en minfte foort is , is zij en t er goed
om er olie van te flaan, waarom de Engelfchen haar ook Oilynut , OLIENOOT noemen. De vrucht is aan beide einden fpits,
en heeft de groote van een Nootmuskaat. De dop is zeer wit,
fteenachtig , en het pit naar evenredighe-id van den dop vrij
groot , voorts zoet en fmakelijk. De boom draagt Berk.
Het hout is vast, taai en van binnen geheel wit. De takkert
zijn niet zeer rekkelijk maar breken ligt. — De boom bemint een
droogen grond, en Nat liefst aan een afhelling. Hij neernt,
nog meer dan de anderen, een mageren en fleenachtipu grond
voor lief.
0,
OCULEREN. E

NT EN 1VLF.T TTEr 00G, MET IlitT SCIIIL-

— is cone
wijze om vruchtboomen te veredelen a, welke ook reeds aan de
ouden hoewel niet zoo vroeg als het eaten bekend geweest
is, hebbende reeds CATO, 230 jaren voor onze gewone tijdrekening , melding daarvan gemaakt. In dien tijd fneed men het,
oog met‘,een klein itukje van den bast nit het rijs, on fneed dan
een even groot ftukje uit den bast van het wilde frammetie,
waarin men het eerstgemelde plaatfte, even gelijk bij onzQ wIN
TER-OCULATIE plaats heeft.
Het oculeren is dan in 't algemeen die wijze van boomen te
veredelen , waarbij men , door een oog uit het zomerlot van eea
edelen boom in den bast van een wild flammetje of van een
zaailing van het eigen geflacht te zetten , bewerkt , dat deze wilde
clam de natuur van den goeden boom aanueemt en dezelfde
vruchten draagt als die boom waarvan men het rijs genomea
heeft.
Deze bewerking heeft boven de anderen dit voioruit dat er
aan de boomen geene wonden van aanbelang toegebragt worden,
dat men van dezelve bij zeer dunne en jonge ftammetjes kan ge
bruik maken, en dat men langs dezen weg die en zeffs zoodanige
foorten van vruchtboomen kan veredelen , welke het gewone
enten niet wel velen kunnen , zoo als b. v. de Abrikozen ea
Perfiken, die met vrij wat minder gevaar geoculeerd worden.
Daarenboven kan men nagenoeg in elk jaargetijde oculeren.
Gefchiedt znlks in 't voorjaar of des zomers (in 't laatst van
junij) dan noemt men het OCULER EN MET NET WASSEND
om dat er nog vO6r den winter een lot nit voortkomt;
0o
maar gefchiedt het in 't najaar of's winters , dan hiet het lIGIET
SLAPEND 0 0 G OCUI0 ERZN 7 0111 dat het oog gedurende
H. DELI.
LETTE.

Greer en ectisfan: Inoculation or
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den winter als het ware flaapt, en niet dan in ' t voorjaar
bot.
Het oculeren met het wasfend oog , is vooral bij Perfiken
Abrikozen , Kerfen en andere Steenvruchten het verkiezelijkst,
moetende men het intusfchen liever in 't midden dan in 't laatst
van junij verrigten. Indien men de oogen later daarin zet, dan
blijven dezelven doorgaans flapende , of waken ilechts een Mein
lot , hetgeen dikwijls 's winters wederom doodvriest , dock
waarvan in dat geval de beide onderfte oogen gewoonlijk in
bet voorjaar weder uitleopen.
Wanneer men des zomers M ET HET WA S S E N D 0 0 G °Cll..
leert , heeft men dit vooruit , dat zulks in zeer jonge zomerloten
kan gefchieden, waar de toevloed van fappen het fterkst is ,
zijnde het gevolg hiervan, dat men dikwijls in dat eigen jaar
nog een frischeu fcheut daarvan krijgt, vooral wanneer het een
warme zomer is. Gefchiedt zulks in 't v 00RJAAR (wanneer
de fappen in voile werking zijn, en de bast gemakkelijk fchilt)
dan doet men het ook , indien zulks gevoegelijk gefchieden kan
in de voorjarige zomerloten , waarin het altijd beter vat dan in
oudere takken. Evenwel kan men ook de oudere takken daartoe
gebruiken , indien bun bast niet al te zwaar is. In dat geval
Thoet men boven het ingeente oog zoo veel van het wilde flamInetje wegfnoeijen, dat de fappen niet al te maal aan het oog
kunnen voorbijvloeijen , zonder hetzelve aan te doen; men moet
echter niet dadelijk A LL het bout boven het oog wegfnoejen,
om dat men zoodoende het oog zou bloot ftellen om te verzuipen , kunnende men zulks veiliger doen, na dat het oog,
reeds behoorlijk uitgeloopen zijnde, eene grootere hoeveelheid
van fappen kan naar zich nemen.
lntusfchen is het oculeren IN *1* v o o R j A A R niet zeer gebruikelijk, eensdeels otu dat men hetzelfde oogmerk bereikt, wan.
p eer men in het najaar te voren oculeert, en ten anderen om dat
de bewerking in 't voorjaar eenigzins moeijelijker is, doordien
men op dat tijcIftip aan bet oog geen bladfteel heeft, waarbij
men het gemakkelijk kan aanvatten en in de opening fchuiven ;
kunnende men eindelijk in 't voorjaar de oogen niet altijd goed
los krijgen, waardoor men dan genoodzaakt wordt om er eenig
bout aan te laten zitten; en om dit goed te doen , daartoe wordt
g ene zekere handigheid vereischt, die men niet dan door veelvuldige oefening verkrijgen kan.
Gewonelijk oculeert men dan ook zoowel pit- als fleenvrucli-ten met bet flapend oog. Men kan in dat geval zoowel van het
oude als van het jonge hout gebruik maken: men is dan ook aan
geen al te kart tiidaip verbonden kunnende men bet na Junij
ZOG
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Zoo lang (loeri als de bast aan den zaailing en het oculeerrijs
maar eenigzins fchilt. Om die reden begint men doorgaans met
zoodanige foorten , wier fappen zich in 't najaar het eerst verdikken i en dit zijn de fleenvruchten. Naar mate dat zekere
foorten van vruchten vroeger rijp worden , naar die Mate hot-idea
ook derzelver fappen vroeger op te werken , en men behoeft dus
flechts het tijditip barer rijpwording in aanmerking te nemen ,
om te kunnen beoordeelen met welke foorten men beginneft
moet, en met welken men langer wachten kan.
Wat de bewerking zelve betreft en de handgrepen welke daarbij behooren (en welke bij 't oculeren met het wasfend oog
dezelfden zijn als bij 't oculeren met het flapend oog , hebben-;
de er flechts bij de WINTER-OCULATIE eene uitzondering plaats) deze zijn zekerlijk het gemakkelijkst te leren , wanneer men ze met eigen oogen ziet verrigten , waartoe de gele=
genheid ook doorgaans voor een lief hebben vrij gemakkelijk te
vinden is. Intusfchen kan deze kleine kunst ook zeer wel door
fchriftelijk onderwijs , met behulp van de noodige afteekenin•
gen, verkregen worden, en het is in alien gevalle van belang*
OM zekere regelen wel in het boofd te hebben , voor en aleet
men tot de uitoefening overgaat, welke laatfte dan ook veel
gemakkelijker is.
Het oculeren op zich zelve beflaat uit vietderlei handgrepen
TEN EERSTEN moet het in te enten oog uit het ,rijs gefnedert
worden. TEN TWEEDEN wordt in den flan/ of in de kroort
van den zaailing , ter plaatfe waar men oculeren wil, de bast
opengefneden en lo sgemaakt. TEN DERDEN wordt het oog
behoorlijk daarin gefchoven_, en TEN IT IERDEN wordt er een
verband oat been gelegd.
Om HET 00G UIT HET OCULEERRIP TE SNIJDENi
maakt men gewoonliik met een afzonderlijk daartoe gefchikt
mesje , het Oculeermes genaamd (Pl. XV. fig. c.) eene dwarsfnede , ter lengte van 4 duim , boven het oog, door den bast
tot op het bout; (houdende men het rijs met de liukerhand, in
dier voege, dat de afgekorte bladen naar boven than) vervolgens maakt men van de dwarsfnede of langs het oog twee fnedett.
ter lengte van nagenoeg I duim of iets porter, welke beide infneden onder aan naar elkander toeloopen en in eene punt eindigen , zpo dat men bijkans de gedaante van een V verkrijgt,
gelijk men uit Pl. XI. fig. 4 • tn. nog duidelijker kan ontwaaf
worden. Dit itukje van (hp bast noemt men het 000 MEI'
HET SCHILLETJE; het is omtrent § duim lang, en het oog
zit bijkans op de helft. Na dat men de gemelde figuur in deli
bast gefaeden heeft 1 maakt men denzel y cn aan ,tie Zijden los
door
Lx
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door middel van het beentje, hetgeen onder ruin het Oculeermes
zit , vervolgens grijpt men het oog met de beide vingers van de
regter hand , buigt het min of meer zijwaarts en ligt hetzelve daar
rat, Volgens P1. XI. fig. 4. 0. en Pl. XVII. fig. 7.
Het rijs fteekt XI. fig. 4. met het onderfle eind in een pot
met vochtig nand n. ten elude hetzelve, wanneer men het via/
elders ontvangen heeft , versch te kunnen bewaren tot dat men
in de gelegenheid is om daarvan gebruik te maken.
Bij dit uitligten van bet oog, komt bet nu vooral daarop aan ,
of de kiem , die middel in het oog zit , of dat Witte houte ftipje,
aan hetzelve gebleven is , dan of hetzelve aan het rijs is blijven
zitten, in welk laatfle geval er een gaatje in 't oog is, en men
hetzelve niet gebruiken kan. Om dat nu dit uitbreken van 't oog
flechts bij Perfiken , Kerfen enz. maar niet even goed bij fommige Appels , Peren enz. gefchieden kan, zoo hebben velen de
gewoonte van het oog dadelijk met de punt van het Ines daaruit
te fnijden, hetgeen ook suim zoo veilig is. Anderen gebruiken
daartoe den zoogenaamden affchuiver, zie Pl. XV. fig. D. die
in dat geval van flaal en vrij fcherp moet zijn , daar men , indien
dezelve flomp ware, ligtelijk het oog befchadigen, zoo niet
geheel affloten , zoude. Men kan echter veel moeite en naauwkeurigheid uitwinnen , indien men het oog dadelijk met bet me;
daaruit fnijdt of met den affchuiver daaruit (toot, en er zoo
veel hout op laat zitten dat het oog van binnen geheel daarmede
overdekt zij. Zulke oogen , welke van binnen met eenig hout
overdekt zijn, vatten zeer goed, mits men er flechts niet al to
veel hout aan late.
Men moet daarbij de volgende regels in het oog houden:
I) Het bout, 't geen men aan het oog laat, moet niet te dik
zijn en niet meerder dan vereischt wordt om den kiem te overdekken ; komende bier echter in aanmerking of de fiam of het
rijs, welke men oculeert , dun of dik zijn , in welk laatfle geval
men ook zwaarder oogen daarin zet en naar evenredigheid wat
meer hout daarop moet lawn zitten.
a) Het gemelde hout mag niet vezelig noch oneffen zijn, maar
moet zeer glad afgefneden worden , om welke reden dan ook
het werktag , waarvan men zich in dezen bedient vooralfcherp
inoet zijn.
4) Indien het bout eenige dikte heeft, moet het min of meter
rond of hol daaruit gcfneden worden.
4) De bast van het fchilletje moet aan de zijden eenigzing
fchuins naar boven afgefneden worden , zoo dat er als 't ware
een lichtgroen randje om been is; hierdoor wordt de groene
bast van het fchilletje regtftreeks` door den bast van den zaailing,
die
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die denzelven overdekt, aangeraakt, en de fappen kunnen zich
gemakkelijker met elkander vereenigen.
Dat men aan het in te enters oog E E N I G H OUT laat zitten ,
bier voor zijn nog verfcheidene zeer goede redenen :
a.) Immers kan men de oogen zoodoende beter dan ruit ligten
en gemakkelijker hanteren , daar zij flijver flaan , en bijgevolg een minder groot fchilletie behoeven, om vast te
zitten.
b.) Men kan ook fangs dezen weg van zoodan-ige oogen gebruik maken welke niet gemakkelijk los gaan , en die
men zonder bout niet wel zou kunnen daaruit breken.
Len kundig hovenier zal van deze omflandigheld dikwijls
weten partij te trekken. Hier geldt namelijk hetzelfde als
bij het enten , dat een mat en als't ware hongerig rijs op een
fappigen zaailing , beter tiert , dan een fappig en geil
lot. Het laatfle is veelal niet in flaat om den grooten
toevloed van fappen op te florpen, en het moet uit lien
hoofde verzuipen. Hetzelfde heeft ook bij het oculeren
plaats met betrekking tot de oogen. Indiep fiechts de
wilde Clam, of de zaailing, fappig is , dan zal -het oog
te beter vatten , naar mate het zeffs minder fappig erg bijgevoig beter in flaat is , om de fappen van den Elam naar
zich te nemen.
c.) Het oog met bout kart ook niet zoo fpoedig droog worden , als een oog zonder hour. Want hoewel men ook
hier niet lang moet dralen , zoo fpreekt het toch van zelve
dat het hout de lucht langer kan velen, dan de blote
fappige bast kunnende het oog onmogelijk vatten zoo
dra het fap opgedroogd is.
d.) Om zoodanige oogen , welke met bout tngeent worden ,
kan men den verband leggen , zonder gevaar te loopen
van dezelven zoo ligt te kwetfen , als zulks bij de oogen
zonder hout, gefchieden kan wanneer de band al te rlijf
toegehaald, en daardoor het indringen der fappen in list
oog belet wordt. Heeft men daarentegen bout daaraan
gelaten , dan kan zuiks nirnmer te vast in den clam gedrukt worden.
Daar zijn er die het fchilletje anders om fnijden , zoo dat het
near een omgekeerd A gelijkt. Intusfcheu is de eerstgemelde
figuur het verkiezelijkst , nit hoofde dat het wilde itammetj
door de dwarsfnede meet bezeerd wordt, dan aan het tegenovergellelde einde, en de fappen in het utile geval beter mar
de dwarsfnede toevloeijen en dezelve genezen kunnen dan wan=
neer dezelve under aan gemaakt work. Voor het overige is zu11,-,5
vrij
L3
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vrij onverfchillig , en indien alles met de behoorlijke naauwkeurigheid verrigt worth , zal het oog vatten , het zij men de fig.
V of de figuur A gekozen hebbe.
In de tweede plaats moet DE BAST VAN DEN Z A A I L I N G
O P E N G E S N E D E N w o R D E N. - Men maakt namelijk op cell
gladde plaats van den zaailing het zij boven, het zij onder
een oog — eerie dwarsfnede, die jets breder is dan de bovenfle
kant van het fchilletje. Uit het middel van deze dwarsfnede
die iets breeder is dan de bovenfte kant van het fchilletje. Uit
het middel van deze dwarsfnede fnijdt men ter lengte van I duim
regt naar beneden , zoo dat men de vertu eener T verkrijgt ,
zie PI. xi, fig. 4. k. Onder het fniiden drukt men op het mes
niet meer dan volftrekt noodig is om door den bast been te komen , zonder dat sevens het hout geirwetst worth:.
Daar waar de lange fnede begint, worden de beide hoeken
van den bast met het mes tot op het hout losgemaakt , ten einde
men verder met het beentje daarin komen , en den bast zoo veel
jos kunne maken, aIs vereischt wordt, om het fchilletje met het
oog gemakkelijk daar achter te fchuiven. Deze verdeeide en
losgemaakte ftukken van den bast noemt IllenDE v L E u G E L s,
moetende men zorg dragen , dat dezelven in hun geheel blijven
en niet verfcheurd of gewond worden, hetgeen wet eens gebeurt
ingevalle het beentje te dik of te fcherp is , of niet met de nonclige voorzigtigheid en vastheid beftierd wordt,
Wanneer men MET HOUT oculeert moeten deze vleugels
niet zoo ver losgemaakt worden als bet fchilletje lang is , maar
zij moeten iets korter zijn, ten einde het oog genoodzaakt worde om zich zelve nog eenigzins uit te zetten, waardoor het beter
in den stain zal fluiten.
Hierop volgt onmiddelijk in de derde plaats HET INSCHurVEN VAN HET o o G. Men vat hetzelve bij den bladiteel
Tteekt de fpits vlak onder de dwarsfnede, tusfchen de beide
vleugels , en fchuift het naar beneden. Men moet echter het
bovenfte gedeelte eenigzins buitenwaarts houden, ten einde men
niet met het hout van 't oog het fap van den bast wegvege.
Zoodoende zal het hout vastkleven , zoo dra hetzelve op zijne
plaats gefchoven zijnde tegen het fappige bout van den zaailing
aangedrukt wordt.
Tot dat men 20,0 verse gevorderd is , moet dan oak ones
zoo fpoedig mogelijk in 't week gaan. En om dit oogmerk te
beter te bereiken, maakt men eerst de infnede in den zaailing,
zonder dat men den bast vea'.cr los maakt 2 aangezien zulks
„rervolgens fpoedig kart gefehieden, Vervo!gens maakt men het
bkcifieel 'Met ale bc:,.le
o klaar, hoidt hetzelvc 13“,
11-2
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fte vingers van de linker hand vast , met bet oog naar de hand

toe , kunnende men dan den duim en de beide voorfte vingers
gebruiken om den bast los te maken , waarna men hetzelve op
de voormelde wijze daarin fchuift. De gewoonte van vele hoveniers om het oog bij den bladiteel intusfchen in den mond te
nemen is zeer of te keuren , om dat zoowel de nattigheid van
de lippen als de warmte van den adem op het ontbloote gedeelte
van het oog een nadeeligen invloed kunnen hebben.
Wanneer men ZONDER HOUT oculeert , moet men eerst den
omtrek van het fchilletje infnijden en den bast los maken, zonder als nog het oog daaruit te ligten ; vervolgens fnijdt men in
den zaailing en maakt de vleugels flechts gedeeltelijk los, dan
wordt het oog los gemaakt, maar nog op zijn plaats in het rijs
gelaten, tot dat men eindelijk de vleugels van den zaailing geheel geopend heeft, als wanneer men er het oog infchuift, zonder dat hetzelve langer dan een oogenblik aan de open lucht is
blootsefteld geweest.
Ten vierden moet DE GEOCULEERDE PLAATS BEHOOR•
1,4K O M W O ND E N worden. Dit gefchieelt gewoonlijk met
bast , welke dan vooral goed is , wanneer men hem een weinig
gewast heeft, en die in geen geval nat moet wezen. — Men
bindt denzelven gewoonlijk kruislings , volgens Pl. XVII. fig.
9. leggende men het middel van den band achter de dwarsfnede,
zoo dat deze het eerst badekt wordt, dan bindt men nog eens
boven het oog, evenwel zoo , dat hetzelve niet geraakt wordt,
waarna men de beide einden vlak onder het oog over elkander
flaat , al verder de geheele fnede behoorlijk omwindt en overdekt, en er eindelijk een knoop in legt. Het is van belang dat de
band vooral op de dwarsfnede flerk aangetrokken worde , en
door zulks met beide handen en bijgevolg over 't kruis te doen ,
kan zulks gefchieden zonder dat er iets verfchoven worde. Naar
onderen mag de band lets losfer zijn.
Het is niet noodig dat men een half blad aan den fleel van het
oculeeroog late. Men kan flechts daaraan zien dat het oog ge.
vat heeft, wanneer het oog afvalt , en niet dor daarin blijft zitten. Sointijds echter groeit het blad ook vast en blijft groen,
Naar in alien gevalle moet men er een fluk van den bladfleel aan
laten zitten , mu dat men anders het oog niet wel kan aanvatten
noch hanteren.
Indien men oculeert terwij1 de zon flerk en vlak op het on
fchijnt , dan is het zeer dienflig dat men aan den gemelden bladfleet een blad hange , om de geoculeerde plants gedurende het
overige gedeelte van den dag (want langer is zulks niet noodig)
tegen het uitdroogen te beveiligen.
L4
Nog
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Nag moet men bij het ocuteren het een en ander in het oog
'louden. door dat men oculeert moet men aan het llammetje of
fan de kroontakken , die men oculeren wil , volftrekt niet fnoeiI en , anders gaan de fappen terug , na verloop van 24. uuren
fchilt de bast niet meer , en het oog kan gevolgelijk niet behoorliik vastkleven en zich met den itam vereenigen.
Wanneer men in oud hour, d. i. in twee of driejarige ftammetjes oculeert, moet men zulks met het flapend oog does ; en
in Jong lout daarentegen , d. i. in de zomerloten van hetzelfde
jaar , met het wasfend oog. Evenwel kan het jonge hout even
goed met het flapend oog geoculeerd worden , mits men zulks
een paar weken later doe, ten elude niet de volheid van fappen
hetzelve nog doe uitloopen.
Bij PER S IKE N ell ABRIKOZEN, welke enkele en dubbele
oogen hebben , neamt men, indien men keur heeft, de D UBBE-.
LE 0 0 G E N OM daarmede te oculeeren; wanneer namelijk een
bloefemknop naast een hout- of loof- oog flaat , of de DR IE.
Vo UDIG EN , wanneer een hout - oog tusfchen twee bloefemknoppen , of een bloefemknop tusfchen twee hout - oogen flaat.
Bij RE GENA CLITIG NvE é R moet men volilrekt niet oculeren. Al worth ook de wonde zoo vast toegebonden , dat er niet
Orel water door henen kan dringen , nogtans heeft de nattigheid
van het weer een zekeren invloed op de fappen , zij verdunt dezelven , en belet daardoor het vastkleven en aanwasfen der ingeEnte oogen. Daarentegen is het zeer goed, oni NA een warmen
regen te oculeren.
Bij de WIN T ER - 0 C UL A TIE, welke van half November af
den geheelen winter door kan plaats hebben , maakt men met het
Dies eene vrij diepe dwarsfnede in den zaailing Pl. XVIII. fig.
5. bi} a. en fnijdt vervolgens van de dwarsfnede af ter lengte van
I of i duim het hout met den bast fig. 6. weg. Dan neemt men
het edele rijs fig, 7. en fnijdt bij c. in gelijke groote en breede
van hout en bast het oog fig. 3. daaruit , zoo dat het op de
Fronde van den zaailing volkomen past, en de fchors aan beide
kalltcn tegen de fchors van den flam komt aan te leggen : waarna men de wonde Met gewasten bast behoorlijk omwindt, en
indien men zulks verkiest, ten overvloede met boomfmeer toefineert , met dien verffonde eater dat het oog zelve noch
floor den band aangeraakt noch door het boomfmeer bevuila
wordo.
Het fpreekt van zelve dat bet oog middel in moot flaan. Voorts
inoet het uitgefnedene fink uit den nailing aan het edele rijs ge.tvenredigd zijn. Indien namelijk dit ris dun , en de zaailing
finrotegen zwaar is , Linn moet men cc fic. chts een dun piakje
Iri t •
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nitInijden , om dat het oog niet tot op het merg uit het rijs mag
gefneden worden. — Om voorts de beide fchilletjes even lang
te kunnen fnijden , moet men of een pasfer gebruiken , of men
laat onder aan den fteel van het Oculeer.- of Lasch-mes fig. 9.
twee koperen of hoornen punten maken , welke i of i dulin
van elkander afflaan , en waarmede men de maat kan nemen.
Na dat men met oculeren gedaan heeft , kan men den zaailing
I duim boven het ingeate oog affnoeijen , waardoor het amwasfen van het oog doorgaans bevorderd wordt. Men moot
echter , gelijk gezegd is , een flompje van ten minflen i duim
lengte boven her oog laten than, om te beletten dat de geocaleerde plants niet door den vorst uitdrooge.,
De beste wijze van oculeren is buiten twijfel die M ET ITET
S L A PE ND 00G. De loten welke dadelijk in 't voorjaar daaruit
voortkomen worden groot , bereiken fomtijds in 't eerfle jaar
eene manslengte , en kunnen in dat geval reeds in het volgend
jaar de kroon maken. Dit worden dan ook de fchoonfle boo-.
men. Men oculere voorts altijd zoo laag als maar eenigzins
mogelijk is, en niet hooger Jan 4. of 5 duimen boven den grond.
In dat geval alleen krijgt men regte en gezonde ftammen. Wanneer men een (lam 3 of 4 voeten boven den grond oculeert , dan
krijgt men van die hoogte af fchoon en fleurig hout , tervvijl
het oude hout , 't geen daarander zit, geene takken nicer maakt,
maar geheel kcal en om die reden ook dun blijft. Men krijgt
bijgevolg een wanflaltigen boom , die buiten flaat is , om cone
zware kroon te dragen , en die ligtelijk door den wind aefngejbarreol;
ken wordt , bijaldien men hem niet gedurende verfcheid ;
door een flevigen paal daartegen beveiligt.
Men oculeert met het Impend oog van half Julij tot half Au-.
gustus , en indien er in Augustus warme regens vallen en dua
het wedr niet al te droog is ,kan zulks tot in de eerfte dagen van
September plants hebben. — Alle vruchtboomen , welke hard
hout hebben, en niet fponfig en vol merg zijn , loopen iu bun
natuurlijken toeftand tweemaal gedurende elken zomer uit, of
met andere woorden de fappen beginnen twee keeren op niecnn
e werken en omhoog te rijzen: in't voorjaar van het uitkowen
der bladen af tot half Junij , als wanneer de fappen eenigzins
terug treden , en vervolgens weder van 't begin van Julij tot
half Augustus of een paar weken langer , al naar dat het weer
droog of vochtig is.
Wanneer de grond warm en droog is, dan blijvcn de fappen
doorgaans niet 'anger vloeibaar dan tot in 't begin van Augustus ,
behalven in Amandels , Perfiken en jonge loten. Buitcn clew
tijappen groe4en de one boompjes nog wet ems in de dikte ,
-L 5
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inaar weinig of niet in de lengte. In dezen tusfchentijd fchilt
ook de oude bast niet gemakkelijk , zoo dat men dan niet wel
oculeren kan: waarop men bijgevolg behoort te letten , ten einde men met het oculeren met het depend oog niet al te laat kome , terwijl men voorts in het oog moet houden , dat men altijd met de fleenvruchten , en andere vroeg rijp wordende foorten ibegint , wier fappen ook het eerst dik worden , kunnende
men vervolgens overgaan tot het oculeren van zoodanige boompjes , wier vruchten niet dan in 't laatst van den zomer of in 't
najaar rijp worden , en wier fappen bijgevolg langer in werking
blijven.
Ook in dit opzigt is het dus zeer noodig, om naauwkeurig
boek te houden van de gezaaide pitten , ten einde men kunne
beoordeelen welke fiammetjes van vroege en welke van late foorten zijn. Winterappels en Winterperen kan men het langst ,
d. I. tot in het laatst van Augustus of in 't begin van September
oculeren. Men wacht dan ook graag daarmede , om de oogen
flapend te houden , aangezien de lootjes , die nog daaruit voortkomen mogten , waarfchijnelijk doodvriezen zouden.
Daar men echter niet altijd zoo naauwkeurig het regte tijdflip
kan treffen dat niet verfcheidene oogen , vooral van Perfiken,
voor welken de koude het nadeeligst is, uitloopen- zouden , zoo
is dit een goed middel om zulke jonge lootjes fegen het doodvriezen te beveiligen , dat men van gewast linnety of van geolied
papier eene foort van een klein dak daarover' been bindt , zoo
dat de rijzen voor het overige vrij en aan de Iucht blootgeileld
blijven. Hierdoor worth de fneeuw en de nattigheid van dezelven geweerd , hetgeen doorgaans voldoende is , daar een drooge
vorst de boomen vrij wat minder nadeel toebrengt dan eene korst
van ijs. Maar men binde vooral geen ftroo on/ de geoculeerde
ftammetjes ; want juist dit is veelal de oorzaak van 't bevriezen
der boompjes, uit hoofde dat het ftroo de nattigheid langen tijd
bij zich houdt en 'dezelven aan de boomen mededeelt terwiji
ook de muizen wel eens onder het ftroo eene fchuilplaats zoeken , en de ingeente oogen opeten.
Men moet geen ABRIKOZEN met het ilapend oog oculeren,
't en ware zulks volfIrekt op geen ander tijdflip gefchieden kan.
Want indien al de ingezette oogen niet vthir den winter uitloopen : zoo komen echter de fappen bij due foort van boomen in
het voorjaar zoo vroeg in werking , dat hen de vorst doorgaans
doet fterven. Wanneer men ze in 't laatst van Junij met herwasfend oog in de kroon oculeert, dan zijn zij, indien zij geen
bijzonderen tegenfpoed ontmoeten, in 't najaar reeds zoo verre
gevorderd, dat men ze des floods verplanten kan.
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Of men de ftammetjes , die met het flapend oog geoculeerd
zijn , fnoeijen moge dan niet , hieromtrent zijn de gevoelens der
hoveniers en der fruitkundige fchrijvers zeer verfchillend. De
meesten zijn er volarekt tegen : dan welken regel men ook in
dezen zoude willen aannemen, men zal altijd wel doen met denzelven niet te algemeen te doen gelden, maar zoodanige uitzonderingen te maken , als de omitandigheden vereifchen. Er hangt nainelij k veel aim den fterken of zwakken wasdom van het ftammetje,
van het juiste tijdftip waarop hetzelvegeoeuleerd is,en van het wear.
Groeit de boom clerk , maakt dezelve vele loten , is het we& warm,
groeizaam en niet al te droog, en oculeert men vroegtijdig,
dan kan men wel de zijtakken fnoeijen of gebeel wegfnijden.
Het hoofdlot daarentegen moet in zijn geheel blijven , 't en ware , dat het zeer lang is ; in dat geval kort men het in , en last
cen der kleine zij - loten in zijn geheel , ten einde de fappen,
Welke nog in voile werking zijn, voor een groot deel daar naar
toe trekken en het oog geen gevaar loope van te verzuipen.
Maar wanneer de wilde clam of zaailing niet zeer clerk groeit,
of wanneer men bij zeer droog weer oculeert en er een fchrale
Oostenwind waait , zoo . dat de bast naauwelijks fchilt , clan moet
men weinig takken wegfnoeijen en althans . zeker het hoofdlot in
zijn geheel laten , ten einde de omloop der fappen zoo min mo•
gelijk geftremd worde , en om aan het ingeente oog zoo veel
van dezelven te doen toevloeijen, dat het in flaat zij om zich
vast te zuigen en te wasfen.
Ontvangt men rijzen van zeldzame foorten op een tijdftip
waarop de bast der boompjes niet wel los laat , dan zoekt men
aan dezetten naar het een of ander waterlot (welke doorgaans
de fappen langer bij zich houden) en oculeert hetzelve , ten
einde de bewuste foort te bewaren , kunnende men dan in her*
volgend jaar wederom van hetzelve oculeren.
Indien men een klein aantal boompjes te oculeren heeft , en
het wear op dat tijdflip zoo droog is , dat de fappen terug treden , dan behoeft men flechts de boompjes flerk te gieten, mar
door de fappen biinen weinige dagen weder in voile beweging
geraken zullen. ' Immers kan men nooit met beter gevolg oculeren dan na een warmen regen ; ook is de morgenaond 2 wanneer
alle planten fappiger zijn, daartoe meer verkiezelijk dan de middag, en een bedekte lucht beter dan flerke zonnefchijn. —
Beeft men intusfchen veelvuldig werk van dien aard te verrigten,
dan kan men onmogelijk op alle dergelijke bijzonderheden verdacht *ijn, — De ftammetjes , die met het flapend oog geocu•
leerd zijn , kan men ook v66r het voorjaar verplanten of verzenden , al zijn, de oogeu nog niet uitgelooven,
1)e
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De rijzen; wier oogen men tot bet oculeren gebruiken wil,
inoeten fcheuten of zomerloten zijn van gezonde , vruchtbare,
jonge en fappige boompjes , en indien het mogelijk is moet men
ze geheel boven nit de kroon en van de zonzijde nemen, om
dat dezen het rijpst en volkomenst zijn. — Te onregt beweren
fommigen dat de boom, waarvan men de rijzen neemt, reeds
vruchten moet gedragen hebben; zijude het voldoende , indien
men weet dat dezelve van een vruchtbare foort is. Van zulke
oogen zal men even vruchtbare boomen verkrijgen , als of dezelve van oude boomen afkomflig waren. Maar men moet vooral
geene waterloten , geene geile loten , welke uit zware takken
voortkomen , en wier oogen verre van elkander af ftaan, daartoe gebruiken ; am dat dezen niet dan laat dragende en dikwijls
geheel onvruchtbare boomen opleveren.
Hoe grooter en volkoinener de oogen zijn , waarmede men
oculeert, des te beter. Bij de appels en peren enz. zijn die
oogen, welke op twee of drie naar ander aan zitten , de fraaifren ; bij de perfiken daarentegen, vindt men de beste oogen, te
weten de dubbelen en drievoudigen , in 't midden en sneer naar
boven.
Liefst neemt men geene vrucht- of bloefemknoppen ; intusfchen kan men er fomtijds geene andere krijgen, of men vergist
er zich mede , zoo dat de ingeente oogen beginnen te bloeijen.
Indien het nu dubbele oogen zijn , waarbij een loofoog is , gelijk bij Perfiken, Abrikozen en Pruimen , dan knijpt men er den
bloefem voorzigtig af, in welk geval het andere lot des te weliger zal groeijen. Zoo het echter enkele oogen zijn, gelijk bij
de Appels en anderen, dan late men ze bloeijen en breke ze niet
weg: doorgaans zal er een lot bijkomen , en dit worden zeer
-vruchtbare en fpoedig dragende boomen.
Wanneer men geene zomerloten heeft , met wier oogen men
zou kunnen oculeren, dan neme men gerust de oogen van tweeof driejarige takken, zullende men ondervinden gat dezelven
even goed en fomtijds nog beter vatten dan de oogen van zomerloten. — Dat men de Ent- en oculeerriizen niet affnijden
maar afbreeken moet — dit behoort tot de bijgeloovige ltellingen der aloude fruitkunde : het tegendeel is zeker , want de
tak zal er minder door lijden indien men er een auk van affnoeit, dan indien men er aan breekt en fchilfert. lnsgelijks is
het onnoodig dat men er oud hout aan late , 't en ware dat men
znlks doe om het rijs te beter in den grond of in water te
kunnen fleken, ten einde het een t'j.1 lang te bewaren, of met
-oog-merk om de benedenfle oogen ongerchondee te honden.
1-let bewaren van OC1.112&TijZell is intusfchen eerie vrij misfelij-
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liike zlak , en men kan ze uit lien hoofde niet gemakkeI:j it naar
elders verzenden. De ENTRIJ ZEN kan men gedurende een
half jaar in den grond laten fteken , maar de oculeerrijzen mogen
niet langer dan drie dagen , drie of vier duim diep in 't water
than, anders willen de oogen niet wel vatten, om dat de fappen
door het water al te dun en waterachtig worden. Wanneer
men ze echter verzenden wil, moet men ze in een appel , in een
komkommer of in een andere fappige vrucht oaken , en in vochtig mos inpakken.
Wanneer zij versch van den boom Weggefnoeid zijn , zijn de
oogen fomtijds al te fappig, zoo dat men ze niet gemakk eli jk
met den kiem uit het rijs kan ligten. In dat geval laat men ze
gedurende een uur of een half uur liggen. Daarentegen is de
hitte fomtijds zoo groot , terwijl men oculeert , dat men de
oculeerrijzen in een pot met water moet met zich nemen ; ge.
lijk men ze dan altijd, wanneer ze al te fterk verdroogd zijn,
te voren gedurende een half uur geheel in 't water legt , als
waardoor zij weder genoegzaam herleven zullen.
De flammetjes, die met het flapend oog geoculeerd zijn ,moeten, gelijk reeds aangemerkt is, gedurende den winter geenszins
met firoo omwonden worden. Den band om de oogen moot
men in zijn geheel laten; behalve wanneer men ontwaar worth
dat dezelve, gelijk vooral bij fleenvruchten dikwijls gebeurt,
al te flerk knelt , als wanneer men hem losmaakt en op nieuws
toebindt , of indien men ontdekken mogt dat het oog in ,t geheel
niet vattgegroeit ware, neemt men hetzelve met de punt van het
mes geheel daaruit, en omwindt vervolgens de plaats waar hetzelve gezeten heeft.
In 't voorjaar monstert men alle de geoculeerde fiammetjes
in 't begin van April , wanneer men ziet dat het oog groen is
en gevat heeft, neemt men den band van zoodanige oogen
voorzigtiglijk weg , en fnoeit den geheelen feheut r duim boven
het oog fchuins weg. (en wel van achteren naar het oog toe)
Dit nom* van I duim lang laat men tot in de maand Augustus
itaan , en fnoeit bet dan glad boven het oog weg , terwijl men
in beide gevallen de afgefnoeide plants terflond met boompap befmeert en met boompoeijer beitrooit.
Indien men dadelijk in bet voorjaar het lot -flak boven het
oog wegfnoeide , dan zoude hetzelve doorgaans verdorren en
dus de geheele bewerking inislukken. Maar tegen dat de
gemelde clomp tot aan de geoculeerde plaats opdroogt , heeft
liet nieuwe lot reeds die groote verkregen , dat men er niet meer
voor behoeft te vrezen.
Het is voortS zeer goad chat men bij de geoculeerde flammeties
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jes gedurende den eerften zomer 4 of 5 voet lange paten zette,
Al wilde men ze ook niet aan dezelven vastbinden , dan nog dienen deze palen ten minsten tot waarfchuwing voor de arbeiders enz. am niet tegen de boompjes te ftoten en ze zoodoende
te bezeeren. En ingevalle de flammetjes min of meer kreupelachtig groeijen , of de hoofdfcheut, gelijk fomtijds gebeurt ,
eene waterpasfe rigting neemt, moeten zij noodzakelijk vastgebonden en hoe langs hoe meer regt op gezet worden.
De aangroeijende boompjes moeten , althans in het eerfle par 1
niet gefnoeid worden , aangezien men ze daardoor in hun wasdam fluiten zoude. Al zijn zij tot laagftammen of leiboomen
beftemd , dan nog moet men ze ongefloord laten doorgroeijen.
Indien men den hoofdfcheut flechts eenigzins inkortte , zoude
dezelve treuren en niet verder groeijen, tot dat de fappen op
nieuws beginners te werken. Het mes is dus in die gevallen ruin/
zoo gevaarlijk als de Snuitkever.
Aan zoodanige boompjes , welke men tot hoogflammen wit
laten opwasfen, ontneemt men in de maand Maart van het volgende tweede jaar, voor dat zij op nieuws uitfpruiten, alle zij•
takken en loten tot in de fpits toe, fnoeijende men dezelven zoo
zuiver en glad van den clam weg, als maar eenigzins doenlijk is ,
zonder dat er de minfte flompjes blijven ftaan. Immers zoude in
het tegenovergeflelde geval niet flechts de flam oneffen en bultig
worden , maar daar zouden ook nog andere nadeelen uit voortvloeijen. De bast groeit namelijk over de afgefnoeide plants
henen , maar voor en aleer zulks gefchied is, zoude het Itompje
verdorren, en er zoude bijgevolg dor bout onder den bast komen en de grond tot kanker kunnen gelegd worden. leder
takje moet dus glad weggefnoeid worden , evenwel moet men de
oogen welke fomtijds vlak naast den tak , en fomtijds in het
hoekje van den tak zitten, niet wegftroopen, maar dezelven tot
loten laten aangroeijen , welke de fappen daarheen trekken en
daardoor het dikker worden van den Clam bevorderen.
Om die reden laat men aan het ftammetje alle de loten , welke
gedurende het voorjaar en den zomer uit hetzelve voortfpruiten , en indien die 'er geheel niet aan komen , knijpt men in de
maand junij een fink van den top af, als wanneer doorgaans zeer
fpoedig jonge loten uit den slam fpruiten zullen.
Met H ET DERDE JAAR Zijn dezelven genoegzaam volwasfen, am de kroon te kunnen maken. Tot dat elude fnoeit men
niet flechts weder alle die loten zuiver van den itam weg , welke
men in 't voorgaandjaar tot deszelfs verdikking heeft laten groeije , maar men topt ook den flam zelve ter plaatfe, wear men
Perkiest dat de kroon zal beginuen, hetgeen doorgaans 6 voeten
be-
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boven den grond is. Tot doze hoogte laat men de ftammen van
Appels , Peren , Pruimen , Noten en Amandels groeijen. SomInigen verkiezen ze nog hooger, in dat geval echter zijn de takken en vruchten te veel aan den wind blootgefteld. Kerfen ,
Kastanjes , en Sorbenboomen mag men wel een voet hoger laten
groeijen, gelijk ook alle boomen, welke men aan openbare wegen plant.
Op de gemelde hoogte nu, of liever eenige duimen hooger,
(voor de kroon) worde de boompjes afgefnoeid of getopt , en
daar nu alle de fappen tot het maken der kroon behooren beiteed
te worden , zoo gedoogt men ook niet 'anger dat er loten uit
den clam voortfpruiten. maar ftroopt van tijd, tot tijd alle de
oogen en fpruitjes met de vingers daaraf, of fnoeit dezelven
weg indien zij onverwachts reeds eenige lengte bereikt hebben.
Dit A F S T R 0 0 P E N van oogen of knoppen waaruit anders
overtollige of fchadelijke takken voortkomen zouden, is over 't
algemeen een zeer nuttig ding , hetgeen een oplettend hovenier
niet zal verwaarlozen. Hierdoor namelijk befpaart hij zich zelven
vele moeite en aan den boom eene menigte onnoodige wonden,
bijgevolg bevordert hij ook daardoor den wasdom en de gezonclheld der boomen. Wanneer eenmaal de fappen aan 't rijzen zijn;
wanneer de boom begint uit te botten , dan is hij niet gaarno
meer geitoord. Al wet er dan meer aan gefnoeid wordt, heeft
eene flrekking om den omloop van deszels fitppen te verwarren
en te fluiten; en de boom wordt dus meer benadeeld, naar mate
men hem op dat tijditip grooter en menigvuldiger wooden veroorzaakt.
Ontneemt men hem nu de oogen op zoodanige ptaatzen , waar men
geene takken begeert te hebben hierdoor zal men hem geen den
minsten hinder toebrengen noch den omloop der fappen belemmeren. Wanneer daarentegen de oogen reeds in loten veranderd
zijn, welke, gelijk bekend is, aderen en buizen bevatten , waar
door zich de fappen in dezelven verfpreiden , en men fnoeit dezen weg terwijl de fappen in werking zijn, dan ondergaat de
boom zoo veele latingen, die hem menigen druppel bloed (want
bet fap is deszelfs bloed) kosten, welken hij tot bet verkrijgen
van nuttige takken of bladen had kunnen befleden, en die
ellen gevalle deszelfs krachten zouden vermeerderd hebben.
Dit is vooral blijkbaar aan de boomen der iteenvruchten, en
bepaaldelijk aan de kerfeboomen. Wanneer men hun , ten tijcie
,dat de fappen in voile werking zijn , door het wegfnoeijen van
iakken als anderszins eene wonde veroorzaakt, dan vindt men
in dezelve zeer fpoedig eene zekere hoeveelheid gom. Dit is
'nets ander4 dan bed fap van den boom hetgeen door de buiten'
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tenlucht flolt en verdikt wardt. Zijn nu deze wonders groot of
veelvuldig, dan begiut de boom te kwijnen, en de kanker doer
hem allengs flerven.
Indien er onder de gemelde boomen een enkele is , die wel
de hoogte maar nog niet de dikte heeft , dan moet men hem
vooral niet even gelijk de anderen behandelen , en hem gelijktijdig tot het maken eener kroon willen noodzaken. Hierdoor
zoude men hem nog meer achterlijk doen worden, en hem voor
verfcheiden jaren van de noodige krachten berooven. Een ranke boom , die te zwak is oin zijne kroon te dragen , is een zeer
niisfelijk gewas, waarvan men veel verdriet te verwachten heeft.
Om dit te voorkomen, topt men wel zulk een boom even ass
de anderen op die hoogte , welke men voor de kroon beffeind
heeft, maar men laat hem nog een jaar langer loten uit den tram
fchieten , en in dat geval zal hij in % volgend jaar de behoorlijke
dikte verkregen hebben.
Het oculeren met het wasfend oog , 't geed gedeeltelijk in het
voorjaar en gedeeltelijk half Junij plaats heeft , wanneer de fappen voor de tweede keer rijzen , worth flechts op zomerloten ,
of zoodanige welke federt het voorjaar gegroeid zijn, verrigt.
Men maakt er vooral gebruik van bij Kerfen , Abrikozen en Perliken, wier kroon men op die wijze oculeert , met dat gevolg ,
dat men nog vd•Or den winter fraaije kroontakken verkrijgt.
Zoodanige kroontakken moeten reeds eenige maanden te voren op deze bewerking voorbereid zijn. In Maart namelijk,
fnoeit men ze behoorlijk, even gelijk ook de kroontakken van
zoodanige boompjes welke reeds geoculeerd zijn, zoo lang dezelven nog in de kweekfchool Nan. Want indien men de laatstgemelden niet zoo als men het noemt terug fnoeide , (d. i. op
3 , 4 of 5 oogen affneed, al naar dat de foort van boom en
vrucht zulks vereischt) dan zouden er vruchtknoppen aan de
takken komen. Wanneer nu de boom verplant wordt , dan heeft
men geeu loof knoppen , en er kan bijgevolg niet aan gefnoeid
worden. Hij zal dan voor den tijd vruchten dragen , voor dat
hij namelijk de noodige flerkte verkregen heeft, en zie daar den
boom voor altijd bedorven , en den grond gelegd tot ziekten ,
zwakheid en onvruchtbaarheid in meer gevorderde jaren.
Ddordien nu de kroontakken der Wilde flammetjes of zaailingen in de maand Maart op voormelde wijze gefnoeid worden,
worden dezelven, gelijk gezegd is, tot het oculeren met het
wasfend oog voorbereid. Men kiest namelijk drie of op zijn
hoogst vier van de fchoonfte en best geplaatile kroontakken uit ,
kort dezelven tot op 2 , 3 of 4 oogen in, en fnoeit de overigen
gelie.el weg. In 't laatst van Junij kiest men wederom nit de
1Q-
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ioten, welke lilt gemelde oogen voortgekomen zijn, drie of vier
van de zwaariten uit , en oculeert dezelven zoo digt bij den
flam , als maar eenigzins; mogelijk is.
Het is een groote fout , indien men de kroontakken verre naar
buiten oculeert, en verfcheidene oogen achter het ingeGnte oog
en naar den ftam laat zitten. Immers worden in dat geval de
2anilaande hoofdtakken van den boom minder ftevig , en er fprniten achter dezelven bij aanhoudenheid wilde takken voort, die
men in 't vervolg van tijd ligtelijk met de veredelde takken verwart , en daardoor nopens de foort van vruchten in onzekerheid
geraakt. En al ftroopt men ook de oogen , die achter het ingeente oog zitten , bij het oculeren weg , zoo komen er veelal
anderen in derzelver plants , waarvan men de gemelde onaangename gevolgen te verwachten heefe.
Men gait nit dies hoofcle, bij het oculeren in de kroon, op
de navolgende wijze te werk : Vooreerst fnoeit men alle de rijsjes, welke aan den film niogten zitten , en alle de overtollige
zomerloten uit de kroon zelve, weg. Vervolgens buigt men
bet boompje en neemt het onder den linker arm, terwijl men in
de regter band het rues houdt.
De loten die men oculeren wit, worden tot op ongeveer zeg
oogen of ter lengte van nagenoeg 5 duimen ingekort. Deze 6
oogen worden gedeeltelijk , met en benevens derzelver blandjes, daaruit gefncden , b. v. in Bier voege : De beide onderfte
oogen laat men er aan, indien ze , gelijk doorgaans het geval is,
kort bij den flam zitten, nemende men flechts het blad weg;
bet derde oog worth met het bind daaruitgefneden en in deszelfs plants wordt het edele oog gezet ; het vierde en vijfde
oog wordt wederom met het blad weggenomen; en flechts het
zesde of buitenfte oog met deszelfs bind laat men zitten. Dit
laatlte oog moet den toevloed van fappen naar het ingante oog
onderhouden en bevorderen , en onder het edele oog laat men
een paar wilde oogen , ten einde daaruit nieuwe loten te kunnen aankweeken, welke men, ingevalle de oculatie mislukte , in
't ,'najaar met het flapend oog, of in het volgend voorjaar of
zomer met het wasfend oog zou kunnen oculeren. En de andere oogen worden weggefnoeid , op dat er aan het edele oog
niet al te veel fappen onttrokken worden.
Wanneer een boom nog niet de voile hoogte heeft, en men
hem evenwel met bet wasfend oog wil oculeren , clan fnoeit
men alle deszelfs loten weg tot op den middAften fcheut naar ,
waarin men ter bekwamer plaatfe twee oogen, aan elke' zijde
etln en 2 dulin boven ander, oculeert, Dat gene nu hetwelk
bet
II. DEE L.
i1

t7a

ocutERnm.

bet zwaarfle en fchoonfle worth, behoudt men, en maakt er
den ftam van, terwijl het andere weggefnoeid words.
Voor het overige is de handelwijze bij het oculeren met het
wasfend oog dezelfde welke men bij 't oculeren met het flapend
oog vindt aangewezen. Ten opzigte van kleine en lage ftammetjes , die men tot leiboomen of laagftammen wil aankweeken,
gaat men ook eveneens te werk als bij de hoogftammen, wanneer dezelven van gefchikte zomerloten voorzien zijn. Alle de
oogen en bladen achter het ingezette oog worden weggefaoeid
behalve edn of twee, die men a ils 't wave voor ' r. breken bewaart , en buiten aan laat men een oog , om der, doortogt der
fappen te bevorderen.
Heeft men een leiboompje, hetgeen twee welgeplaatfte loten
heeft, die den hovenier doen beflaiten, om hem de vorm eener
gaffe' te geven, dan fpreekt het van zelve dat de beide edele
oogen naar buiten, aan beide kanten , op gelijke hoogte, moeten geoculeerd worden. Perfik- en Abrikozenboomen vooral
2ijn voor dit oculeren met het wasfend oog ongemeen wel berekend , en zijn doorgaans reeds in bet volgende najaar of voorjaar zoo verre gevorderd, dat kcnnen verplant worden , terwijl men anders ook reeds in 't voorja.ar met het mes den grond
tot hun volgend fatfoen kan leggen.
Aangaande DE VERDERE E Ell A NDELIN G EN BEZORGING VAN ZOODANIGE STAMMETJES, WELKE MET

dient men
te weten , dat men na verloop van xo of 14 dagen, wanneer de
oogen beginnen uit te loopen , den band , indien dezelve al te
fierk infnijdt, eenigzins losfer mag daarom been doen ; moetende zulks echter niet buiten noodzaak gefchieden. Dezelve moet
althans niet geheel en al losgemaakt worden , voor dat het fpruitje
de lengte van een vinger bereikt heeft. Maar aisdan moet de
band niet flechts weggenomen warden, maar alle de zijipruitfels van het jonge edele lot moeten ook voorzigtig en glad weggefnoeid, en geene ftompje,- daaraan gelaten warden , zoo als
bij die ftammetjes gefaiedt, welke men met het flapend oog
geoculeerd heeft.
Overal waar men fnoeit maakt men' voorts gebruik van den
boompap en boompoeijer. — De overige wilde oogen en loten,
welke men bij 't oculeren heeft laten zitten, fnoeit men nu ook
glad weg , zoo als men ook die loten geheel wegfnoeit,
waarin de gent oogen niet gevat hebben. Zoodanige
boompjes, welke men in den hoofdfcheut geoculeerd heeft,
fnoeit men viak boven het onderfte edele oog, indien hetzeIve
BET WASSEND 00G GEOCULEERD WORDEN,
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gevat heeft, af, en befmeert hetzelve van boven. Bevalt echter het lot beter , hetgeen uit het bovenfte oog gewasfen is , dan
fnijdt men bet onderfle edele lot viak bij den flam weg , moetende men in dat geval zorg dragen dat de bast van den flan
niet bezeerd worde : hierniede echter kan men ook tot aan het
voorjaar wachten. Ingevalle daarentegen het onderfle oog bedorven is, moet men het zorgvuldig met de punt van het vies
daaruit nemen, ten einde deze befchadigde plants van het flammetje wederom to beter kunne genezen , hetgeen men daarenboven door het befmeren met een weinig boomwas of boompap
kan bevorderen.
Somtijds blijven er ook wet oogen, die men des zomers in.
gezet heeft, tot in het voorjaar flapen. En het gebeurt zelfs nu
en dan dat oogen, welke men flapend geoculeerd heeft, een
geheel jaar door flapen, maar echter gezond blijven , en
niet voor in het tweede , of zelfs in het derde voorjaar uitlbopen. De font ligt in dat geval gewoonlijk aan den wortel, of
daaraan dat er flechts een klein gedeelte van het oog vastgegroeid is.
Bij bet inzetten der oogen in de kroontakken , moet men er
ook op letten dat de loten, welke daaruit voortkomen, niet
naar elkander toe wasfen , noch dat dezelven aan dezen of genen
kant verkeerdelijk geplaatst zijn. Zij Haan doorgaans het best,
wanneer de oogen naar buiten gezet worden, uitgezonderd in die
gevallen waarin de kroontakken zeer viak en bijkans ;waterpas
liggen , als wanneer men de oogen ook wel naar de binnenkanten
zet, ten einde de kroon beter gefloten worde.
Eigenlijke, gaffelboornen , d, i. zulke boomen wier beide
hoofdtakken aan dezelven de vorm van een gaffe! of fchaar geven, zijn geenszins ,verkiezelijk, om dat dezelven gevaar loopen
van door een form middel doorgefpouwen to worden. Maar
men NOEMT doorgaans G A F F E L B O O M E N, alle diegenen wier
beide hoofdtakken wijd uit elkander Haan, welke onderaan een
Bind weg naakt zijn, en voorts hunne zijtakken naar boven maken. — Ten einde nu die vorm niet voor den boom nadeelig
worde, moet men aan de beide hoofdtakken flechts de benedenIle oogen laten uitbotten , en ze dus , wanneer men ze in't voorjaar voor het eerst fnoeit , zoo veel mogelijk inkorten.
Voorts moet men bij die ftammetjes, welke men met het wasfend oog geoculeerd heeft, gedurende den zomer en het najaar,
op de wilde fpruitjes letten , welke achter de geoculeerde plants
voortkomen , en dezelven van tijd tot tijd wegilroopen. In het
volgend voorjaar moeten volftrekt alle de boompjes , die men
met het wasfend oog geoculeerd en in de kweekfchool heeft
la,AT a
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laten than , onverfchillig of het hoog- of laagitammen , dan wel
leiboomen zijn , bij hunne nieuwe loten tot op 2 , 3, 4. of 5
oogen ingekort worden , al naar dat dezelven meer of minder
zwaar zijn.
Het oculeren M ET HET WASSEND 00G IN 'T VOORJAAR,
'evert verfcheiden voordeelen op. IVIen kan namelijk langs dien
weg inhalen, hetgeen men in 't najaar verzuimd , of hetgeen men
zonder vrucht met het flapend oog geoculeerd heeft. De loten
en takjes , welke uit de oogen voortkomen , die men in 't voorjaar geoculeerd heeft , komen vrij wat verder dan diegenen
welke men in 't laatst van Junij oculeert, en wat op dat tijdflip
mislukt , kan in 't laatst van Junij of in 't najaar herdaan worden.
Het eigenlijke tijdftip dezer vroege oculatie is de tijd wanneer
men in de fchors ent, d, wanneer de fappen zijn begonnen te
rijzen , en de bast goed los laat.
De rijzen , die voor entriizen gefchikt zijn, zijn oak goed om
er van te oculeren. Voorts moet men althans op dat tijdflip
eenig hout aan het oog laten aangezien men nu geen bladfteel
heeft, waarbij men hetzelve zou kunnen aanvatten , en het oog
om die reden eene zekere flevigheid moet hebben (die het door
Lout verkrijgt) zal men het goed onder den bast kunnen fchuiven.
Er is eindelijk nog eene wijze om boomen te oculeren , genaamd HET ENTEN MET DE FLUIT, hetwelk alibis verrigt
wordt :
Necimt een zwaar, glad en fleurig zomerlot, waaraan den of
twee goede oogen zitten en hetwelk zoo dik is als het wilde
fiammetje ter plaatze, waar men het oculeren wit; fnijdt aan het
dikfte eind den bast rondom , tot op het bout, voorzigtiglijk
door , waarna men het lot 2 of 3 vinger breed boven deze fnede
afkort, volg Pl. XVII, fig. io. — Vervolgens flrijkt men dat
gedeelte van den bast , waaraan de oogen zitten met het mes of
met het beentje van 't Oculeermes, zoo hard been en weer, dat
dezelve los gnat, blijkende hieruit dat zulks gefchieden moet,
ten tijde dat de fappen in voile beweging daarna ligt men
Let fchilletje door draaijing en wrijving naar boven af; kunnende
men ook om dit afligten gemakkelijker te maken, eene fnede in
de lengte van 't bovenfte tot aan 't benedenfle einde van het
fchilletje maken. Dit afgeligte fchilletje Pl. XVII. fig. 1, hiet
de fluit , le fiXet , en de bewerking wordt daarvandaan ook Greffer en flute, pfeifeM , anpfeifeln , rdhrlen genaamd.
Deze fluit afgeligt zijnde, topt men het flammetje fchilt born
y en aan een even groot gedeelte van den bast daaraf Pl. XVII.
fig. 12,, en fteekt in deszeifs plaatfe het fluitje daarover heel;.
Indien de team jets dikker is, dan het fluitje , zoo dat men betzel.
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2elve in de lengte heeft moeten doorfnijden , en met dat gevoig
dat de fiam daardoor niet geheel overdekt wordt , dan bedekt
men de opening met een flrepeltje bast van het wilde ilammetje.
En ingevalle het fluitje te wijt is, moet het insgelijks geopend,
en een firepeltje daaruit gefneden worden.
Bijaldien nu het fluitje niet in zijn geheel op het flammetje is
komen te zitten nosh er zeer naauwkeurig aan fluit , dan moet
hetzelve van boven tot beneden (behalven op de oogen) met
een band van Moscovifche Matten omwonden worden , terwijl het
bovenfte gedeelte in alien gevalle met boomwas wordt toegefmeerd.
In plaatfe dat men van het wilde ftammetje een fluitje
211.igt , kan men ook voigens Pl. XVII. fig. 13. den bast aan
flrepels fnijden en zoo verre of trekken , dat men er het fluitje
van het edele rijs onder kan fehuiven, waarna men den afgeftreken bast oveder daarover been flaat, en met mattQn omwindt.
Dan deze handelwijze, waarmede men oudtijds zeer was ingenomen , is veel omflagtiger en minder zeker dan het gewone
oculeren, waarbij men flechts met an oog te doen heeft , en
hetzelve bijgevolg beter waren kan , dan wanneer men een fluitje
van het rijs meent los te maken.
Wat het 0 CULEERMES betreft, waarvan nu en dan geWag
gemaakt worth, dit is een klein mesje , met een beentje onder
aan den Heel. Het is op Pl. XV. fig. C. veel te onnaauwkeurig
afgebeeld , zijnde de fpits te krom dezelve moet integend.eel vrij regt toeloopen en flechts weinig meer gebogen zijn dan
die van fig. G. ten einde men het oog met of zonder hour
gemakkelijk daarmede uft het lot kunne ligten. De infnede,
waarin men den nagel zet, om het mes open to doen moet,
gelijk bier afgebeeld is , aan de linkerhend zijn, op dat het fchilletje niet fomtijds daar tegen aan rake , wanneer men het oog uit
het rijs ligt.
Het beentje, 't welk onder aan den fleel zit, moet naar buitert
wel zeer dun , evenwel niet al te fcherp zijn aangezien men de
vleugels daarmede moet kunnen losmaken , zonder gevaar te loopen, van daarin te fnijden , waardoor dezelven onbruikbaar worm
den zouden.
Eindelijk mag men veronderftellen dat niemand zich met deze
bewerking zal bevatten , dan die eene zekere kennis van de verfchillende foorten van vruchtboomen bezit , en althans weet dat
het even weinig onverfchillig is, welke foorten van vruchten
men op elkander oculeert , als zulks bij 't EN T EN het ge=
oral is.
Over 't algemeen kan men vast ftellen dat alle boomen van
hatM3
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betzelfde geflacht , d. i. alle dezulken wier bloefems en vruchten
eene onderlinge gelijkvormigheid hebben, op elkander vatten
b. v. alle foorten van noten vatten op elkander ; alle foorten_van
pruimen insgelijks, tot wier geflacht ook de amandels , perfiken
en abrikozen behooren. En om dat de laatstgemelden zeer ligt
aan het gommen geraken , wanneer men genoodzaakt is om hun
diepe wonden toe te brengen, gelijk bij het enten plaats heeft,
daarom is het oculeren, vooral bij Perfiken en dergelijken , zoo
verkiezelijk , aangezien het boompje bij deze bewerking weinig te lijden heeft.
„ wanneer mij eene Oculatie in 't voorjaar mislukt, zegc
i 0 R S IJ T H, dan fnijd ik het boompje onder de geoculeerde
plaats af. In dat geval zullen er een aantal fpruiten uit voortkomen, die men niet te fpoedig uitdunnen moet , anders worden
ze te rank, en de wind kan ze al te ligt breken. In 't laatst van
Mei of in 't begin van Junij kan men de zwakften daarvan beginnen weg te nemen. In 't laatst van Junij zijn zij reeds flerk
genoeg, dan fnoeit men alle de overtolligen weg en laat hun
geene anderen dan zware en welgeplaatite loten , die men nu op
nieuws oculeren kan."
„ Voorts zij men eraltijd op verdacht , dat men aan de loten of
takken murder loogen late , naar mate de toevloed van fappen
fierker is. Er zijn mij wel takken, die de dilate van een arm
hadden, verzopen en dood gegaan , uit hoofde dat hun meer
fappen waren toegevloeid dan zij opflorpen konden. Zoo dra
men reden heeft om voor dit ongemak te vrezen , moet men aan
deze takken eene lating in 't week ftellen, en de gemaakte wonde met een weinig boompap toefmeren."
OKERNOTE -BOOM. Zie NOTEBOOM.
OLIE

VAN PRUIME- STEENE N. Zie

PRUIME - BOOM.

De ONVRUCHTBAARHEID VAN E E N BOOM - kan zeer
verfchillende oorzaken hebben. Zij kan uit de foort voortkomen,
of uit het veredelen van een boom met een onvruchtbare foort;
dit geval is echter vrij zeldzaam. De gewone rede der onvruchtbaarheid is de fterke groei en wasdom van een boom , vooral
wanneer dezelve jaarlijks gefnoeid wordt. In dat geval zal hij
de fchade vergoeden , zoo dra hij tot zekere jaren gekomen is.—
Indien men gewoon was , zulk een boom jaarlijks te fnoeijen ,
behoeft men zuiks llechts an jaar achter wege te lawn; ten
einde de fappen zich alom in de takken verfpreiden kunnen ;
dan zal de boom in het laatst van Junij (wanneer de fappen voor
de
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de tweede keer rijzen) minder fterk groeljen, maar daarentegeQ
naar alle waarfchijnelijkheid vrucht voor het volgend jaar zets
ten.
Het gebeurt ook wel dat de al te ilerke groei , en de dat
door veroorzaakte Onvruchtbaarheid van een boom uit de over.
matige geilheid van den grond voortkomen, waardoor aan de
wortels al te veel voedende deelen toegevoerd worden. Dit zoo
zijnde , heeft men flechts de aarde, waarmede de wortels overdekt zijn, weg te Etemen , en mager zand in de plants te brengen; of zoo dit niet voldoende mogt zijn, kan men ook het
vermogen der wortels verminderen door hem uit den grond te
nemen, en hem na dat men de aarde eenigzins veranderd heeft,
dadelijk weder in te modderen.
Van dit geweldige middel moet men nogtans , ten opzigte van
zoodanige boomen , welke gefnoeid worden , geen gebruik maken, 't en zij men alvorens het volgende beproefd hebbe : Men
fnoeije dezelven laat en wanneer de fappen in voile werking zijn;
en de Peraboomen zelfs terwij1 ze bloeijen. Men buige de
takken , welke anders waterpas geleid worden, benedenwaarts ,
en blade ze zoo vast; hierdoor zal de onftuimigheid der rappen verminderd en de onvruchtbaarheid bijgevolg bevorderd
worden.
Bij pitvruchten kan men doorgaans het eigen oogmerk bereiken , wanneer men de loten, waaraan men vruchten begeert te
hebben , middel in als willigen- teenen draait, zoo dat zij in de
lengte min of meer opgefpouwen worden; dat men anderen in
de lengte half doorfnijdt , en de lange vruchttakken knakt, zoo
dat het eene gedeelte daarbij neer hangt. Bij fleenvruchten kan
zulks geen plaats hebben , uit hoofde dat dezelven aan het
gommen onderworpen zijn. De gemelde loten nu van Pitvrucht- boomen , welke men op deze buitengewoone wijze
behandeld heeft, worden bij de volgende fnoeijing weggenomen,
wanneer hij zich in een itaat van vruchtbaarheid bevindt,
De onvruchtbaarheid der HOOGST A M M E N kan men op driederlei wijze onfeilbaar doen ophouden:
Het EERSTE MID DEL is de LAT IN G. Vroeg in 't voorjaar namelijk fnijdt men met de punt van een mes op twee of
Brie plaatfen door den buitenften bast been tot op den binnenihn groenen bast, en wel van de kroon af tot onder aan den
ftam: moetende zuiks aan de Noordzijde gefchieden.
Het TWEEDE MIDDEL beftaat daarin , dat men aan de takken ,
eene hand breed van den Elam af, den bast , ter breede van een
4uim , affchilte, zoo dat de gefchilde plaats zich als een witte
ring
Al 4.
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ring vertoOnt.. Dit moet insgelijks vroeg in 't voorjaar, en vO6r
dat de fappen rijzen, gefchieden.
Het i E R D E MIDDEL, 0111 een boom vruchtbaar to maker,
is : dat men half junij , wanneer het zeer droog war is , den
bast onder aan den slain , ter hoogte van een voet, rondom affchilt, waarbij men echter het fijne vlies , hetgeen over het hout
uitgefpreid is niet moet kwetfen. Dit worth jaarlijks herhaald ,
en de boom wordt telkens t voet hooger gefchild, tot dat men
eindelijk aan de takken komt. De gefchilde plaats wordt altijd
van zelve vOOr den winter , weder met een jonge fchors overtrokken , en de loofoogen veranderen in vruchtoogen.
Men doet zulks in dier voege , dat men ter hoogte van
voet rondom eene infnede m aakt, vervolgens den bast van bo.
yen naar beneden in fmalle ftrepels verdeelt, en eindelijk de2elven een voor an voorzigtiglijk daar of trekt,
0 OFT. Zie FRUIT,
OOG , BOT, KNOP waaruit een tak, en bij het oculeren
een geheele boom voortkomt.— De boom is vol van oogen , en
tlezelven arekken ten bewijze dat de natuur onuitputtelijk is in
bet bewaren en vermenigvuldigen van hare gewrochten. In ieder
oog namelijk vindt men een reeds gevormden kiem van den boom
tot wiens foort dezelve behoort , waaruit de boom met vrij wat
minder moeite dan uit den kiem van het zaadkorrel kan voort.
komen.
De laatile moet zich hangs veel meer omwegen ontwikkelen,
uit hoofde dat hij van den moederboom geheel afgezonderd is,
en niet meer door deszelfs fappen gevoed wordt , maar flechts
de melige en olieachtige iloffe, die hem omringt, en die hem
tot uitzet is medegegeven moet voor lief nemen , moetende hij
zich nu in een geheel ander Element dan waaruit hij gekomen is
(lit de lucht namelijk in de aarde) tot een boom vormen. De
Bogen daarentegen ontvangen onmiddelijk uit den moederflam
eene genoegzame hoeveelheid van fappen tot hun ontwikkeling
en tot bun verderen groei, Zij kunnen hunne wortels terftond
in den moederboom fchieten. En di t is dan ook de reden waar.,
om de boom langs dien weg (door de oogen) meer in deszelfs
zuiverheid wordt voortgeplant aangezien het oog door de
reeds gelouterde fappen van een boom getroeteld en gevoed
wordt.
Een Ho u TO o o of Houtbot noemt men zoodanig oog, waar.
it een lot voortkomt, eu hetwelk dun en (pits is; een LOOFQ a G noemt men het oog waaruit vooreerst flecbts bladen voort-
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korneil niet voor het volgend jaar, of fomtijds reeds bij de
tweede rijzing der fappen een lot voortfpruit hetzelve is dikker
dan het eerstgemelde : een BLADOOG is datgene , 't Welk drie ,
vier of vijf bladen heeft, en juist door deze bladen tot een
bloefem- en vruchtoog voor het volgend jaar voorbereid wordt:
de ronde , dikke en gezwollene oogen zijn volkomene BLOBSEINI00 GEN, 1,TRUCTITOOGEN, DRAAGOOGEN , of
V R U C H T K N 0 P P E N. Een s L A P E N D 00 G, is een onvolmaakt
oog, waar de fappen te feel voorbij been loopen: het flan
bij 't begin van een tak en worth veelal indien het niet door
de fnoeijing opgewekt worth , een loof- of houtoog voor het
volgend jaar.
Dan zijn er ook nog bier en daar kleine , en bijkans onmerkbare kuiltjes welke insgeiijks flapende oogen bevatten, en die
men door het fnoeijen tot loofoogen of vruchtoogen kan doers
worden. Om dit te verflaan dient men te weten, tat de aanleg en
de natuur van alle oogen geheel dezelfde is, zijnde het flechts
derzelver verichillende flandplaats en betrekking tot elkander,,
waardoor het ane een vruchtoog, het ander een houtoog wordt.
Om die reden kan men daarin ook door het fnoeijen vele verandering te weeg brengen , en ,een flapend oog of in een vruchtknop of in een houtoog herfcheppen , al naar dat men zulks behoeft. Nogtans zijn hiervan uitgezonderd de bloefemknoppen
der ileenvruchten, welke aan geene verandering van dien aard
onderhevig ziju0
OORWURM. Fullo. Is een bekend klein diertje , hetgeen
aan velerlei jonge planten nadeel toebrcngt. Zij zijn vooral
fehadelijk voor Perfiken , Abrikozen , fijne Peron en [andere
Vruchten welke aan leiboomen groeijen, want ze bijten dezelven
vol gt2n, zoo dra die beginnen rijp te worden, zoo dat men
fomtijds niet een eenige ongefchondene vrucht van deze boomer
plukken kan , en althans gene van de besten welken zij wel degclijk van de minder goeden weten to onderfcheiden , en bij
voorkeur aantasten.
Sommigen geven als een middel daartegen op dat men PapaverMaan- of Slaap- bollen, of Schapen- of Varken -klaauwen digt
bij de planten hangt , of ook wel papieren peperhuisjes waaria
men wat wol of katoen fleekt hierin zou dit ongedierte gaan
fchuilen , zoo dat men het dagelijks kunne daaruit fchudden en
dooden. Dan dit middel kan alleen ten opzigte van fommip
kleine bloemen en gewasfen met goed gevolg in 't werk gefteld
worden , b. v. bij Anjelieren welke zij bij voorkeur aandoen
bederven doordien ze in de bloem kruipen , en den koker
Ms
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ker of bet zaadhuisje , met de benedenile einden der bloem.
bladen of ten , waardoor de bloem geheel en al gefchonden
worth.
Bij Vruchtboomen daarentegen, welke tegen planketfels tan,
is dit middel geenszins voldoende, om dat ze daar fchuilplaatfen
genoeg in de fpleten der muren , fchuttingen of rietfchermen
vinden , en bijgevolg weinig in de maankoppen of peperhuisjes
komen zullen. En zelfs wanneer ze eens diepe gaten in de
vruchten gebeten hebben , blijven ze altijd daarin fchuilen, en
komen er niet eerder uit, voor dat de vrucht geheel uitgevreten is.
Daar zijn weinig andere middelen tegen in 't werk te ftellen ,
dan dat men 's winters of in 't voorjaar de leiboomen los maakt ,
en de reten en gaten in muren of houten fchuttingen zoo veel
mogelijk toefineert en digt maakt , waardoor de nestelplaatfen
van dit en meer ander ongedierte weggenomen worden , en dus
dezelven, wanneer zij er in groote hoeveelheid komen mogten,
ligter door vogels als anderszins zullen kunnen gevangen en uit
,den weg geruirnd worden.
In Engeland beweren fommige hoveniers thans het volgende
daartegen te hebben uitgevonden. Zij maken bosjes van oude
boonenftronken , ter lengte van negen duimen , en hangen dezelven
aan draden bier en daar tusfchen de leiboomen. Dan doen zij
dagelijks of om de twee dagen, 's morgens vroeg de ronde, met
een vierkante plank van ongeveer 18 duim en een houten troffel
onder den linker arm ; flaan de bosjes an voor an op de plank,
zoo dat er de Oorwurmen opvallen , en dooden dezelven alsdan
met de troffel. Hierdoor beweren zij, dat zij zich binnen korten tijd van deze onaangename gasten bijkans geheel ontdoen
kunnen.
Voorts moet men niet vergeten om zoodanige ftukken vilt of
linnen , welke men des zomers tot het vastbinden der boomen
gebruiken mogt , en die men in 't najaar buitendien behoort
los te maken , in kokend zeepwater te werpen en ze daarin
gedurende drie of vier dagen te laten liggen , wordende hierdoor een groat aantal eijers van menigerlei Ongedierte vernield.
Het OVERDEKKEN en OMWINDEN

VAN ABRIKOZEN•

ten
einde dezelve des winters tegen de koude te beveiligen , is altijd
een zeer bedenkelijk middel , waarvan een kundig hovenier niet
dan zeer fchaars gebruik zal maken. Eene drooge koude doet
EN PERSIK-BOOMEN MET STROO OF MATTED -
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aan de boornen minder kwaad , dan de korst van ijs , waarmede
dezelven overdekt worden , wanneer het eensklaps hegira te
vriezen, na dat het vooraf geregend of gedooid heeft, en de
boornen door en door nat zijn geworden. Daar nu het fcroo
wanneer het dens doornat is , deze nattigheid zeer lang bij
zich houdt en in dat geval aan de boornen mededeelt , zoo
gebeurt het meer dan eens dat zoodanige boornen , wanneer
het hard begint te vriezen , met een korst van ijs overtrokken
worden , daar dezelven , had men ze niet overdekt gehad ,
droog geweest, en om die reden weinig hinder van den vorst
gehad hebben zouden.
Door de boornen aldus te overdekken en te omwinden, worden zij ook te veel getroeteld en minder tegen de koude befland.
Men bewerkt daardoor dat hunne fappen vroeger beginnen te rijzen en dat zij eerder bioeijen ; waardoor de vorst in het voorjaar
voor dezelven veel gevaarlijker wordt. — Men fleke daarom
liever takken van boornen of dorre rijzen vOOr de leibooinen
den grond, waarin de nattigheid voor een groot gedeelte zal
blijven hangen , en waardoor de lucht niet belet worth om Karen weldadigen invloed ook gedurende den winter op de boomen uit te oQfenen.
P.
PADDEN — zijn niet flechts daarom in de tuinen en kweekfcholen nadeelig , om dat zij , even als de Mollen , den grond
doorwroeten , en daar door menige plantjes omverre werpen of
in de aarde doen zakken maar zij knagen ook wel daarenboven
aan de wortels van jonge boompjes , en doen dezelven fterven. — Men moet hare gangen plat trappen, en indien men er
ill al te groote menigte mede bezocht is , dezelven pogen te verdelgen of althans te verminderen.
PALMEN verfchilt hierin van het ENTEN, dat de flani
niet opgefpouwen wordt , maar dat in denzelven , na dat hij
plat afgefneden is , eene fchuinfe kerf gemaakt wordt , waar het
entrijs , na dat het onder het oog een weinig hoekig, en naar
de vorm van de kerf in den flam , gefneden is , tegen aan ge,
voegd en met een wiilige teen vastgebonden wordt komende
voorts hierbij in aanmerking al hetgeen bij het ENTEN is opge.
geven.
PENZALIIN , P E E R A P P E L
Rig van Pear PEER, en remain

een Engelsch wordt afkomBLUVEN, ACHTERBLUVEN;

cl e

188

PEREBOOM,

de Engelfchen geven dien naam aan zoodanige tippets, waarin
veel van de peer (d. i. van de zoetigheid) achter blijft, of aan
appels welke meer zoet dan zuur zijn, gelijk b. v. de True Pear/114th, Of OPREGTE PEERAPPEL en nicer anderen.
PEREBOOM , Pyrus communes LI NN. Der Birnbaum. Le Poirier. The Peartree — is een groote fraaije vruchtboom, die
zeer regt groe i t, zijne kroontakken zeer fraai uitfpreidt , en
zijne wortels diep in de aarde fchiet. Hij wordt 3o tot 40 voeten hoog. Deszelfs bloefems en vruchten komen uit afzonderlijke vruchttakken voort , welke zich aan de toppen en kanten
van drie-, vier- en mec.J. rjarige takken In menigte vertonen , en
welke niet flechts jaren achtereen draagbaar blijven maar ook
van jaar tot jaar draagbaarder worden. — De Peerboorn is zeer
duurzaam en kan den ouderdom van ioo tot 200 jaren bereiken.
Het ongunstige weer is voor deszelfs bloefems minder nadeelig
dan voor die van den appelboom. Het hout is vast , teer en
fijn , en zeer gefchikt tot beeldhouwen. Hij bemint het meest
eene gematigde luchtareek , en tiert noch in zeer heete noch
zeer koude landen.
L I N N E U S plaatst hem , benevens den Appel- en Kweboom , in
de 4de Afdeeling der XII de klasfe van planten , genaamd Icofandnire , bevattende zoodanige planten welke in den kelk
twintig of meer flij ltj es en vijf flampertj es hebben : Pyrus (communis)

'bills ferratis, pedunculis corymbofis.

DE PEERBOOM MET B L A-

DEN, WELKE EVEN ALS EEN ZAAG GETAND OF GETAKT
ZIJN, EN WIER BLOESEMS AAN BOSJES ZITTEN. Deze
bloefems zijn voorts wit van kleur, hebben vijf blaadjes en daai
onder een dikken kring , of s p o o R , waaruit de langwerpig gevormde vrucht voortkomt.
Hoezeer nu ook deze driederlei boomen , ten opzigte hunner
bloefems overeenkomen , zoo kan echter de hovenier dezelven
niet wel als tot eene en dezelfde foort behoorende aanmerken ,
nangezien het bout , de gedaante der vruchten en derzelver fmaak ,
het blad enz. van appels en peren zeer van elkander verfchillen
en men ze ook niet op elkander veredelen kan.
Wanneer de Perebooin een vrije en onbefloten itandplaats en
een goeden grond heeft , fchiet hij clerk in de hoogte , en maakt
eene zeer fraaije kroon. Deszelfs takken zijn veelvuldiger en
groeijen digter in elkander dan die van den appelboom en hij
Inaakt veel meer loof. Zijne biaden zijn ook gladder en glimmender, en worden minder van het ongedierte aangedaan. De
bast is van oude Peerboomen minder gekruld en opgerold ,
dan die van oude Appelboomen , daarentegen krijgt dezelve
naar
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hij onder wordt , dieper naden en voren , welke in cell
regten lijn van de kroon naar de wortels loopen. De wortels gaaa
ook veel dieper in den grond dan die van den Appelboom , makende hij onder anderen een zwaren penwortel.
Ook de bloefembosjes zijn zeer verfchil1end van die der appelboomen. Bij de laatstgemelde n vindt men doorgaans middel in
den regten fled , waar drie, vier of vij f anderen in het rond mu
heen flaan, bij de perm daarentegen vindt men meestal meerder
fteeltjes , waarvan fommigen meer naar voren, anderen meer naar
achteren ilaan. Het verfchil tusfchen de vruchten zelve is genoegzaam bekend.
De flamboom van a11e onze onderfcheidene foorten van perm
is buiten twijfel geen ander dan de wilde Peerboom. (Holzbirnbaum Pyrus pyraster. L INN. Pyres Silvestris.) Deze boom is
zekerlijk door ander gelijkfoortig bloemflof of zaad (bepaaldelijk
door dat van den kweboom) bevrucht geworden, waardoor dan
deszelfs vruchten allengs van fmaak en waarde veranderd zijn.
Misfchien heeft zich deszelfs zaad ook met dat der Mispelboomen en met dat van andere Sorbenboomen vereenigd , tusfchen
welken alien men de duidelijke fporen van verwantfchap ontdela.
Wanneer er nu eens zulk eene vermenging van 't zaad had
plants gehad , dan konden de vruchten langs denzelfden weg hoe
langs hoe volmaakter worden, en naar mate deze vermenging
verfchillender was , moesten ook daardoor meerder1ei foorten van
vruchten ontilaan. Zoo heeft men in de bosfchen van Frankrijk
eene menigte van wilde , Pereboomen gevonden, door de Franfchen Befi genaamd , als daar zijn Befi de Chaumontel, de la Matte , de Montigny, de Casfoy,, de Chasferie enz. waarvan fommigea
nog het teeken der wildheid, to weten de doorns , behouden
hebben , b. v. de Poire des forets, de grife bonne ; de de la Mate
en anderen. — Voorts fpreekt het van zelven dat de zorg, welke men daaraan befteed heeft, en voorts de grond en ftandplaats
zeer veel tot verfijning en veredeling dezer vruchten bijgedragen
hebben, vooral na dat men de verfchillende foorten van eating en
verplaatfing van de eene foort op de andere had uitgevonden,
gelijk wij daarvan nog dagelijks voorbeelden zien.
De VOORTPLANTI NG en A A NKWEEKIN G van den Pereboom gefchiedt ten opzigte der fijne foorten door het ENTErg,
LA S S CHEN en o c ULEREN, welke arti:zels men hieromtrent
kan naarzien. Door het zaad kan men de foorten niet in hare
zuiverheid voortplanten, uit hoofde dat de bloefems der peerboo,
men veelal door het zaad van andere boomen bevrucht worden
waardoor dan het zaad noodzakeljjk verbasteren moet ; zijndeook
voorts
Alaar mate
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voorts de peerboom in onze gronden en onder onze luchtflreek
niet inheemsch.

Men kan wel tusfchen beiden door bet zaaijen van pit_
ten nieuwe en goede foorten verkrijgen intusfchen is zulks vrij
zeldzaam en onzeker; komende er meest niet dan Wilde foorten
uit voort. Zoodanige peer • flammetjes, welke zware groote
bladen en geene dooms hebben, zijn veelal van een tammen
card; evenwel kan men er niet vast op rekenen.
De Peerboom begeert voor bet overige een droogen grond,
die ook onder de oppervlakte niet al te mager is , en eene warme
ilarldplaats , niet zoo zeer OM het groeijen van den boom , als
wel om het rijp worden , en den finaak der vruchten. Wanneer
het fiardrijk al te zwaar en kleijYg is, groeit hij niet welig, en de
vruchten worden onfmakelijk. Zoodanige foorten vooral, welke
uit warme luchtflreken tot ons korner moet men zoo veel mogelijk op het Zuiden plaatfen, anders zal men er eene foort van
vruchten krijgen, welke zeer weinig overeenkomst heeft met
de beroemde namen waarop men dezelven dikwijls ontvangen
beeft , zonder dat dit de fchuld zij der boomkweekers. Men
kan de zeer fijne foorten van peren , in hare zuiverheid, niet dan
tegen planketfels op het Zuiden , Zuidoosten of Oosten verkrij.
gen. Er zijn daarentegen weer andere foorten, die, op ftam in
de vrije lucht gegroeid, veel fmakelijker worden dan aan planketfels , en ook beter dragen.—Nog heeft de pereboom deze eigenheid , dat de fmakelijkfte vruchten van fijne foorten veelal
aan kwarrelig en kankerachtig bout voortkomen.
De ftammen waar op de Pereboomen geGnt of op andere wijze
veredeld worden zijn:
I) Wilde flammetjes, of zaailingen nit pitten verkregeii.
2) De vroege Portugerche kweboom.
3) De 1-I2gedoornilruik.
De eeriten gebruikt men voor hoogitamde boomen de tweeden om er leiboomen en andere laagilamden van te verkrijgen
nit hoofde dat de kwe van nature niet groot worth, en deze
eigenfchap aan de daarop veredelde boomen mededeelt. De
d.00rnflruik doet hetzelfde, edoch de peren , welke daarop gam
zijn, worden veelal fteenig, blijven klein en barsten zeer ligtelijk. Om de laatfle reden tieren ook fornmigefoorten van peren beter op zaailingen van haar eigene foort , dan wanneer zij op kween
gent zijn. In 't algemeen befpeurt men dat de eel-Ile vruchten
van peerboomen , welke op kwe geent zijn, wat wreed van
fmaak vallen: dit verandert echter,, zoo dra de boom eenige
jaren ouder geworden is.
Ten opzigte van het ent .211 op kweplantfoen , dient men in bet
tog
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oog te houden dat de wonden aan kweboomen toegebragt niet
zeer gemakkelijk begroeijen , en dat daarom het oculeren aan dezelven minder nadeel toebrengt dan het enters. Men zal voorts
altijd wel doen , om peerboomen welke op kwe veredeld zijn
wat dieper te planten dan anderen om dat de kwe van natuur
uit het p out wortels maakt, en men dus , door het dieper planten van den boom aan denzelven meerder wortels bezorgende,
hem te beter zal doen groeijen.
Wanneer men weleer op wilde Peerflammen of zaailingen veredeide , plagt men altijd tweemaal te enten of te oculeren. Men
zette er namelijk eerst GRAAUWE SUIKERPEREN, of G EZEGENDE MEN, of eenige andere vruchtbare en goed gezond bout makende foort op, en veredelde deze vervolgens weder met zoodanige foort als men verkoos. En de reden hiervart
is, om peren , welke van natuur zeer welig houtgewas maken
daardoor matiger te doen groeijen en vruchtbaarder te doen wonden.
Bij het fnoeijen der Peerboomen moet men ze nooit te veel
korten, vooral diegenen niet, welke van natuur fterk en welig
houtgewas maken , en niet gewillig vruchten geven. Want daar
de meeste peren hare eerfte vruchtoogen doorgaans aan de einden der loten voortbrengen , zoo worden door het korten niet
flechts de vruchten weggefnoeid , maar hierdoor wordt ook wet
daarenboven veroorzaakt , dht de oogen langs her geheele lot
dikwijls doorfchieten en takken worden , daar dezelven, indien
het lot ongekort gebleven ware, fpooren en binnen kort vruchtknoppen zouden geworden zijn : invoege dat men door het korten der loten een geheelen boom bederven en onvruchtbaar maken kan , die' anders genoegzame vruchten dragen
zoude.
Het fpreekt intusfchen van zelf, dat dit bepaaldelijk geldt van
boomen, die reeds verfcheiden jaren oud zijn: want jonge, on.
langs veredelde boomen , moeten in de eerfte jaren noodzakelijk
gekort worden, om hun een geed fatfoen te geven en genoegzame houttakken te bezorgen : en ni et dan na dat ze die verkregen hebben , begins men ze op de voormelde wijze met omzigt gheid te behandelen.
FORSIJTH geeft met betrekking tot deze foort de navolgende
regels : „ Wanneer men pereboomen verplanten wil , zegt hij
moet men nooic de jongiten maar altijd de oudften nemen, welke men in de kweekfchool vinden kan. Hoe zwaarder de flammetjes zijn , hoe beter ; men laat er voorts zoo veel wortels
aan als zij hebben, fnoeit van dezelven niet anders weg dal)
bedorvene flukken , en bevochtigt de overige toppen i p plaatfe
van
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van dezelven weg te fnoeijen. De wortels moeten ook zoo \Teel
mogelijk waterpas in den grond gelegd , met fijne aarde beftrooid
en INGEMODDERD worde.n. Na dat de wortels behoorlijk
met aarde overdekt zijn , maakt men een kuiltje daarom heen ,
ten einde het regenwater naar den Elam toeloope , bedekkende
men voorts de aarde met blad of ouden mest. Wanneer het
weer zeer droog is , moeten zij ten minflen eenmaal 's. weeks
gegoten, en de Elam en takken moeten dikwijls met water gefpuit worden , ten einde het hout niet verd.rooge , voor en aleer
de boom de noodige wortels gemaakt heeft."
„ Wanneer men 'deze boomen tegen een muur of fchutting
zet , moet men ze eenigzins hellend of fchuins planten , zoo
dat het onderfle gedeelte van den Elam ongeveer zes duimen van
den muur of fla, en de boom genoegzame ruimte hebbe om zich
ill de dikte nit te zetten. Worth dezelve al te digs tegen den
muur geplant , dan krijgt de flaw , naar mate hij dikker wordt,
eene plane en voor het oog onaangename vorm. Heeft hij misfchien een wortel, die te verre naar achteren ilaat , om hem
digt genoeg bij den muur te kunnen zetten , dan moet deze
wortel weggefnoeid worden; en men moet voorts zorg dragen;
dat de boom niet naar de een of andere zijde overhelle, maar,
wanneer men hem van voren ziet , geheel regt fchijne. — Men
ziet ook we! eens peerboomen , die an of twee voeten verre
van den muur than, dan dit mist-hat even eens , zijnde de afftand van zes duimen in alien opzigt genoegzaam."
„ Aan zoodanige jonge boomen, welke twee hoofdfcheuten
hebben , moet men altijd den alien ontneemen, en hun flechts
den zwaarflen, en die het regtst over Bind flaat,laten ; moetende
men dan nog dien kant van het boompje naar buiten zetten
waaraan de meeste oogen zijn."
„ Na dat de knoppen beginnen te werken , topt men deze
ftammetjes tot op drie of vier oogen, ten einde de muur behoorlijk met hout bekleed worde. Vervolgens moet men er niets
meer aan inkorten, behalven aan de hoofdfcheut, latende men
er ook alle loten aan, welke naar voren groeijen , met oogmerk
om daarmede te handelen , gelijk ftraks zal aangewezen worden."
„ Ik heb van boomen , die op deze wijze behandeld waren ,
in het tweede jaar veertig peren gehad , terwiji anderen van dezelfde foort, waarmede men op de oude wijze geleefd had , in
bet veertiende jaar, na dat ze verplanc waren, nog niet meer
dan een dozijn vruchten opleverden."
„ Kan men geene oude peerboomen krijgen, dan neemt men
jongen, een jaar na dat ze veredeld zijn, indica dezelven flechts
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niet al te tenger zijn. Worden de oude boomen na verloop van
eenige jaren Hecht en kankerachtig van hout, dan moet men ze
geheel afkappen , in welk geval zij van nieuws nitloopen, fleu.,
riger hout waken en beter vruchten voortbrengen zullen."
,, De Pereboomen moeten geheel anders gefnoeid worden dart
de Appelboomen. De gewone handelwijze beftaat hierin dat men
groote , dikke , flompen 1 ®f II voet verre naar voren laatgroeijen , gelijk men P1. VII. C. afgebeeld vindt. Hierdoor moet
de boom noodzakelijk door den kanker aangedaan worden ; bij
deze verre van het planketfel afflaand.e flompen, worden ook de
bloefems en vruchte n door vorst en winden befchadigd; en
eindelijk worth de geregelde omloop der fappen daardoor weggenomen. In-liners rijzen de fappen altijd terflond tot in de uiterfte toppen der loten, en gevolgelijk komt er weinig van in de
flompen , en alleen in 't voorbijgaan , wanneer de fappen nit de
toppen terug keeren. De vruchten , welke zoo verre van den muur
afhangen, en zoo veel van het weer te verduren hebben, worden hard, gevlakt en ileenachtig, volgens PI. VII. D."
„ 1k volg dezen itelregel, ingevalle de boomen geheel kanke•
rig zijn en kleine onoogelijke vruchten voortbrengen. Ik fnijd,
of zaag dezelven zoo kort mogelijk bij de entplaats af, en wel
vlak coven een knop of gewricht. Deze knoppen zijn naauwelijks zigtbaar, maar men kan toch altijd de plants ontdekken waar
een gewricht is, indien men flechts op de zijtakken let, welke
uit den flam voortgekomen zijn."
„ Toen ik in den koninklijken min te Kenfington , in dejaren.
1784 en 1785 de Pereboomen ongemeen kankerig en onvrucht
baar vond , nam ik de aarde van de rabatten weg , bragt nieuwe
aarde in de plaats, fnoeide en bond de boomen op de gewonct
wijze vast , en liet ze gedurende achttien maanden in lien toeitand , om te kunnen zien welk eene uitwerking de nieuwe grout'
op de boomen hebben zoude; dan tot mijne groote verwondering zag ik hiervan geen de minfce goede gevolgen."
„ Na dat dus deze proef met het veranderen van den gronct
inislukt was, overleide ik op nieuws wat ik met dat groot am.
tal onnutte peerboomen beginnen zoude. De vruchten , welke
zij nog droegen , waren zoo klein, zoo hard en zoo fkenachtig,
dat men ze onmogelijk op tafel geven konde. Indien ik er
dus geen middel op bedenken konde om dezelven te herflellen ,
bleef er niets anders over , dan om ze gezainenlijk nit te roeijen, en er jongen in de plaats te zetten ; in welk geval Men echter wel twaalf jaren wachten kon , voor en aleer men er vruchten
van konde plukken. 1k begon dus met eenigen daarvan het voigende te beproeven:
U. D ER la,ti
37 1k
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„ Ik fneed vier peerboo m en van verfchillende foorten gelled
onder aan of , zoo kort mogelijk bij de pints waar zij veredeld
waren: dit gefchiedde op den i5 Mei 1786. Toen ik zap; dat elk
hunner een fchoon lot gemaakt had , topte ik nog in hetzelfde
jaar vier anderen; (op dat tijdflip waren de ecrstgemelde loten
een voet hug) ook met dezen gelukte zulks ,
zij droegerr
reeds in 't volgend jaar eenige vruchten. Een der vier eerfte
boomen, welke ik getopt had, was een Saint -Germain , welke
reeds in het volgend jaar negentien fchoone, groote en fmakelijke peren voortbragt , zoo als men er Pl. VII. fig. B. eene afgebeeld vindt , en in het derde jaar droegen zij reeds meer vruchten , dan to voren toen zij vier maal zoo veel plaars beflagen
Madden.
„ Ik liet zeven boomen tegen den muur op het Oosten than,
welke op de gewone wijze gefnoeid werden , en waarvan ieder
de navolgende hoeveelheid vruchten droeg :
9, Een WINTER • DOORN, welke vijf en veertig voeten- in de
breede befloeg, droeg zes en tachtig peren.
„ Eene Bergamotte Crëfane , welke 3 voeten minder breed
was, bragt honderd peren voort.
„ Eene andere van dezelfde foort, befloeg dertig voeten, enleverde zestien vruchten.
Eene Pirgouleufe , zeveu en twintig voeten breed, leverde
honderd en vijftig peren.
„ Eene Co/mar van dezelfde breede , insgelijks honderd vijftig.
„ Nog een andere Colmar , van dertig voeten breede, droeg negen en zeventig peren.
„ En eene j A GT-PEER (Befi de Chasferie) leverde zestig,
vruchten op.
„ Daarentegen hebben zeven boomen , welke ik op mijne wiixe getopt en gefnoeit had, en waaraan ik gedurende den zomer
de fpruitjes , welke naar voren uititonden gelaten heb, in hec
vierde jaar , na dat ze getopt waren , de volgende hoeveelheidl
van vruchten gedragen:
„ Een Louife - bonne vier honderd drie en zestig peren ; de
boom was zeven en twintig voeten breed.
„ Een andere Lou0 - bonne , van vier en twintig voeten breede , drie honderd een en negentig peren.
„ Een Colmar, van achttien voeten breede , twee honderd
dertien peren.
„ Een ROODE BOTER • PEER, vijf honderd drie peren.
„ Een andere van dezelfde foort $ijf honderd
„ Een Crefane vijf honderd twintig peren.
„ En een Virgouleufe vijf honderd tachtig
2/ 1"1*
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„ De vier laatfle boomen befloegen nagenoeg dezelfde breede
aIs de eerflen.
„ Een jonge B o TE R-PEER-B o o M droeg in het tweede jaar
na dat hij getopt was , twee honderd dertig, en een Saint- Ger-twin vier honderd peren.
,, Alle de voormelde boomen flonden op dezelfde rigting. Eene
menigte peren, welke afgevallen waren , zijn in 't geheel niet
medegeteId. De boomen welke op de oude wijze gefnoeid waren, befloegen ten minsten een derde meer ruimte dan de anderen.
„ Uit deze optelling blijkt dat de getopte boomen ten minsten
vijf maal zoo vee1 vruchten gedragen hebben als de anderen en
deze hoeveelheid moet grooter worden, naar mate de boomers
zich verder uitbreiden.
„ Den 20 Junij topte of kandclaarde ik eenige opgaande boomen , welke door den kanker bijkans opgevreten waren; en in
het volgende jaar droegen fommigen daarvan reeds zoo clerk, dat
men de takken flatten moest. In het vierde jaar na dat ze getopt
waren , plukten wij van den diet. boomen twee duizend acht
honderd en veertig peren.
„ Een andere boom van dezelfde foort Veen Saint -Germain)
die in hetzelfde perk fond , en die nu twintig jaren oud was ,
(hebbende ik hem zelf voor veertien jaren daar geplant , toen
hij zes jaren oud was) droeg vijf honderd peren , hetgeen voor
een boom van die dikte voor een goeden oogst mogt gelden.
}3ijgevolg had de voormelde oude boom, welke vier jaren gele.
den was , getopt geworden , twee duizend drie honderd en veer+
tig peren meer gedragen , dan een twintigjarige boom; terwijl
er nog een kruiwagen vol afgevallen peren onder den boom
opgegaard werden, die men niet eens daarbij telde.
„ Pl. VIII. is de naauwkeurige afbeelding van ouden afgeleefden n OTER -PEER -B 0 0 M , die niet meer dan anderhalf
duimen bast had, en die zoodanig is herfleld geworden dat hij
thans een zestien voet hoogen muur overdekt. In het jaar 1796
droeg hij vier honderd vijftig fraaije en groote peren, eri hij is
federt in een bloeijenden flaat gebleven. De letters a, a, a, a;
zijn de vruchtknoppen voor dit jaar, b, b , b , b, de vruchtknopperi voor het volgend jaar, en c, c, c, c, de takjes waaraan in het vorige jaar de Helen gezeten hebben, en waaraan men
nu reeds wederom kleine knopjes ziet , die in het tweede jaar
vrucht dragen zullen.
„ De letters d, d, zijn fpruiten welke naar voren groeijen;
men ziet ze hier vOOr dat ze gefnoeid zijn, welk men bij e , e,
eer digt bij eeri cog * eu fchuins naar deu muur toe doen =et
en
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en wel overal aan den geheelen booms. In dat geval zal men
jaarlijks geregeld aan alle takken van onderen tot boven eene
goede hoeveelheid vruchten krijgen , terwijl men bij verzuim
hiervan in het volgend jaar naauwelijks lets daarvan halen
zal.
„ Men ziet voorts bij d. d. , op wat wijze ik gewoon ben
zulke naar voren gegroeide , en ook wel andere jonge loten,
vast te zetten en tegen de winden'tebeveiligen , zonder dat ze vastgebonden worden. Ik neem namelijk een afgefnoeid lot, zet deszelfs
middel tegen het middelfte lot aan , en sleek de einden achter de
beide loten , welke onmiddelijk daarboven en daar onder zijn:
want indien men de jonge loten te vroeg tegen het planketfel
vastbindt, dan groeijen zij te fnel , en het haut wordt niet rijp
genoeg.
„ De handelwijze, welke ik omtrent zoodanige boomen volg,
die kort bit de plaats s waar zij veredeld zijn , afgekapt worden
i s deze:
jaarlijks in de maand Maart kort ik den hoofdfcheut
tot op een voet of achttien duimen in, naar dat hij forsch is.
Deze fcheut zal, indien de boom welig is , geclurende den zomer een lot maken van vijf tot zeven voeten, zonder dat
eenige zijfpruiten ult voortkomen. Door dit inkorten van den
hoofdfcheut, noodzaakt men hem om zijtakken te maken ,
ingevalle men hem kort boven een oog afgefnoeid heeft , zal dedaaruit voortkomende fcheut dikwijls reeds in hetzelfde iaar de
wonde geheel overdekken , en flechts een lidteeken nalaten , gelijk men Pl. VIII. letter f, f, f. zien kan waar men het lidteeken en den wasdom van elk jaar kan zien."
„ Indien de loten zeer lang zijn , dan kort ik den hoofdfcheur
tweemaal in hetzelfde jaar in : hierdoor krijg ik in een jaar tweederlei foorten van zijtakken , wArmede ik het planketlel zeer
fpoedig overdekken kan. — De eerfte fnoeijing heeft in het voorjaar plaats , en de tweede ongeveer in het midden van Junij.
„ Wanneer men de boomen fnoeit, hetgeen in Februarij of
Maart gefchieden moet , dan moet men altijd kort boven een oog ,
en liefst boven zoodanig oog fnoeijen , waaraan men de meeste
bladen ziet; want onder aan elk blad zal een vruchtknop komen.
Men lette hierop insgelijks wanneer men de takken van opgaando
peerboomen wegfnoeit. Bij fommige foorten van peren zal men
op die plaatfen , indien bet weer gunstig is , dikwijls van vijf
tot negen. peren aan een tros vinden.
„ De fnoeijing moet niet wel later dan in Maart, uiterlijk in
't begin van April , plaats hebben , om dat dan de hoofdfcheut
reeds begint te wasfen. Men kan hem , gelijk gezegd is , indien
hij fterk groeit , iii 't midden van Junij nog een inkorten, latea-
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tende men hull , al naar dat ze forsch zijn , van drie tot zes
oogen aan elke zijde. De af beelding op P1. VIII. zal dit een
en ander duidelijk genoeg maken. De benedenfle f, is de plants
waar ik den boom afgekapt heb , en g, is de oude tronk , waaraan nog flechts weinig bast te zien is.
„ In 't begin van Augustus kort men de loten welke naar voren gewasfen zijn , tot op vier duimen lengte in hierdoor bewerkt men dat het lot in dat jaar niet verder groeit , en dat hetzelve fchoone en zware oogen voor het volgend jaar maakt.
„ Wanneer deze loten kort bij den flam zijn , en men ze noodig mogt hebben 0111 het pIanketfel te bekleeden, dan kan men
ze op de voormelde wijze (Pl. VIII. d, d ,) naar achteren buigen , waardoor de misfland voor een groot gedeelte weggenomen , en de tak tevens gedurende het najaar en den winter tegen
het geweld der winden beveiligd wordt.
„ Op de voormelde wijze zal men in den tijd van vier jaren
nicer peren krijgen dan men er in vijf en twintig jaren krijgen
zoude , bijaldien men jonge boomen plantte , en dezelven op den
gewonen trant behandelde. Wanneer men ontwaar wordt , dat
de peren er onoogelijk beginnen uit te zien,, voor dat ze nog de
halve groote bereikt hebben , hetgeen doorgaans een gevoig is
van hevige winden en nachtvorsten , dan kan ik het volgend middel aanraden , waanan men behoort gebruik te makers, zoo dra
het Nve6r begint zachter te worden.
„ Maakt met de punt van een fcherp pennemes eene fnede
de fchil van de peer, van den fleel af tot aan de bloem, op dezelfde wijze waarop men de LATING aan de boomen verrigt,
maar raakt zoo min mogelijk het vleesch van de peer. Neemt
dan een zamenmengfel van gier en houtasch en firijkt met Inv
vinger een weinig daarvan over de fnede heen : dit mengfel zal
er af vallen zoo dra de wonde genezen is , en men zal hierdoor
het openbarsten der peren voorkomen.
„ De foorten welke hieraan het meest onderhevig zijn , zijn,
de Colmars, de Firgouleufen en de Cre/anes. Ik verrigt echter
deze bewerking niet anders dan aan leiboomen."
De gewoone ZIEKTE van den Peerboom , even als van den
Appelboom , is het vuur of de kanker, en hij wordt daardoor
ruim zoo hevig als gene aangetast. Aangaande de middelea
daartegen zie VUUR. — De Peerboomen krijgen den kanker
vooral van den beestenmest , welken zij althans in hunne jeugd
niet wel kunnen velen. — Tot deszelfs vijanden behoort de
PEER-RU P s (Phal. tines pomonella) met aschgraauwe vleugels
die naar achteren een rooden of goudvlak hebben, men vindt ze
in de peren zelve: Voorts de aan dezen boom eigene BLADKE.
VER
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VER (Curcuija pyri) de ICERSEN-SNUITKEVER (a/rat/id

cerafi) die ook veelal de peerboomen aandoet, en de vlakken op
hunne bladen veroorzaakt; de PEERBLAD-ZUIGER (Chermes
pyri) die het loof bederft. Ten opzigte der Wespen, welke
voor de peren niet minder nadeelig zijn dan voor andere boomvruchten , en der middelen daartegen. Zie het artikel WESPEN.
De bekende vrucht van dezen boom, de PEER (Pirum,
Bina, Poire , Pear) is van zeer verfchillende waarde. De geaardheid van haar vleesch , de hoeveelheid van fap, en de finaak
welken zij daardoor verkrijgen , doen de eene foort verre boven
de andere uitmunten. Sommigen hebben boterachtig en fmeltend
vleesch hetwelk zoo fappig is , dat het als 't ware op de tong
vergaat , b. v. de graauwe boterpeer. Want hoewel het vieesch
van alle peren vol is van kleine fleentjes of korreltjes, waarvan
de meesten vlak onder de fchil liggen , zoo zijn echter deze
Ileentjes bij deze en gene foort zoo klein en zoodanig in het fap
bedolven, dat men ze niet Bens op de tong ontwaar worth ,
en dezen noetnt men SIVIELTE,ND.
Andwn zijn HA F-s M ELTEND, wanneer namelijk de korTeltjes, welke in 't vleesch zitten , zich op de tong niet geheel
oplosfen en niet geheel onvoelbaar worden , maar jets korreligs
of een zeker merg nalaten , hetwelk nogtans zoodanig door het
fap overwogen wordt, dat er de finaak geen onaangename aandoening van heeft.
Anderen zijn MALS CH VAN VLEESCH, en hoewel minder
fappig dan de voorgaanden, evenwel zoo dat de fijnheid van het
vieesch al het hinderlijke van de korreltjes wegneemt.
Men noemt daarentegen BROKKELIG (easfsant) die peren, waarin het fap niet geheel vloeibaar is , en bij de
opening daaruit loopt , maar waarin hetzelve om zoo to zeggen tusfchen de vezels en korrels van het vleesch befloten is ,
zoo dat het vleesch onder het genot als 't ware aan flukjes breekt.
is het vieesch glasachtig en hard , dan breekt het wanneer men het fnijdt of daarin bijt , aan flukken, maar wanneer
let malsch is, kan het bijkans door de tong gebrokkeld worden,
gelijk onder anderen bij de Bergamotten het geval is. Deze
Toorten van peren zijn ook doorgaans het kruidigst van fmaak.
Diegenen welke hard en breekbaar vleesch hebben, zijn het
Ineest tot fleenen geneigd , en worden weldra buikziek : zijn zij
daarentegen murw en breekbaar, dan worden ze ligtelijk melig,
Ioo dra haar tijd voorbij is , uit hoofde dat het weinige fap , het
*elk zij bevatten , fpoedig opdrbogt.
Sommige Peren hebben een Muscusfmaak , zonder dat men er
uitwendig jets van kan ruiken ; andercn daarentegen ruiken ook
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geheel Museusachtig
en worden om die reden IVIuscusperen
genaamd.
Voorts zijn de Peren gedeeltelijk WIN T ERP ER EN , die ten
minsten tot November , en anderen den geheelen winter door en
!anger duren kunnen. Over 't geheel echter zijn er weinig foorten van peren welke zoo lang als de appels kunnen duren , en
de oorzaak hier,Tan is , dat het meerdere en zoete fap , gem,
zij bevatten eerder in gisting overgaat. Men moet de Winter-.
peren larger aan den boom laten dan de Herfstperen ; zij moeten
of in een droogen kelder of in de Fruitkamer BEWAREN
V AN V R U C H T E N) bewaard , en niet op ftroo maar flechts op
-de planken gelegd worden , nit hoofde dat het firoo de vochtigheid aanneemt en dezelve aan de vruchten mededeelt, waardoor
zij een onaangenamen fmaak krijgen en ligter beginnen te
rotten.

Gedeeltelijk noemt men de peren. H E R F S TPEREN, zijnde
diegenen , welke in het laatst van September rijp worden en tot
in November duren. Daartoe behooren de weeste boter- en veel
tndere fijne peren.
ZOMERPEREN eindelijk worden die foorten genaamd , welke
van de kerfen of tot in het laatst van September rijp worden.
Deze moet men niet al te lang aan den boom laten hangen , on/
dat zij overrijp zijnde , doorgaans melig en fmakeloos of buikziek
worden. Sommigen daarvan kunnen flechts acht dagen lang duTen , anderen den tijd van twee of drie weken.
Het huishoudelijk gebruik van deze vrucht is zeer menigvuldig.
Behalve dat dezelven , versch gegeten of geiloofd, eene aangename en gezonde fpijze opleveren , zoo kan men ze ook , door
ze te droogen, gedurende verfcheiden jaren bewaren , en er voorts
cider , azijn of moes van maken.
De CIDER, die van peren gemaakt wordt , ondergaat dezelfde
behandeling als die welke van appels wordt vervaardigd. Hij
is wel minder vurig , en wordt ligter zuur dan gene, maar levert
met dat all voor de landlieden in den zomer een goeden drank
op. Ook verfchilt het veel, welke foorten van peren men tot
bet maken van Cider gebruikt. De Champagne -WIJNPE E R , de
zijn er bij uitnemendUAPP ESPEER , de GRA AUWLING enz.
heid toe gefchikt. Gewoonlijk geven de wrangife peren den
besten wijn. Indien men dus malfche foorten van peren tot het
maken van Cider verkiest te gebraiken , moet men er vooral eel/
gedeelte van de wildile en wrangile foorten bijvoegen , waardoor
men aan dien drank geest en kracht zal bijzetten. — Men zal
nit de peren meestal naar evenredigheid meer most perfen, dan
slit appels ; dan men moet volftrekt niet wachten, tot dat zij
malscb.
N 4.
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malsch zijn geworden , om dat men er in dat geval het fap niet
qitperfen.
gemakkelijk
Tot AzuN zijn de meeste foorten van peren gefchikt , zoo
wel zomer- nis herfst- en Winterperens Hij is wel minder dan
de azijn , xveike van appels gemaakt wordt , kunnende hij noch
zoo Log duren noch ook het koken velen, dan hij is des niet
te min tot daze en gene einden zeer wel te gebruiken. Uit boofde
dat er bij de peren ricer zoetigheid is dan bij de appels , wordt
deze azijn oak eerder zuur. Hij wordt even eens toebereid als
de azijn van appels, zie CIDER - AZ UN.
overvloed van ilcchte peren maar noch tijd noch
Indica
gelegeni,eid om dezelven nit te perfen dan kan men ze
ook am de zwijnen geven, voor welken zij een zeer gezond
voedfel zija,
Het PERENM 0 E s of Conferi, hetwelk in Duitschland veet
gemaakt wordt en er onder den naafi ./ van Latwerge en Gefiiiz,
vooral door kinderen en dienstboden, in plants van boter op het
brood gegeten wordt, verdient de opmerking van alle huislieden
ten. De R ()ODE KAPPESP E die een aantal peerboomen 1
(=r
htig fmakelijk en duurzaam
REN vooral leveren een z p
Moes op. Men neemt versch a,-,persten most van peren of
appels (welke laatfte vooral zeer vcikiezeliik is) laat denzelven
eenigzins inkoken, fchuimt hem dan , en werpt vervolgens de
iaan Itukken gefnedene en gefchilde peren in den ketel. Zoo dra
de peren daarin komen , moet men zorgen dat het vuur middel
onder den ketel ligge en zoo groot zij dat de peren gedurig aan
bet koken en in beweging bliiven, om te beletten dat zij niet
2anbranden. Er moet echter met Been lepel in geroerd worden,
dan alleen wanneer men mogt verzuimd hebben om het vuur goed
aan den brand te liouden , zoo dat de ftukken peren in den
ketel liggen en gevaar loopen van aan te branden. In dat geval
moet, men beginnen te roeren , ei daarmede voortgaan tot datmen
den ketel leeg gefchept heeft. Geheel in 't laatst kan men er wat
kaneel kruidnagels , en citroen- of oranjefnippers in doen, waar
door de fmaak niet weinig verbeterd wordt.
De peren, welke men hiertoe gebruikt en aan flukken fnijdt,
bet zij dat het Bon ChrOtiens EIJERPEREN of anderen zijn,
inoet men niet al te geel noch te malsch laten worden, om dat
zii dan ligter aanbranden. Hoe flijver dit moes gekookt wordt,
hoe langer men het ook kan bewaren kunnende bet, indien het
goed toebereid is , ten minsten drie jaren lang duren. Indien
bet daarentegen niet genoeg gekookt is , dan wordt het fpoedig
guur en bederft.
Men kan oa van Peren-most een zeer nutilg SAP ofeene s TRO OP
os
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koken, die men vervolgens bij gefloofde vruehten als anderzins kan gebruiken. Om aan doze droop de noodige duurzaamheid bij te zetten, zoo dat dezelve ook nog na verloop van yery
fcheidene jaren goed blijve , laat men den most tot op een derde
of een vierde inkoken, moetende men hem intusfchen ook van
tijd tot tijd fchuimen. Men doet hem vervolgens in Flesfchen en
zet dezelven op een koele plaats , na dat men ze behoorlijk digt
gedaan heeft.
Deze Peer - droop i3 ook zeer gefchikt °In er Mostert mede
te maken. Het mostertineel, of de gemalen mostert , wordt
diet met het peerfap gekookt, maar men neemt it geel en
groen mostert - meel , doet het in een fchotel , giet er van het
peerfap 4 ft over been , roert zulks dooreen en last het eennacht
over flaar. Na verloop daarvan zal de mostert naauwelijks meer
vloeibaar zijn ; in dat geval kan men er al roerende nog zoo
veel peerfap bijdoen, als men noodig oordeelt , om hem zoodanige dikte te geven als men verkiest. Men bewaart hem dan insgelijks in flesfchen op een koele plants.
Heeft men fap van kwan (zie KWEEN) dan kan men den
mostert nog fmakelijker maken , door x.4. daarvan bij perenfap te
voegen. Men kan ook Appelmost , wanneer dezelve zoo dra
hij uitgeperst is , op de voormelde wijze tot droop verkookt
wordt, tot het bereiden van mostert gebruiken, waardoor dezelve nog duurzamer wordt. Floe beter appels, hoe beter mostert
zoo dat diegene welke van beste appels vervaardigd words, even
goed is als die welke men van druiven most maakt.
In fommige flreken van Saxen maakt de gemeene man jaarlijks
zijne MOSTERT-PEREN, d. hij kookt de peren met mostert
en bewaart ze zoo gedurende den winter. In Keurfaxen daarentegen kookt hij cigenlijken PEERMOSTERT (hetgeen vooral
eene lekkernij der Maaijers in den Oogsttijd is) op de volgende
wijze : hij kookt de gedroogde of gebakkene peren met mostert,
tot dat ze geheel week zijn, wordende dan dit moes door de
gaten van een doorflag been gedrukt of geperst.
Dat het D R 0 0 G E N (Of BAKKEN, gelijk het ook wet iii
Duitschland genaamd wordt) van peren zeer voordeelig zij
talrijke huishoudingen, behoeft geen betoog. Men droogt de
peren in de lucht en in de zon , in Ovens , of op Kagchels
even gelijk de Appels. Zie APPELS
Daar de peren meer
fap bevatten dan de appels, hebben zij langer tijd noodig, en
vereifchen dus meerder brand. Zij verminderen ook flerker ,
hebbende men 7 zak verfche peren noodig oin t zak gedroogden
te verkrijgen, terwij1 men van 5 zakken appels dezelfde hoeveel'held verkrijgt.
N 5
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De zomerperen worden ook wel met de fchilIen g edroogd out
fiat haar inwendige waarde niet groot genoeg is om er zoo veel
moeite aan te befteden , en om dat zij zoo kort duren, dat merx
er niet lang me6 mag dralen wit men ze op die wijze voor het
bederf bewaren.
Fiine en geurige peren, aan itukken gefheden en gedroogd,
zijn zoo aangeuaani van fmaak , dat men ze , even als of ze gekonfijt waren , bij het Defert op tafel kan geven , voorat indien
men ze onder het droogen tusfchen beiden Bens met fuiker beflrooid heeft.
Eene andere wijze om de peren in 't huishouden to gebruiken
is het maken van ZULTEPER EN of ZILTEPEREREN (Siilzehirnen) gelijk dezelven in Duitschland, en wel bepaaldelijk in
bet Eic'isfeld genoemd worden bezigende men daartoe bij voorkeur de gele kogelpeer. (die gelbe kuhlbirn) Dit is eene ronde
vroege herfstpeer, die in 't laatst van September, en fomtijds
aireeds in het midden dier maand rijp wordt, en niet lang duren
kan zonder buikziek te worden. Om nu dezelve niet flechts tot
in het volgend vooriaar te kunnen bewaren, maar tevens om haar
cell aangenamen en kruidigen finaak bij te zetten, wordt zij op de
volgende wijze in vaten of tonnen ingelegd:
Na dat de peren bij droog war van den boom geplukt zijn ,
worden zij in een luchtig vertrek uitgeflort , tot dat zij beginner
geel te worden ; en zelfs doet het er geen kwaad aan , indien zij
reeds bij de bloem of bij het klokhuis beginners buikziek te
worden, mits dat zich zulks niet verder uitilrekke. Men zoekt
vervolgens alle kleine, befchadigde en gevlakte peren daaruit,
en legt de overigen bij iagen in een zuivere ton. Er moet aan
de ton geen de minfte bedorvene lucht zijn, moetende dezelve
vooraf zorgvuldig met heet water gezuiverd worden. Nog beter
is het om er een vat toe te gebruiken , waarin goede rijnfche
wijn gelegen heeft, en dadelijk na dat men er denzelven uit getapt heeft.
De eene boom van bet vat wordt daaruitgenomen en de andere
met groenen Venkel, die met de flelen ter lengte van een vinger
afgefneden wordt, beftrooid : dan worden er de peren opgezet
zoo dat dezelven op de bloem komen te ftaan , en de flelen naar
boven uitapken. Om de tweede laag te makers , fleekt men de
peren anders om, met de itelen tusfchen de eerfle laag, en me,t
de bloem naar boven. De derde laag wordt wederom even als
de eerfte gemaakt, met de (Icien naar boven , en de vierde even
als de tweede enz.
Heeft men vier of zes lagen op elkander genet, dan flroomen er wederom wat afgefneden Venkel ter hoogte van i duini
(wet`
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over heen , en wanneer het vat vol is, ftrooit men er anijskorrels tusfchen, indien men van den anijsfmaak houdt , kunnende
men d!e anders ook weglaten, en er Ilechts als te voren gefneden Venkel over heen ftrooijen : waarna men het vat met fchoon
water laat vol loopen , den boOm daarin legt , en met groote
zuivere fleenen bezwaart, ten einde het indringen der buitenlucht
te beletten , en het dan nog van boven toedekt.
Na verloop van eenige dagen zal men bevinden dat het water
voor een groot deel daarin getrokken is , in welk geval men er
wederom versch water bijgiet , en zulks van tijd tot tijd herhaalt , ten einde de boOm altijd een duim hoog onder water fta.
Deze peren zijn binnen vier of zes weken eetbaar, en houden
denzelfden fmaak tot laat in het voorjaar,, mits men er de nowdige zindelijkheid bij in het oog houde , en zorg drage dat er
altijd een duim hoog water boven den boOm fta, maar ook niet
meerder. Want zoo dra de boom , door dien men er peren uitgenomen heeft , al te diep onder water komt , moet men hetzelve
daaruit fcheppen , en den boOm des floods met nog meerder gewigt bezwaren.
De Peren worden ook in fuiker of in Honig gekonfijt. Om
ze IN SUIKER T E KONFIJTEN neemt men goede, fmakelijke
en even rijpe peren, fchilt ze , maar laat de ftelen daaraan, of
fbijdt die half af, boort er het klokhuis met de pitten van boven
uit, of zoo ze groot zijn, fiiijdt men ze aan vieren, en werpt
ze voorts in fchoon water, om dat ze anders hare witte kleur
verliezen. Vervolgens kookt men ze in zuiver water, maar niet
al te murw , neemt ze dan uit het water en laat ze op een doorflag
uitlekken , doet ze hierna in een zuivere pan , giet er fuikerftroop (zie SUIKERSTROOP) over heen, laat ze daarin een
nacht en dag 'ban ; giet dan de itroop af, kookt dan dezelve op
nieuws tot een bekwame dikte , en giet ze dan weer over de peren,
op dat zij door het vocht, dat in de peren is , dunner worde.
Dit herkoken van de flroop herhaalt men zoo dikwijls, tot,lat
dezelve op de peren dik blijft ; waarna men het een met het ander
in potten doet, zoo dat de peren door de 'troop overdekt worden. — Tot 1 n Peren zal men nagenoeg 1 ii fuiker noodig hebben.
Sommigen koken de peren in een niet al te dik toebereidde
ftroop , tot dat ze behoorlijk ,week zijn , en handelen voorts
daarmede op de voormelde wijze. Als men in 't laatst van het
koken wat kaneel en kruidnagels in de ftroop doet, zal dezelve
nog aangenamer van fmaak worden : ook doet men wel deze
kruiden , fijn geftoten, op het laatst in de warme ftroop.
Men kan de peren , en alle andere foorten van vruchten , die
men in fuiker konfijt, ook IN H 0 NIG ILONFIJ TEN; wordende
tot
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tot dat &ride de honig te voren met wat warm water tot behoot.
iijke dikte gekook t , en tevens wel gefchuimd: waarna alles even
cis met de fulkerftroop behandeld worth. Om te weten of de
honig dik gcnoeg gekookt zij , behoeft men er flechts eenversch
ei in te werpen, hetwelk in dat geval daarop drijven zal, terwijl het zinta zoo lang de honig nog niet gekookt is.
01T1 P E R E N D R 0 0 G T E KONFUTEN heeft men bijkans nets
enders te doen dan de peren, na dat ze nagenoeg murw gekookt
zijn , een weinig in fuikerftroop te laten koken , op dat ze daar
van doordrongen worden; daarna neemt men ze met een lepel
nit de frroop , Mat er dezelve wat aflekken, legt ze dan op
blikken of zuiVere plankjes , die men vooraf met fijn geftampten
broodfuiker beftrooid heeft, en laat ze op een warme plaats
(b. Ni% kort bij een kagchel) droogen , keerende men ze altemets
om , wanner zij van boven droog worden. Men kan ook het
droogen befpoedigen , door er fijne !biker over been te 7aspen.
Droog zijnde moet men ze op een drooge plants in doozen , tusCaen fchoon papier , bewaren, gelijk zuiks ook met alle drooge konfituren gerchieden moet. Men moet er echter op verd.acht zijn, dat om drooge konfituren te maken , de droop jets
dunner moet zijn, tilt hoofde dat anderszins de konfituren niet
gemakkelijk droogen willen , en ook minder oogelijk worden. —
De fuiker, welken men er toe gebruikt, moet van de beste en
foort , en geheel droog zijn.
Er zijn meerderlei foorten van Peren dan van Appels, en om
die reden is het ook ruim zoo moeijelijk om dezelven met de
behoorlijke naauwkeurigheid in klasfen te verdeelen , hetgeen intusfchen in de Fruitkunde noodzakelijk moet plants hebben. De
beste verdeeling ZOU zekerlijk zijn die krOLGENS DE GESLACHTEN; dan deze is niet wel te verkrijgen 't en ware men buitengewoon groote plantingen van zeer vele echte foorten van peren
bezat , en er eene hoofdfludie van maken konde.
Uit dien hoofde moet men zich tot hiertoe vergenoegen met
dezelven of naar de GELIJKHEID DER V 0 R M E N Of naar de
OVEREENROMST V AN HET VLEEScu of naar het TIJDS TIP
UTAAROP Z E R U P WORDEN, te verdeelen ; hoe zeer ook alle
deze verdeelingen aan verfchillende gebreken onderhevig zijn.
M ANGER in deszelfs Inleiding tot een fysternatifche Pornotogie
en s I c K L E R in deszelfs Fruitkundig Maandwerk , der Teutfche
Obstgdytner , hebben ons Tabellen . van Vormen geleverd, en de
peren volgens derzelver verfchilleriden omtrek verdeeld. De T. 0.
G. verdeelt ze in V klasfen volgens Pl. XVI. en befchrijft ze aldus:
De vorm der Peren is over 't geheel rond of langwerpig. In
't midden zijn dezelven alien R o N n of a UIKI G gelijk de
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Fruitkundigen zulks noemen , maar naar de bloem en naar aen
fled toe verfchillen deze beide vormen wederom zeer a anmerkelijk, te weten:
A.

B.

Dit is de EERSTE KLASSE en we!
2) Of ROND (fig. i.) de APPEL-PEER.
b) ofs p i rr s (fig.2.) de LANGWERPIGE RONDE PEER.
C) of PLAT (fig. 3.) de PLATRONDE PEER.
NAAR DEN STEEL. En dan zijn dezelven
I. of SCHE RP s PIT s; zijnde in dat geval hare fpits:
I) of EENPI KROMME SPITS, dit is de TWEEDE
KLASSE, weike wederom driederlei vormen, heeft;
a) die met een ItoNDE KROMME SPITS. (fig. 4.)
b) die met een HOOGE KROMME SPITS. (fig.5.)
die met een PLATTE KROMME SPITS. (fig. 6.)
s) of EENE REGTE SPITS; dit is de DERDE KLAShebbende insgelijks driederlei vormen, te weS
ten :
a) de RONDBUIKIGE SPITSE PEER. (fig. 7.)
b) de HOOGBUIKIGE SPITSE PEER. (fig. 8.)
C.) de PLATBUIKIGE SPITSE PEER. (fig. 9.)
H. of Zii zijn STOMP SPIT s , en dan zijn ze wederoni
I) of K RO M en STOMP SPITS, en dit is de VIERDE
RLASSE, waartoe de volgende 3 vormen kehooren :
a) de RONDE PARELVORM. (fig. IO.)
b) de HOOGE PARELVORM. (fig. II.
C) de PLATTE PARELVORM. (fig. 12.)
of REGT en S PO M P SPITS , zijnde dit de VIJFD E KLASSE, welke ook driederlei vormen heeft:
a) De RONDBULKIGE STOMPSPITSE PEER.
(fig. 13.)
b) De 1100GBIJIKIGE STOMPSPITSE PEER.
( fig. 140
C) De PLATIIMIGE STOMPSPITSE PEER.
( fig. 15.)
NAAR DE BLOEM.

In het Handbuch der Obstbaumzucht van c ii RIST vindt men
let volgend register van Peergeflachteu:

I.
A.

WINTERPEREN,

PEREN MET SMELT END OF BOTERACHTIG VLEESCII,
BOTERPEREN.

B.

PEREN MET HALFSMELTEND VLEESCH.

C.

PEREN MET MALSCH VI.XESCII, DIE g C HT E R NIET
BOTERACHTIG ZUN.
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D.

PEREN MET BROKKELIG vLEES
a) Brokkelig en mural of halfbrokketig
b) Brokkelig en hard.

A.

MET SMELTEND VLEESCH.

IL

HERFSTPE REFS.

B.

HALF SMELTEND.

C.

MALSCH, ZONDER BOTERACHTIG TE 2

D.

BROKKELIG VAN VLEESCII.

A.

SMELTEND.

B.

HALFSMELTTEND.

ZOMERPERENi

C.

IVEALSCH, ZONDER BOTERACIITIG TE ZIJItt

D.

BROKKELIG.
W. HET GESLACHT DER ROUSSELETTEN.
V. HET GESLACHT DER BERGAMOTTEN.

I. STooPPEREN

in foorten.

DIEL, in zijne fystematifehe Befchrijving der verfchillende
foorten van pitvruchten , oppert eene nieuwe wijze van verdeeling , waarbij hij voornamelijk op de geaardheid van het vleesch
let, zonder nogtans de vorm geheel uit het oog to verliezen. Hij
Itelt namelijk DRIE KLASSEN, DRIE AFDEELINGEN, enDpat
GESLACHTEN. Te weten

EERSTE KLASSE.
EOTERACHTIGE, SMELTENDE, ZEER SMAKELIJKE
PEREN, DIE ZICH OP DE TONG DADELIJK OPLOSSEN EN
GEHEEL VLOEIBAAR WORDEN.

NB. Dit zijn de eigenlijke kostelijkfte tafelperen.
TWEEDE KLASSE.
VOLSAPPIGE, SMAKELIJKE PEREN, WELKE INSGELIJKS OP DE TONG VLOEIBAAR WORDEN, HOEWEL MET
ZOO TERSTOND.

NB. Ook dir zijn nog van de fijnfte tafelperen.
DERDE KLASSE.
SAPPIGE EN SMAKELIJKE PEREN, WIER VLEESCPI
ONDER HET KAAUWEN BROKKELT

poires casfantes—EN

DIET, OF ALTHANS MET GEIIEEL VLOEIBAAR WORDT.

NB. Zijn gedeeltelijk tafelpereu, gedeeltelijk beste ftoofperem
VIER-

PER.EBOOlvi,
VIERDE KLASSE.
PEREN MET TA MELIJIt SAPPIO EN ATERGACHT/G 03'
SMERIG EN LIJMERIG VLEESCH,WELKE NIET VERHEVILN
VAN SMAAK ZUN.

NB. Men zoude deze geheele klasfe SMEERPEREN kunnett
noemen ; zij bevat niet dan goede ftoofperen , die men
ilechts bij gebrek aan beteren uit de hand zal eten.
VIJFDE KLASSE.
PEREN

MET SAPPIG OF DROOG VLEESCLI EN LAE VAN

SMAAK.

NB. Zijn niet dan floofperen.
ZESDE KLASSE.
PEREN MET HARD VLEESCH, EVEN ALS DAT VAN
RAAUW GEGETEN WOR.

ENOLLEN, KUNNENDE NIET
DEN.

NB. Dit zijn de beste Winter- floofpeten.
Elke van deze zes klasfen heeft wederom drie afdeelingen,
tut betrekking tot derzelver verfchillende hoogte en dikte.
EERSTE AFDEELING.
WELKE 1300 GER DAN BREED Z1JN.

NB. Men zal wel in deze afdeeling enkele peren van dez
en gene foorten vinden , die eigenlijk tot de tweede
afdeeling zoude behooren , dan dit zijn uitzonderingen'
en men let llechts op het grootite gedeelte.
TWEEDE E FDEELING.
EVEN DIK ALS

HOOG,

TEN MINSTEN

NOOIT

MEER

SAN EEN VIERDE DUIM IIOOGER DAM BREED.
DERDE' AFDEELING.
ALTIJD

TEN

MINSTEN 4 DUIM HOOGER DAN BREED.

Eindelijk wordt , op dat men elke foort gemakkelijker
ne vinden, ieder klasfe en afdeeling in drie geflachten gefplitst
to weten volgens het tijdftip waarop dezelven rijp worden ;
ivordende deze laatfte wijze van verdeelen veelal in de gewom!
Catalogturen der Boowkweekers geyolgd.
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?EREN (A.)
EERSTE GESLACHT.
ZOMERPEREN.

DIE AAN DEN BOOM HANGENDE ZOO RIJP WORDEN,
DAT ZE DADELIJK KUNNEN GEGETEN WORDEN.

TWEEDE GESLACHT.
IIERFSTPEREN.
DIE GEWOONLIJIC DUET REGT RIJP WORDEN, DAN NA
DAT ZIJ EEN Tip LANG GELEGEN IIEBBEN: ZIJ DUREN
TOT OCTOBER EN NOVEMBER.

NB. Zij duren ook wel Bens langer, indien het een koude
zomer geweest is , of wanneer de boomen op het Noorden flaan , gelijk mede wanneer de vruchten op een zeer
koele plaats bewaard worden enz. Dit zijn dus al te maal
bij-oorzaken, welke van de natuur der vrucht moeten afgefcheiden worden.
DERDE GESLACHT.
WINTERPEREN.
BEGINNEN IN HET LAATST VAN NOVEMBER RIJP TE
WORDEN , SOMMIGEN WORDEN NIET DAN IN ' T VOORJAAR OF ZELFS IN DEN ZOMER RIJP,DUREN BIJGEVOLG
Z E ER L A N G,

en het langst van alien.
SOORTEN VAN PEREN.

AGAATPEER. Bernfleinbirne. Ook wel Rousfeline genoemd.
(Manger.) — Eene HERFSTSTOOFPEER, van parelvormige
gedaante , met een korten , =area en vleefchigen heel ; ruig en
lichtgeel van fchil , tarnelijk zoet van vleesch. Zij words ill
October rijp, en is zeer gefchikt om te droogen.
AARTSHERTOGSPE ER. Timpling. L' zirc it iduc (NM. —
(Manger.—Handb.—Diel.)— Eene aanzienlijk groote, zeer fraaije
zomer- floofpeer, die ook fmakelijk genoeg is , om uit de hand
gegeten te worden. Zij is kogelvormig , en de buik zit kort bij
de bloem , waar de vrucht zeer breed en vlak gewelfd is , terwiji zij naar den fled toe in een flompe (pits eindigt. Zij is
si duim breed en 3 duim lang. De bloem is weinig gezonfien
en altijd van cenige bulten omringd.
De
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De buik is fond , de dikke fled, welke doorgaans facef
flat, is fomtijds 2 en fomtij-ds i duim lang. De fchil is , wanneer de vrucht hare volkomen rijpheid bercikt heeft , fraai
geel, aan de zonzijde eenigzins blozend, en voor het overige
vol fijne graauwe flipjes en roestvlakken. Het vleesch is wit,
grofkorrelig, vol merg, tamelijk fappig en heeft een zuiveren
fuikerfmaak.
De BOOM is aan het groote blad gemakkelijk te kennen. Hij
groeit welig en worth zeer vruchtbaar. De zomerloten zijn dik
en niet lang , aan de zonzijde dof roodachtig bruin , en aan de
overzijde vuilgroen , zonder wol , en met een menigte witachtig
graauwe fijne en groffe ilippen bezaaid. Het blad is groot en
eirond, met een korte fpits , grasgroen, zeer glimmend en fpits
getand. De oogen zijn zcer fpits, en zitten op uitftaande oogtakjes zeer verre naar bulten.
De vrucht wordt half Augustus rijp , en men moet ze ter behoorlijker tijd plukken ; want wanneer ze aan den boom volkomen rijp worth , worth ze reeds na verloop van weinige dagen
buikziek. Men moet er dus gebruik van maken , zoo dra hare
groene kleur in geel begint te veranderen. — Van den TWEEDEN RANG.
ABRAHAM E. ATELIJNE PEER. Zie CITROENPEER.
ADMIRAAL Portugal d'Ete, Poire de Prince. — (Manger. .-KNOOP. Eene tamelijk goede zomerpeer, plat van gedaante,
2 duim dik en hoog : de bloem is groot en weinig gezonken;
de fchil bruinachtig rood en fonitijds ook wel graauwachtig ; da
floel kort en dik. Het vleesch is malsch en fappig, en van
een aangenamen gear, bijaldien ze in een goeden grond gegroeicl
is. Zij wordt in het laatst van Augustus of in 't begin van Sep.
tember rijp, en wordt weldra melig.
geannet. Zie

SINT

JANSPEER.

MON DIEU. Zie GEZEGENDE PEER.
ALANTPEER. Die rothe oder grofse Pfalzgriifinn. (Zink.
Manger. Handb. T. 0. G.) — Eene fraaije, middelmatiggroote
vrucht , 3 duim lang en 21 duim breed. Zij is naar boven het
breedst en uit dies hoofde min of meer buikig. De bloem is
groot , vlak, weinig gezonken en van bulten omringd. Zij eincligt in een flompe fpits en groeit veelal wat fcheef. De flee] 19
duim lang, houtachtig en knobbelig. De fchil is voor bet
grootIL Dnzr,
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grootfte gedeelte donkerrood en heeft flechts hier en daar gele
vlakken ; aan de fchaduwzijde is zij met graauwachtige fflpies
bezaaid. Het klokhuis is van boven en van onderen fpits en
heeft veel fleenen om zich heen.
In 't Qerst is het vleesch hard en korrelig ; maar wanneer zij
Ian den boom geheel rijp worth of eenigen tijd gelegen heeft,
wordt hetzelve boterachtig en is vol van een zeer zoet en geurig
fap. Zij is daarom niet flechts zeer goed om raauw te eten ,
maar ook om er het fap uit te perfen. Zij wordt in het laatst
van September rijp en duurt vier of vijf weken. Wanneer de
boom in een goeden bearbeiden grond flaat , draagt hij alle
jaren.
De clam is middelmatig zwaar en de hoofdtakken fchieten vrij
regelmatig om hoog. Hij maakt graag warhout , maar in geen
groote menigte , en daar de takken niet zeer veel loof maken,
is zijne kroon vrij doorfchijnend. De zomerloten zijn kort
en middelmatig zwaar. De kroon is min of meer plat gedrukt.
Het blad is donkergroen , groot en lang, en meestal naar den fled
toe fpitfer dan naar \Toren.
/11114DOTTE. — (fjintinye. Du Hamel. Handb.) — Eene
meer breede dan Lange , van boven platte , naar den heel fmal
loopende , middelmatig groote , min of meer ruige wiNTE RP EE R, die in 't eerst grasgroen en zoo hard als een fteen is ,
maar geheel rijp zijnde goudgeel en aan de zonzijde eenigzins
blozend worth. Haar vleesch is vrij droog, maar geurig en
zoet. Zij is vroeg in December eetbaar en kan tot 4n Februarij
en langer duren , zonder buikziek te worden.
Q,uintinye rekent haar onder de goeden, anderen flechts ender
de middelmatige peren. De Boom zit vol doorns. Hij is zeer
goed tot grondflam voor boterachtige peren, en daar hij niet
zeer Berk groeit, kan men bij gebrek aan kweftammen , of op
plaatfen waar de grond voor kweboomen te droog is , laagflammen daarvan kweeken. Deze foort van peren begint laat te dragen , maar wanneer de boom eens begint, draagt hij ook alle
jaren rijkelijk , en is zeer duurzaam. De vruchten zijn het fmakelijkst , wanneer de boom, niet op' kween , maar op een zaailing van zijn eigene foort veredeld is. Zulke flammen zijn ook
duurzamer en kunnen de felfte winters doorftaan. Uit dien hoofde zijn zij bij uititek gefchikt om aan openbare weken geplant
te worden.
/111113LEUSE. Zie

R GODE

BOTERPEER.

PERtN (A).
Zie

ROODE
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BOTERPEER.

(PoiRE L') Zie GEZEGENDE PEEL

.11111BR E GRIS. Zie 4MBRETTE.
AMBRETTE. WINTER-AM13RET T E Ambre grin, /Imbrette
grife, Belle Gabrielle , Trompe - valet. — (Ouintinye, Du Hamel,
Indien meii
Catalogue des Chartreux. Handb. Beitr. KNOOP.)
ten opzigte dezer edle TAFELPEER, Welke tot den Eerilen
tang behoort, alle de tegenftrijdigheden die men in de verfchillende Fruitkundige gefchriften ontmoet, wil te boven komen,
rnoet men noodzakelijk, op het voetfpoor van Qyintinye ,een on.
d.erfcheid maken tusfchen de AMBRET'TE MET DOORNS en
ZONDER DOORNS, aangezien beide in gedaante en groote
der vrucht, en niet minder in de geaardheid van het bout en in
het fatfoen der bladen , zeer van elkander verfchillen.
Qyintinyegeeft van de AMBRETTE ZONDER DO 0 R Ns geene
nadere befchrijving , en plaatst haar onder de middeImatige tafelperen. CHRIST daarentegen zegt dat ze bij hem tot de zeer
goeden behoort, zoo dat het fchijnt dat dezelve in Duitschland
beter tiert dan in Frankrijk , hetgeen met meer andere peren ook
het geval is, hoewel ten opzigte van de nieerderheid juist het
tegendeel plaats heeft.
Aangaande de AMBRETTE MET D 0 0 R N S (die ook Trompe
Valet en Belle Gabrielle genoemd wordt) deze plaatst Ouitinye
een minderen rang dan de jAGT'PEER (Chasferie) en de WINTERDOORN-PEER (Epine Viper), hetgeen CHRIST hem
even weinig meent te kunnen nazeggen , daar zij bij hem tot de
peren met geheel fmeltend en boterachtig vleesch behoort , en
een zoeten en min of meer rijnfchen fmaak heeft.
Er hangs echter in dezen zeer veel of van den grand, en van
den flam waarop zij veredeld is. Zij is , geheel rijp zijnde ,
goudgeel van kleur, /mar moet vooral niet te lang aan den boom
blijven hangen, om dat zij anders vrij droog wordt.
Zij is bijkans geheel rond even als de Yagtpeer,, nogtans iets
meer plat en de bloem gezonken. Gewoonlijk is zij z duim dik
en hoop, edoch is hare gedaante verfchillend naar gelang van
den boom, waarop zij gegroeid is. De vrucht van hoogilamde
en oude boomen is doorgaans langwerpiger en peervormiger dan
die van jonge en volfappige peren , wier vruchten meer rond
zijn en veel overeenkomst hebben met de GROENE SUIKERPEER Waarmede zij ook meer dan Bens verward worden.
fchil is ruig. donitergroen en overal zwaar gefigt, iijnde
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deze flippen roodachtig van kleur. De heel is regt en vrij lang.
Het vleesch is min of meer groenachtig, , zeer fijn , fmeltend,
zoet en ongemeen geurig van fmaak. Het ruime klokhuis is vol
zwarte pitten. Zij is eetbaar in November , December en januarij. — De B o o AT maakt niet flechts zeer zware loten (waarom men hem dan ook in 't eerst niet te hard fnoeijen moet) maar
hij maakt ook veel en digt hout, hetwelk met doorns bezet is.
De doorns welke men aan de Pereboomen vindt, zijn echter
verfchillend en voornamelijk tweederlei. Sommige hebben fpitspuntige dooms , b. V. de Hoijerswerder GRGENE SUIKER.,
PEER, de Amadotte , de KANEELPEER (Tondante de Brest)
en meer andere fommige daarentegen hebben kleine, dikke en
vrij flompe dooms, gelijk de j AGTPEER, de de la Motte enz.
De doorns der dmbrette zijn vrij lang en fpits , en hare bloefern.
knoppea zijn kart, dik, rand, en hebben een kleine punt.

De /!MBRETTE ZONDER DO-ORNS • is zeer weinigen,.
onder haar regten naatn , bekend. Het is eene zeer fraaije en
fmakelijke peer , wanneer zij rijp is , lichtgroen, voorts langwerpig en boven op breed , niet zoo groot als de GROEN&
S U I K E R P EER, fomtijds vol bruine vlakken en altijd geilipt.
De heel is zeer regt. Het vleesch is insgelijks groenachtig, fijn
en vloeibaar ; bet fap fuikerachtig, verheven en zeer geurig,
bijaldien haar het weer gunstig is , en de boom in een goeden
grond flaat. Zij duurt tot in December en bijgevolg minderjlang
dan de Ambrette met doorns. Op het regte tijdflip gegeten , is
zij veel finakelijker dan gene , hebbende zij veel van een goede
Bon Chretien , terwijl zij nog fmeltender is. Laat men dit tijdflip ,
hetwelk vrij kort is , voorbij gaan dan words zij te week en verliest haar geur.
Du Hamel (die wel een groot geleerde in dat yak , maar even.
wel geen hovenier was , gelijk Ouintinye) fchijnt de beide foorten van Ambretten met elkander verward te hebben. Wat hij
intusfchen van het hour, van het blad en de bloefem der Ambrette
O NDER D o 0 R N S zegt , is zeer juist. — De Doom maakt
korter loten , die aan de eene zijde lichtgroen en aan de andere
Zijde graauwachtig zijn ; terkvij1 de loten der AMBRETTE m ET
DOORNS donkerder van kleur , en hare oogen minder zwaar en
platter zijn, ook niet zoo digt bij elkander flaan. De bladen der
AMBRETTE ZONDER DOORNS Zlill middelmatig groat, zonder tanden , min of meer gekruld, en de ribben maken een bong
benedenwaarts , hetwelk ,zij met de andere foort gemeen heeft.
Voorts ziet men aan het hout van deze foort , overeenkomaig
bare benaming, geen de mititte dooms mock zelfs onvolkomene
tak-
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takken; en hetzelve is gevoeliger voor de koude dan dat der
Ambrette met dooms , hetwelk tegen den hevigflen vorst bef land is.
De z o M E R 4MBRETTE. zimbrette d'eti. — (Diet. Handb.
Beiti.) — Eene voortreffelijke, middelmatig groote , vroege
DERFST-TAFEL-PEER, die iets vroeger rijp wordt dan de
witte Herfst- boter - peer. Hare eigenlijk geflalte is die van een'
flompen kegel, fonitijds echter is zij ook naar den fteel toe vrij
fiomp. Van den buik of naar de bloem is zij rond gewelfd , en
van daar naar den fleet wordt zij allengs fmaller ; zij is 21 duim
breed en 2: ;duim hoog. De bloem is eenigzins gezonken en
beeft nu en dan eenige filne buiten om zich heen. De zware
fteel is i tot I duim tang , van plooijen omringd , en fteekt nu
eens min of meer in de vrucht , dan weer flaat dezelve boven op
de flompe fpits. De fchil is groen, en wanneer de vrucht volkomen rijp is , flechts bier en daar geel gevlakt. Sommige van
deze peren , welke zeer veel zon gehad hebben , zijn ook wel
eens min of meer blozend. De fchil is aan alle kanten zwaar
geflipt , zijnde deze flippen aan de zonzijde graauwachtig en
aan de fchaduwzijde donkergroen. Somtijds vindt men er ook
roestvlakken op. Het vleesch is fijnkorrelig , vol van een zeer
vloeibaar fap , geheel fmeltend , en aangenattm , zoet , verhevert
en min of meer bergamotachtig van fmaak. De BOO M groeit
levendig , maar wordt met dat al niet zeer groot; hij draagt niet
zeer flerk en gewonelijk flechts om het andere jaar. Hij maakt
eene fraaije kroon met zwaar loof. De zomerloten zijn flerk en
lang, met een fijn zilvervlies overtrokken, dofbruin van kleur en
vol van zware ftippen. Er komen aan dezelven vroegtijdig vele
regelmatige , ilijve en flekelachtige fporen. Het blad is middelmatig groot , hartvormig , heeft een korte fcherpe fpits, is
donkergroen , glimmend , en flaauw getand. De oogen zijn zwaar,
fpits , naar buiten itaande , zwartachtig of paarsch van kleur , en
zitten op breede, vlakke oogtakjes. De vrucht worth in het
laatst van September rijp , fomtijds iets vroeger en duurt drie
weken lang. — Van denEERSTEN RANG.

De zom
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AMBRETTE , Sommer - 4;nbrabirne. Zie CR4-

PilUD1NE.
Poire d'illYIBIZE. Zie MUSC4T ROBERT.
4IJIIRE ROUX. Zie GROOTE LOOKPEER.
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HOLLA ND S CHE

BERGAMOT.

AMOUR, Amour d'Hiver. Zie SCHATPEER.
POIRE d ' AMOUR. Zie PONDPEER.
Eerie zeer fmakeANANASPEER. — (K N o o P. Handb.)
iijke Z O M ER -T AFEL-P E E R. Zij is niet groot , maar plat, bij
den fled heeft zij nog een klein buikje, zoo dat zij als 't ware
uit twee verdiepingen beitaat. De bloem is klein en in 't geheel
niet gezonken , en de fteel, die doorgaans fcheef gegroeid is ,
fteekt boven op de vrucht. De fchil is grasgroen en als met
een geelachtig graauw vernis overtrokken: geheel rijp zijnde
wordt zij echter geel en aan de zonzijde nu en clan eenigzins
blozend. Het vleesch is tamelijk hard, fomtijds vat korrelig,
het fap zoet, aangenaain en min of meer muscusachtig. Zij
wordt in September rijp. — De Bo o M maakt fchoon gewas en
draagt goed. Het blad is zeer fijn getand.

Poire d'ANGE. Zie ENGELSPEER.
ANGELIQUE DE BOURDEJIUX. Zie ENGELSPEER vAN
BOURDEAUX.

ANGEL/NYE DE ROME. Zie R o ME IN sc HE ENGELS.
PEER.

4NGLETERRE d'ETE. Zie ENGE L scnz 130TERPEER,
4NGOBERT. Zie RIETPEER.
ANGOISE BLANCHE. Zie L A NG E WIN Te R BON CHRE-,
TIEN.
Mufette d'AN30U. Zie GROOTE BLANKET.
Roulette d'/INYOU. Zie Befi de CAISSOL
Parfum arAQUT. Zie GROOTE, LANGE zomzn_
KADEL.
APOTHEKERPEER. Zie BON CHRETIEN.
APPELPEER. (Manger. T. 0. G.) — Eene geheel ronde H E R F S T P &E R, 3 duim hoog en even breed. Zij heeft nagenoe; het fatfoen van een appel, vooral wanneer men ze van
blot.
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boven ziet, zijnde zij bij den fled meet* peervonnig. Zij is
middel in het breedst : van daar is zij eenigzins gewelfd naar de
bloem, zijnde zij echter boven op geheel plat, zoo dat men ze
gemakkelijk op de bloem kan neerzetten. De bloem is tamelijk
gezonken , en heeft fomtijds eenige hoogten of bulten om zich
p een. Naar den fleet toe is zij wel veel fmaller dan boven aan,
maar evenwel nog vrij rond. De reel is zwaar, houtachtig en
1 duim lang. De fchil is vrij dik, en in 't eerst groen , maar
word; onder het liggen geel en aan de zonzijde zelfs vrij blozend. Hier en daar ziet men ook op dezelve vele zwarte flippen.
Het klokhuis is !dein , van onderen naar den fled toe rond,
en naar de bloem fpits en van fteentjes omringd. Het vleesch
is brokkelig, wit van kleur, en vol van een aangenaam, zoet en
yerkwikkelijk fap. Zij worth half October rijp , en duurt tot in' t laatst van November. — De Boom is zeer draagbaar , wordt
matig zwaar, de hoofd- en zij - takken fpreiden zich naar alle
kanten uit , en hij maakt veel warhout. De zomerloten zijn tamelijk lang en dun. De kroon heeft de geflalte van een kogel.
Het blad is donkergroen en fijn getand.
ARCHIDUC d'iTh. Zie AARTSHERTOGSPEER.
aeiRMENIE. Zie NAPELSCHE PEER.
ARTELOIRE. Zie Saint GERMAIN.
ASCHPEER. Die 4schbirn. — (Manger.) — Eene nuitrche
z o MER of HERFST-STOOFPEER, 21 duim dik en 32 duim
hoog, kegelvormig en bij de bloem met een flompe fpits. De
fchil is geel met graauwe flippen. Het vleesch is malsch , teér
en vrij fappig, en de fmaak niet onaangenaam. Zij wordt in het
laatst van September rijp , en kan , even als de meeste peren van
die foort, niet lang duren.
4TL4SBIRNE. Zie DAUPHINE.
ATLASBIRNE. Zie SATIJNPEER.
POIRE d' AUCH. — (Forfyth) — Heeft veel overeenkomst
met de co L M A R, maar is dikker bij den fleet : zij is eetbaar
van Nieuwejaar of tot in April en wordt door Forfyth voor de
beste van alle WINTERPEREN gehouden.
04
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Saint ATTCUSTIN. Die 4ugustinerkirne.
(Quintinye,
Hamel , Manger, Handb.) Heeft in haar uiterlijk veel van een
groote Virgouleufe, en in het midden eene foort van gewricht,

van waar zij vrij fpits naar den fled toe loopt. De bloem is
gezonken, de fled Nat boven op en is tamelijk lang, de fchil
is in 't eerst groen en vervolgens geel , aan de zonzijde vol
fraaije roode flippen. Het vleesch is knolachtig, hard en zandig. Het rap vrij aangenaam , min of meer zuur,, maar muskadelachtig; zij is in December en Januarij eetbaar, en voelt zich
op dat tijditip vettig aan. — De boom kan op kwe zoowel als
op zaailingen of wilde peren veredeld worden; deszelfs zomerloten zijn aan de zonzijde roodachtig en geftipt , aan de andere
zijde groenachtig geel de oogen zijn dik, min of meer gedrukt,
fpits en weinig naar buiten ftaande, de oogtakjes vrij zwaar.
Het blad is donkergroen, glimmend , van acliteren witachtig
benedenwaarts omgekruld , en zeer fijn getand.
AUGUSTPEER. Zie EIJERPEER.
4.UGUSTPEER. Zie 00GSTPEER.
4UR4TE. Zie GOUDPEER.
liellisfitne X4MTN11M. Zie VERJWILLON,
4VERAT ROS1IT. Zie ROBIJN.
4ZEROLBIRNE. Zie MISPELPEER.

B.
tACKOFENBIRNE. Zie HANDPEER.

BALSEMPEER. Zie

KONINKLIJKE

MUSKAAT.

Eene Winterfloofpeer,
BARBESPEER. — (Manger.)
van pareivorinige geftalte , en bij de bloem road; zij is duim
dik en e duim hoog. De bloem is zeer weinig gezonken en
do heel flechts duim lang. De fail is bruivachtig geel en aan
de zonzijde min of meer blozend.
BARENDSPEER. La Bernardiere.

(Manger.)

Eene

a melii

k groote, plat gedrukte , ZOMER-STOOFPEER, die
naar den feel vrij fpits toeloopt zittende de fled als 't ware
bui
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rot in 't vleesch. De fchil is groenachtig geel, of vuil rood ,
en de oppervlakte voor het overige vrij oneffen. Het vleesch
is hard en wrang. Zij wordt in Augustus rijp.
BASELER ZOMERPEER. Die beste Bafeler former- neuskatellerbirne. (Manger. Handb. Beitr.) — Eene zeer vroege en
goede Muskadelpeer, welke dikwijls de groote , gelijk ook de
vonn, van een ganzen ei heeft: de bloem is weinig gezonken en
zit op een groote vlakte. De feel is zwaar en II tot 2 duim
lang. De fchil is glad , geelachtig groen , en veelal geheel groen 7
zonder het minite rood. Het vleesch is week en bijkans vloeibaar, zeer fappig en heeft een aangenamen muskadelfmaak.
Zij wordt in 't begin van Augustus aan den boom rijp , en kart
niet lang duren. Men moet echter niet wachten tot dat ze aan
den boom volkomen rijp wordt en afvalt, anders verliest zij veel
van haar fmaak en wordt melig. — De BOOM groeit fraai in de
hoogte en maakt fchoon loof. De zomerloten zijn lang, regt
en rank , bruinachtig groen , en hebben hier en daar roodachtige'
fLippen. De oogen zijn kort en fpits; zij hebben zwarte vinnen
en hooge oogtakjes. Het blad is groot, lang, fraai groen, flin
en fcherp getand, en heeft een lartgen fled.

BEST PRESENT. Zie BRUSSELSCHE PEER.
BELLE ET BONNE. — (Ouintinye , Manger. Handb. Beitr.)—
Eene groote , dikke fraaije ZOMERPEE.R, van gedaante bijkans als een Bergamot, naar onderen evenwel jets minder dik,
21 duim breed en nagenoeg 3 duim lang. De bloem is klein ,

zeer gezonken en fomtijds , maar niet altijd , van hooge bultea
en oneffenheden omringd. De fleet is i* duim lang, zeer dik
en zwaar , en fleekt eenigzins in de vrucht. De fchil is , wanneer de vrucht haar volkomen rijpheid heeft bereikt, geel , en
aan de zonzijde fraai rood gemarmerd en gettreept.
De BO o M groeit flerk en maakt fchoon gewas. De zomerloten zijn zwaar , regt, geheel bruin, fijn wollig , en met roodachtige , langwerpige flippen bezaaid. De oogen zijn groot,
breed, kort en fpits ; de bladen lang , fmal , dik, ilijf,, en naar
voren zoo wel als naar den feel vrij fpits toeloopend. Zij zijn

donkergroen en hebben een zwaren , langen feel. De jonge
bladen zijn boven op wollig , en alien geheel zonder tanden.
'BELLE FERTILE. Zie GEZEGENDE PEER.
XELLE FILLE, Zie Ali) o 1 NEELTJE.
05
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BELLE GABRIELLE. Zie
BELLEGARDE. Die Paradenbirne, — (Diel. Handb. Beitr.)
Eene zeer fchoone aanzienlijk groote , voortreffelijke z o M ERTAFEL PEER die tevens zeer gefchikt is tot allerlei gebruik in
de keuken. Hare vorm is langwerpig en heeft veel van een ftompen kegel. Zij is 3 , ook wel 32 duitn lang en ruim 24 dulin
breed. De buik zit verre naar boven en zij is naar de bloeni
toe zeer kort en vlak gewelfd. Naar den heel toe neemt de buik
flechts allengs af, eindigende dezelve in een ilompe fpits. De
bloem is Klein, weinig of niet gezonken , en van geene plooijen
omringd. De Heel is zwaar,, z4 duiin lang , fteekt boven op de
vrucht, en heeft veelal eenige bulten oin zich heen. De fchil
is in het eerst groenachtig geel, en wordt vervolgens fraai goudgeel : dan de groothe heift dezer vrucht is van een donker bloedroode kleur , welke bij den fleet lichter en meer geftreept is , en
zich gewooniiik tot bij de bloem uitftrekt. Vruchten, die niet
veel zon gehad hebben, hebben niet dan eenige ligte flrepen bij
den heel: eindelijk is de fchil nog bovendien met een groote
inenigte fijne, geelachtig graauwe, ftippen en kleine roestvlakken
overdekt. Het vleesch is wit , korrelig , niet zeer fappig,
den omtrek van het klokhuis fteenig , voorts brokkelig , halffmeltend , en aangenaam , zoet en muskadelachtig van fmaak.
De BO o M groeit zeer vrolijk en maakt fraai loof, maar laat
veelal de takken benedenwaarts hangen. De zomerloten zijn rank,
maken in 't eerfle jaar geene fporen , maar flechts bladen; zij
zijn meer donkerbruin dan roodachtig van kleur, en vol
van nog donkerder kleur. — Het blad is aanzienlijk groot, eirond , met een korte fpits , welke fomtijds geheel ombreekt,
fraai lichtgroen en met ftompfpitfe tanden. De oogen zijn lang
kegelvormig, fpits , ftaan niet veel naar buiten , en zitten op
clerk vooruitftaande oogtakjes. De vrucht wordt half September
rijp , fomtijds 14 dagen vroeger,, en kan niet veel langer dan
vier weken duren. — Van den EERSTEN RANG.
BELLC PUCELLE. Zie Al o o r NEELTJE.
BELLISSIME d'/IUTOMNE. Zie VERIVILLON.
BELLISSI1VIE d'ETE, Supreme. Die fchOnste Somn2erbirn.—.
(Oyintinye. Du Hamel. KNOOP. Zink. Hirschfeld. Lfider

welke beweert dat men ze in Engeland Red Muscadelle pear, de
noemt. T. O. G. Handb.)

ROODE MUSi;.ADELPEER

Deze peer worth van fommigen zeer hoog gefchat zij behoort
ech.
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echter in der daad flechts tot de middelmatigen , en tot den
rang der zomerperen. Hare hoogte is 21 en hare
breede bijkans 2 duim. Zij is boven aan het breedst, en
plaatfe waar de bloem zit, vrij plat. De bloem is weinig gezon.
ken en van een aantal plooijen omringd ; er loopt eene pijp van
dezelve , door het klokhuis heen , tot op den reel. Zij wordt
van den bulk of naar den heel toe, allengs dunner, en is van
onderen geheel flomp. De fled lijkt in de vrucht gedraaid te
zijn , flaat dikwijls aan g ene zijde , is zwaar, vleefchig en
groen , en doorgaans half zoo lang als de peer.
Hare kleur is witachtig geel en aan de zonzijde blozend ;
wanneer zij intusfchen lang aan den boom blijft hangers,
worth zij bijkans geheei lichtrood of paarsch. De fchil is niet
dik. Het klokhuis is langwerpig, en fchijnt van fteenen omringd te zijn welke echter niet hard zijn. Het vleesch is tea-,
fmerig en wit van kleur, Het fap is niet overvloedig en de
j'maak fuikerachtig. Zij wordt half Augustus rijp , en dikwijls
reeds na verloop van weinige dagen buikziek. — De BOOM
wordt tamelijk zwaar , en draagt gewonelijk over het ander°
jaar. Deszelfs takken fchieten vrij ftei1 om hoog en groeijen
veelal gaffelachtig. De zomerloten zijn lang en zwaar. De kroon
is doorgaans vrij rond gewelfd en heeft zwaar loot. Het blad
is langwerpig, middel in het breedst, clomp getand, vrij dik,
donkergroen, en min of meer glimmend.
TVVEEDEN

De BELLISSIME d'ETE van Merlet. (Ouintinye. Du Hamel.) — is iets grooter en heeft een ftomper fpits haar vleesch
is min of meer muscusachtig: zij wordt gelijktijdig met de voorgaande rijp, en hare waarde is insgelijks middelmatig.
nye rekent beide tot de flechte peren — en hij heeft gelijk.
Pare BENITE. Zie GEZEGENDE PEER.
BENS. — Eene zekere foort van Franfche Peren, ook wel
Buget en Faire du Legat genaamd. Zij wordt in Augustus rijp,
en is van weinig waarde.
BEOUESNE , Bequinas. Zie SNUITPEER.
BERG4MOTTEN — noemt men een groot geflacht van g ppelvormige , platgedrukte , en meestal zeer goede peren,
wier vleesch doorgaans brokkelig en malsch fomtijds zelfs
boterachtig is , en die alle jets zeer geurigs hebben , dat haar
alleen eigen is. Zij zijn uit Italien en Frankrijk afkomstig
a ar.
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maar oorfpronkelijk, gelijk vele andere peren, uit Arta. Door
de kunst, door het zaaijen van pitten en het veredelen, heeft
men nu de foorten van Bergamotten zeer vennenigvuldigd; daarentegen hebben ook vele Schrijvers (en bepaaldelijk Zink, welke zeer onjuiste afbealdingen van dezelven levert) peren tot het
geflacht der Bergamotten gebragt , die er eigenlijk niet toe behooren, fomtijds flechts uit hoofde van derzelver geftalte , en fomtijds ook anderen die weinig of niets met de Bergamotten gelinen hebben.
De HERFST Bergamotte was buiten twijfel de eerste bekende
foort van dit geflacht , en wanneer de Fruitkundigen van de
Bergamotte fpreken, zonder jets meer daarbij te voegen , dan
wordt altijd deze bedoeld. Voorts verdeelt men dezelven in Zomer-, Herfst- en Winterbergamotten.
De naam Bergamotte wordt niet , gelijk men oppervlakkig befchouwd zoude kunnen denken , van Bergamo, eene Stad in halien , maar van de beide Turkfche woorden Beg, een \FORST,
en Armour', eene PEER afgeleid, zoo als D. Untzer dezelve
ook Begarmoud noemt , en zoo als dezelven ook bij Virgilius,
Martialis en Yuyenalis onder den naam s y RISCHE PEI1EN,
voorkomen; een gevoelen, hetwelk mede door Henne geilaafd
wordt.
\Vat het Boom GEW AS der eigenlijke Bergamotten betreft ,
zoo fchijnen dezelven uit den aard beter tot leiboomen en Piramiden , dan tot hoogitammen gefchikt te zijn: groeijende zij veel
minder clerk dan onze meeste inheemfche , of genaturalifeerde
peerboomen. — Wanneer men er de gelegenheid toe heeft, kan
men niet beter doen, dan ze op zaailingen van dezelfde foort te
veredelen en tot L E I B o OMEN aan te kweeken. — Zij kunnen
minder goed tegen de koude , dan andere Peerboomen , nit hoofde dat hun bout zeer ij1 en fponfig is , evenwel bevriezen zij
niet zeer ligt.
BERG1MOTTE d'ilLENCON: Zie HOLLANDSCHE BERG41110T.,
BER.G4MOTTE BUG!. Zie BUG!.
BERGAMOTTE BUGI — ook Pera Spina genaamd — loopt
even als de voorgaande Bugi peervormig fpits naar de fteel toe,
en is bij de bloem rond en gezwollen ; bijgevolg heeft hare gedaante zeer weinig gelijkheid met die eener Bergamotte. Zij is
duitn dik en 2 .. duim lang. De bloem is klein, niet gezonken en zit tusfchen plooijen. De reel is 1 duim lang en mid.
del-
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delmatig dik. De fchil is in 't eerst groen , en wanneer zij volkomen dip is , g eelachtig, ook zeer glad en glimmend. Haar
vleesch is malsch en fmerig, in den omtrek van het klokhuis
zandig en fuikerzoet van fmaak. Zij is van October of eetbaar
en duurt den geheelen winter.
BERGLIMOTTE C4DETTE. Zie S I C I L I A
G41110T.
BERG/11110TM DE C1IREME. Zie
MOT.

A N S C HE

WINTER

BER-

BERC4.

BER.C21110TTE CRES/INE. Beurri plat. — (Quintinye.
Hamel. Schabol. x NO o P. Zink. Pom. 214. Porn. Franc. Haab.
Eene algemeen bekende
T. 0. G. Ilenne. Hirschfeld. Diel.)
kostelijke HERF ST-T AF ELPEER die daarenboven nog de
groote verdienste heeft , dat de boom meest alle jaren rijkelijk
draagt. Hare vorm is clomp. De bulk zit boven aan bij de bloem
waar zij zeer plat is. Naar den feel toe worth zij allengs thinner,
en eindigt met een breede flompe fpits. Vocorts is zij nooit geheel rond, maar doorgaans in de lengte of breede min of meer
verfchroven. Eene volwasfene vrucht is 3 tot 3 14 duim breed
en aan de hoogile zijde ook even hoog. Sommige vruchten
zijn jets lager dan breed. De bloem is klein , weinig gezonken
en heeft eenige vlakke bultige verhevenheden om zich heen. Dc
Reel is 2 tot duim lang, daar hij begint, eenigzins vleefchig,
en fteekt niet diep in de vrucht. — De fchil is onoogelijk geel.
chtig van kleur, en met vele graauwe ftippen en rQestvlakkcn
overdekt fomtijds heeft de roest aan de zonzijde iets blozends. — Het vieesch is wit, boterachtig , fmeltend , zeer fap
pig , en ongemeen liefelijk , fijn en muskadelachtig van fmaak.
De BOOM maakt fraai en fijn loaf, hetwelk bij het minste
luchtje beweegt. De zomerloten zijn lang, niet zwaar, met een
zilvervlies overtrokken , aan de fchaduwzijde geel en roodachtig,
aan de zonzijde nog iets meer rood en met vele witgraauwe
pen bezaaid. — De boom maa.kt veel bout. Het blad is middel.
matig groot, bijkans hartvormig, met een fraaije fpits, 3 duim
lang, 2 tot 2 duim breed , lichtgroen , en ftomp getand. De
oogen zijn zwaar,, rondbuikig, bruin met witachtig graauwe
fchilfers , en zitten op breede vlakke oogtakjes. — De vrucht
words in October rijp , fomtijds eerst in November en duurt tot
jn December; zij begint einclelijk rimpelig to worden , maar worth
nimer buikziek.
Box-
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BO N T E BERG/11110TTE CR.61./11VT.:. Bergamotte CrIfaite
panachde, rz feuilles panachc''es. — (Du Hamel. Handb. Beitr.)
Of de vrucht van den boom , welken Du Hamel onder dezen
naam befchrijft eene Bergamotte Crefane zij , gelijk de voorgaande, hieraan mag men billijk twijfelen. Denkelijk heeft hij
nimmer,, van den boom met het wit gerande blad , zulk eene
vrucht gezien, even weinig als de Schrijver der Pain. rfufir. die
de afbeelding van Du Hamel getrouwelijk overgenomen heeft,
dezelve in de tuinen van Weenen en SchOnbrun zal gevonden
bebben. Du Hamel zegt: ,, De loten zijn zeer dun en lang ;
„ de oogen klein, fpits en afftandig. De bladen zeer klein
„ langwerpig en wit gerand. Zij plooijen zich op verfchillende
„ wijzen en zijn zeer fijn , fpits en flaauw getand. De bladfle„ len zijn dun en
tot g duim lang. De vrucht verfchilt in
„ geenen deele van de voorgaande."
Dan men heeft to Parijs gedurende twintig jaren vergeeffche
moeite gedaan om er vruchten van te krijgen, en na dien tijd
beeft CH RIST, die dezen boom , of liever dit heestergewas , uit
Engeland ontvangen had , ook eenige jaren Lang, zijn uiterfle
best gedaan, door hem op Paradijsflam te veredelen , en in een
zeer goeden grond te zetten
alles zonder het minfle gevolg. Deze boom vat niet, dan wanneer hij op Paradijsitam
veredeld wordt : latende hij zich noch op kwe noch zelfs op
zaailingen , of wilde itammetjes van andere peren, veredelen.
De befchrijving welke Du Hamel van het boompje geeft , is
ten opzigte der loten, oogen , bladen enz. zeer juist. Hij zegt
„ de bladen zijn wit gerand." Dit zijn zij van Junij af tot in
najaar ; maar van 't voorjaar af tot aan de tweede rijzing der
fappen, in 't midden van Junij , zijn zij zwavelgeel gerand. Het
boompje maakt altijd flecht gewas heeft fcherpe doorns , en
men zou eerder zeggen dat het beftemd ware om kleine, wilde
peertjes, dan om Bergamottes Crefanes te dragen. — Door den
tijd zal men wel hieromtrent volkomene zekerheid erlangen.
ZOMER

CR:EStiNE. Zie

ROODE

BERGAMOT.

Dv IT S C HE BERGAMOT. (Handb. Beitr.) Deze vow,treffelijke BERGAM1OT werd voor vele jaren in het BE RGSCHE
uit een pit aangekweekt. Het is eene fraaije , groote vrucht,
die wel 23 lood zwaar wordt. De kleine bloem zit in een groote vlakke groef. De fleel is tamelijk lang , en fleekt nu eens
meer,, dan eens minder diep in de vrucht. Sommige zijn
bij den fleel plat, andere fpits. De fchil is geheel glad , zwaar
geftipt, en, wanneer de vrucht volkomen rijp is, geel , wordende
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tie op dat tijdflip de 11ippen groen : tusfchen beiden vindt men
er ook roestvlakken op.
Het vleesch is zeer fmeltend , zonder het minste zand. Het
fap is veelvuldig en aangenaam van fmaak, hebbende echter meer
overeenkomst met den fmaak van de WITTE BOTERPEER,
dan met den eigenlijken Bergamotten fmaak. Het klokhuis is zeer
klein, en men vindt er zeldzaam eenige volkomene pitten
in; fomtijds is hetzelve geheel leég. De vrucht wordt half September rijp. — De Boom maakt zwaar hout , deszelfs bladen
zijn golvend. Hij draagt gewillig en aan trosfen. — Van den
EERSTEN RANG.
ENGELSCHE BERGAMOT. Bergamotte d'4ngleterre. Grande-Bretagne. (K N o o P. Manger. Handb.) — Eene groote, dikke , bultige peer, van gedaante als de Hollandfche Bergamot,
met een kleine zeer diep gezonkene bloem en een korten zwaren
fleel , welke diep in de vrucht fteekt , en van bulten omringd
is. De fchil is dik, groen , en vol van grijze flippen , vooral
in den omtrek der bloem. Het vleesch is onder de fchil groenachtig , zeer frneltend vloeibaar en fmakelijk als een boterpeer.—
Zij wordt in September rijp , en is van den EERSTEN R A N G.
FRANSCHE BERGAMOT. — (Manger) Dit is eene
kleine HERFST-BERGAMOT van geringe waarde. De fchil is
geelachtig , en aan de zonzijde blozend. Het vleesch is malsch
het fap overvloedig , zoet en liefelijk van fmaak. Zij wordt in
October of November eetbaar.

Go un BERGAMOT. Bergamotte gore d'Automne.
Handb.) Zij heeft de gewone groote, bloem en
flee' zijn beiden gezonken ; de fchil is ruig , bruinachtig geel
en graauw ; fomtijds krijgt zij ook zwarte vlakken. Wanneer zij
volkomen rijp is , fchijnt de goudgele kleur door de ruige fchil
been. Het vleesch is malsch brokkelig en vrij muscusachtig:
bet fap is niet menigvuldig maar zeer zoet. Zij wordt in 't /ants!:
van September rijp, en kan niet lang duren. Op bet juiste tijdflip gegeten wordende, is zij aangenaam van fmaak , maar wordt
vervolgens weldra melig. — De BOOM maakt goed gewas; de
zomerloten zijn wollig. Hij begint niet vroeg to dragen maar
wordt vervolgens ook dubbel vruchtbaar.
BER.WIMOTTE H4TIVE. Zie z o MER BERGAMOT.
HER.FsT-BERGAMOT, oak wel LATE BERGAMOT remaind.
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naamd. Bergam9tte d' Automne. ---(Bernie. Handb.) Zij is 21
duim breed en even hoog , hebbende zij de gedaante van een
platten kogel. De bloem is eenigzins gezonken. De heel is dik
niet boven duim lang , en fteekt vrij diep in de vrucht. De
fchil is ruig , groen en met graauwe flippen bezaaid geheel rijp
zijnde wordt zij min of meer geelachtig en aan de zonzijde blozend. Het vleesch is boterachtig en fmeltend, wanneer echter
de boom in een flechten grond flaat , vindt men veelal fleentjes
in den omtrek van het klokhuis. Het fap is liefelijk , zoet , kruL
dig , rijnsch en zeer verkwikkend van fmaak.
De zomerloten zijn kort en dik , lichtgraauw en groen gemengd , en met zeer kleine flippen beflrooid. De oogen zijn dik,
rond , lang, zeer fpits en afilandig. De oogtakjes bijkans geheel
plat en effen. Het blad is 3 duim lang , 12 duim breed en witachtig 'groen van kleur. Aan de kanten is bet zeer fijn getand.
De bladileel is 11 duim lang, en de bloefem zeer groot. Zij
wordt in October , November , en fomtijds nog later rijp maar
moet reeds in September geplukt worden, om dat zij anders ligtelijk buikziek wordt.
11 ERF sT -BERGAMOT. S 0 PPIGE GR OENTJE, MAAT.•
JES-PEER HEER EN-PEER. Bergamotte d'ilutomne.—CHRIST
noemt ze de HE RF STBERGAM OT VA N Ouintinye OM ze van
de andere Herfstbergamotten to onderfcheiden. — (Oaintinye. Da
Hamel. KNOOP. Hirschfeld. Herne. Porn. Franc. Handb. Diet.)—
Eene der lanast bekende kostelijkfte tafelperen van de grootfte
foort. Hare vorm is vrij veranderlijk. Nu eens zijn ze tamelijk
plat gedrukt , dan weder naar den heel heen flomp fpits. Boven
aan , kort bij de bloem, zijn zij het breedst. Hare gewone
breede is ruim 2 tot duim , en de hoogte 2i tot 2i duim , het
laatfte wanneer de vrucht naar onderen fpits toeloopt. De kleine
bloem is open, en zit fomtijds in een wijde, en fomtijds in een
kleine en naauwe groef, zijnde zij doorgaans van verfcheiden
bulten omringd. Zeldzaam is de vrucht geheel rond. De fteel is
ftekende dezelve
zwaar , vleeschig , en I. tot I duim lang
wanneer de vruchten plat zijn , diep in de vrucht, terwijl 114
bij fpitfe vruchten vlak boven op zit, en meestal eenige plooijcn
om zich been heeft.
wanneer de vrucht geheel rijp is , is de fchil helgeel van kleur,
fomtijds en flechts wanneer de boom op kwe veredeld is , mii
of meer blozend. De flippen zijn veelvuldig , fijn, en gedeeltelijk graauw,, gedeeltelijk groen, en tusfchen beiden vindt men
er ook roestvlakken op. Het vleesch is geelachtig wit, fijn , boterachtig, frneltend, vol fap, en van can verhevenen zoeten
fmaak,
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friatk , die lets zeer verkwikkelijks heeft. Het klokhuis heeft
platte vakjes , en zeer lange, fpitCe, en bruine pitten — De
Boom groeit, jong zijnde, zeer vrolijk. — De zomertoten zijn
zwaar en icon:, geelachtig growl, en met donkerbraine flipptia
als bezaaid. Het blad is middelmatig groot , langwerpig rond,
van een hoog groene kleur, en heeft kleine tandem, De oogen
zijn kegelvonnig en zeer afflandig De vrucht wordt half October, of in 't begin van November rijp, en men kan er,, wanneer ze on een koele plaats bewaard wordt gedarende Brie
maanden en Langer gebruik van hebben uit hoofde dat de vruchten niet alien gelijktijdig rijp wordei. — Van den ALLEFLEER..,
ST EN RANG.
G R O O T E HERFST-BERGAMOT. Grande Bergamotte
tomne. — (Zink) — Zij is 2-4: duim dik erg 24 duim hoog. Da
bloetn is klein en weinig of niet gezonken, en de fled I duin/
lang en vrij dik. Dc fchil is groeuachtig geel eft met groenach.
tig bruine Ilippen als oveczaaid aan de zonzijde zijn deze
pen lichtrood. Het vleesch is hard en vast, en de fmaak bergamotachtig. Zij wordt in het laatst van September rijp en duurt
flechcs veertien dagen.
HOLLANDSCHE BERGAMOT. Ammfelle. Bergamotte d'
lencon. — (Du Hamel. Zink. Manger. Handb.)
Deze is zeer
groot, veelal buitig , 3 duim dik en 21 duLn hoog. De bloein
en de hinge dikke deal zijn zwaar gezonken. De fchil is fraai geel
en blort:iid. Het vleesch is half brokkelig, en doorgaans zon:
der fteenen. Zij heeft veel fap , hetwelk zeer fmakelijk is. Deze
voortrefelijke peer kan tot in Junij dureu.— Van den EERSTEN
RANG. - De boom groeit goed, zoowel op wilde peerftammen
als op kwe. De zomerloten zijn lang, zwaar
bruinachtig
rood en met roue flippen overdekt. De oogen zijn rond , fpits
affiandig, de bladen lang, min of sneer benedenwaarts omge.4
kruld en zonder tanden.
LATE BERGAMOT. Zie

BERGAMOT.

P A ASCH BERGAMOT. Zie WINTER-BERGAMOT&
(Du Hanel;
Roo DE BERGAMOT. Bergamotte rouge.
die haar ook Crefane d'êtd noemt. Porn. Franc. — Pont. ifujir.--.
Diet. Handb. Belo) — Eene kleine maar zeer voortreffelijke4
boterachtige, vroege HERFST-TAFELPEERi van een plargedrukte vorm. Naar den fled toe wordt zij iets (Ulmer, en f011`
Ita D EEL.
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mige vruchten zijn min of meer ftompfpits , duim breed en
s duim hoog. De bioem is half gefloten en zit in een mime, nu
Bens vlakke , dan weer vrij diepe groef, welke meestal effen eta
zonder bulten is. De korte en dikke fleel iteekt zeer drep in de
vrucht, en heefc veelal eenige bulten of verhevenheden om zich
been. De fchil is ruig, geelachtig groen , en aan de zonzijde
bruinachtig rood, des dat men de gele grondkleur als vlakkert
daardoor heen ziet fchijnen. Voorts zit de geheele oppervlakte vol
kaneelkleurige roestvlakken , en zware graauwe ftippen. Het
vleesch is wit, korrelig, niet zeer fappig, maar week , boterachtig fmeltend, en de finaak heefc veel overeenkomst met dien
van de boterpeer.
De noom vast zeer vrolijk ; hij worth groot en is duurzaain.
Iiij fchiet zijne takkenlfrisch in de hoogte, maakt veel fijn bout,
en zwaar 'Doi; dan het loof is van een vrij doffe kleur,, het
Been hem op het oog niet zeer fraai maakt. De zomerloten
zijn lang en vrij zwaar , geelachtig van kleur,, barren aan wollig,
en weinig geftipt. Het Mad is Mein, eirond , lichtgroen en niet
getand. De oogen zijn kort , kegelvormig , afitandig en zittera
op vlakke oogtakjes. De vrucht wordt in 't begin van October
tijp , fomtijds reeds in 't laatst van. September, maar moet half
September geplukt worden; kunnende zij in dat geval Brie we.
Iten duren. — Van den EERSTEN RANG.
S CILIAANSCHE BERGAMOT. Bergamotte
Ber.
gamotte tnusquee de Sidle, Bergamotte cadette.
(Du Hamel. —
Quintinye. — Manger. — Handb.) Deze HERF s T en WIN.
TzRBERGAM 0 T is 21 duim hoog en 23 duim dik. De bloent
zit vlak en de heel fteekt oak niet zeer diep in de vrucht. De fchil
is aan de zonzijde flaauwrood , aan de overzijde geel , en voorts
glad; het vleesch is brokkelig en lets fteviger dan dat der meeste
andere Bergamotten , evenwel is het fmakelijk en het fap zuur,
achtig zoet. Zij is eetbaar van lOctober tot in December :
naauwelijks refit rijp geworden , wordt zij melig en fmakeloos.
Van den TWEEDEN RANG der Bergamotten. — De B04051
anaakt goed gewas , en korte, dikke, regte zamerloten welke
graauwachtig geel en zwaar geftipt zijno Do oogen zijn dik,
langwerpig rond, fpits en afftandig , en hebben dikke oogtakjes,
De bladen zijn lang naar voren fpits en bij den heel rond , zii
Zijn min of meer benedenwaarts en rommigen gootswijze gekrukl,
in de leant is zonder tanden.
BERCrIMOTTE DE SOULERS. Bonne de Solders. — KNOOP.
Hamel. — Porn. Franc. Handb. — T. 0. G.) Deze
Peg
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feet* is middelmatig van groote , fomtijds echter ook vrij groot4
wanneer namelijk de boom nog jong is en in een goeden grond
Nat. Kort bij den heel is zij het breedst. De bloem is bij klelne weiriig , maar bij grooten tamelijk Clerk gezonken;
zij is groot open, ruim, maar niet zeer diep. De heel ziet
uit als of hij later in de peer geftoken ware, en heeft een klein
kuiltje om zich heen: hij is dik, kart en houtachtig. Hare grondkleur is groen en wordt vervolgens geelachtig aan de zonzijde
is zij nu en dan eenigzins blozend. Zij k met ftippen overiaaid
welke nog groener zijn dan de grondkleuri maar onder het liggen veelal geheel verdwijnen , of althans Minder zigtbaar zijn
om dat zij veel bleeker worden. Zij is 22 dilitri breed en 24 duirn
hoog. — De fchil is dik. Het klokhuis final, langwerpigi van.
boven en van onderen fpits , en heeft vele groote en kleirie fleenen om zich heen. Deszelfs vakken zijn naanw i gefloten ,erit
zitten vol pitten. Het vleesch is min of meer geelachtig van
kleur, tnalsch , boterachtig, vol fap , en zeer aangenaam en
kruidig van fmaak. Zij wordt in December volkamen rijp , maar
is reeds in November eetbaar.
De Boom draagt alle jaren en wordt groot de hOofcl- ert
±ijtakken fChieten niet zeer fleil in de hoogte en groeijen veelal
gaffelachtig. De takken zijn over 't algemeen tamelijk lang
het draaghout wisfelt bij beurten af, en 'hat digs opeen.
De zomerloten zijn kort en vrij zwaar geelachtig bruin en wit
geflipt. De kroon is zeer uitgefpreid, niet zwaar met takkett
bezel, en uit dies hoofde vrij doorfchijnend. Het blad is eirond,i
klein , en meer gekarteld dan getand.
BERGAMOTTE T4RDIVE. Zie COLMAR.
W EE RGA L 0 ZE BERGAMOT. Bergamotte non Pared.
•-1andb.)
Zij is groot en aanzienlijk bloem en Heel zijn gea.
zonken, de fchil is groen , het vleesch fmeltend het fap overvloedig en de fmaak weergaloos. Zij wordt in October rijp, et
duurt tot in November, fomtijds tot in 't laatst van December.;
Wanneer de groene kleur begint witachtig to warden , eh de fait
Min of meer vochtig wordt, moet men haar niet langer later
liggen: — De Bo om heefc dit met vele andere Bergamotteboomen gemeen , dat hij zeer onderhevig is aan kanker,
vooral na zware koude van deze ziekte bevallen Wardt.
Eene der B ESTE vruchten.
WINTER BERGAMOT. PAASCTIBERGAMÓT. Bergamotti
d'hiver. Bergarnotte ronde d'hiver: Pergarnatte de Mmes. ,Berg,
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tardive. Berg. de Carbne. La GriMere.— (Ouintinye. — Du Ha,

wel. — KNOo P. - Zink. — Miller. — Henne. — ilandb.) —
Dit is eene tamelijk groote vrucht, te weten 3 duim dik , en nagenoeg even hoog. Hare gedaante is Bergamotachtig rond, en
kort bij de bloem het dikst ; de bloem is vrij diep gezonken.:
De fteel is tamelijk dik, il duim lang en fteekt diep in de vrucht.
De fchil is groen, met graauwe flippen bearooid; wanneer de
peer geheel rijp is , wordt zij geelachtig en blozend. Het vleesch
is wit, half boterachtig en half brokkelig , zonder freenen. Het
fap is overvloedig en zeer aangenaam van fmaak. — De Bo OM
maakt tamelijk mare maar korte zomerloten , en deze zijn
graauwachtig groen geftipt. De oogen zijn dik, en de oogtakjes glad en breed. Het blad is 3i duim lang , 21 duim breed,
bij den fleel langwerpig , en aan het einde bijkans fpits, hoog
groen van kleur en zeer fijn getand. De biadffee1 is 21 duim

duim lang. Zij wordt in januaTij en Februarij eetbaar.
De ZOMER BERGAMOT. Bergamotte trete. Bergantotte
Altive. — (Henne. — Handb. —) Eene aanzienlijke vrucht,
3 duim hoog en bijkans 22 duim breed. De bloem is tamelijk
gezonken en van, eenige bulten omringd. De heel is dik , groen ,
duim lang , en fteekt vrij diep in de vrucht. De fchil is ruig
en groen van kleur, met graauwe en gele flippen, fomtijds is
zij ook aan de zonzijde min of meer blozend. Het vleesch is
half boterachtig en half brokkelig. Wanneer deze peer Lang aan
den boom blijft hangen, worth zij buikziek. Het fap is wel niet
zeer verheven, maar met dat al vrij aangenaam zuurachtig van
frnaak. — De zomerloten zijn dun en tamelijk lang, aschgraauw
en roodachtig gemengd van kleur , en bij elk oog eenigziRs ingebogen , voorts als met meel beftrooid en weinig geftipt. Da
oogen zijn dik , kort, plat en in 't geheel niet fpits. De bogtakjes zijn dik en hebben eene kaneelkleur. Het blad is rond,
bijkans hartvormig, naar den feel toe ronder clan naar de fpits ;
aan de kanten is hetzelve naar de fpits toe getand. De‘fteel is
IT,- duim lang en het blad zelve 3 duim lang en 23 duim breed.
De bloem is groat. — De vrucht 'worth in 't begin van Septem.

ber rijp.
De GRAAUWE, ZOMER BERGAMOT. WILDE HONIGBergarnotte grife idle. — (Zink). — Eene platgedruk.
te, vrij goede ZOMER- en HE RF ST BERGAMOT, 2 duim dik
PEER.

en even hoog. De bloem is klein en weinig gezonken. De korte
ifeel is middelmatig dik, de fchil is ruig, groenachtig geel, en
aan de zonzijde-brainachtig road, met roode flippen. Het vieescit
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is malsch, min of meer iteenig , heeft veel fap en is cniakelijker
om te eten dan de zoogenaamde Honigpeer. Zij wordt half
September rijp, duurt drie of vier weken, maar is het finakelij kst , wanneer ze fpoedig gegeten wordt.
De LA NG E ZOMER BERGAMOT. Bergamotte (rite longue.
— (Zink. T. O. G.) Eene aanzienlijk groote vrucht, 2
duim lang , 2 duim dik en met een flompe fpits. De kleur is
geelachtig groen, met vele bruinachtige flippen beftrooid, en bij
de fpits geheel bruinachtig. De bloem is tamelijk gezonken.
De Heel heeft bijkans de lengte van de peer en is zwaar en knobbelig. Het klokhuis is nagenoeg rond, de fchil vrij dik en grof,
en her vleesch fineltend en fappig. — De B o o M wordt groot
en zwaar maakt kromme takken en is zeer vruchtbaar. De zo.
merloten zijn dun, fpits en matig van lengte. De kroon is meer
plat dan hoog. Her blad is langwerpig rond, donkergroen vast
kleur en zeer fijn getand. 1e vrucht worth half Augustus nip
en kan niet lang duren.
De RONDE ZOMER BERGAMOT.
(K N 0 OP. ManHandb. --- T. 0.
ger. — Du Hamel. Milan de Beuviere.
G.) Eene fchoone en voortreffelijke vrucht , rond van ge-.
daante, 2 duim hoog en 21 duim breed. De heel is kort en
naauwelijks i duim lang. Aan de zonzijde is zij donkerrood,
aars de fchaduwzijde geel en groenachtig. In net rood vindt men
graauwe, en in het geel groene flippen. De bloem is diep gezonken , de fchil zeer dun en het klokhuis fpits. Het vleesch
korrelig , maisch en vol van een zuurachtig zoet fap, hetwelk
zeer aangenaam van fmaak is , zoo dat men haar wel tot de beste peren ma g tellers. In den muck van het klokhuis vindt men
eenige fleenen.
De BO o M wordt niet zeer zwaar. Deszelfs takken zijn verre
uit elkander verfpreid ; de zomerioten tamelijk zwaar en lang.
De kroon wordt hoog en groeit piramiedachtig. Het blad is
klein eirond en lichtgroen van kleur. De vrucht wordt in het
laatst van Augustus rijp en kan. 3 weken lang duren. Da boom
is zeer vruchtbaar.
De STRAASBURGER ZOMER BERGAMOT. Bergarnotte
Handb. Beitr.) —
'fete de Strasbourg. — (Zink. T. 0. G.
Is middelmatig groot , te weten duim lang en 24- duim breed.
Middel in is zij het dikst , en loopt vrij rond naar de bloem
toe, welke weinig gezonken is. Zij loopt vrij fpits naar .den
flea toe; de heel is 12 duim lang. Hare kleur is groenachtig
P3
geel ,
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geel , maar wordt, na dat de vrucht een paar dagen van den
boom is afgenomen witachtig geel, en graauw geftipt. De fchil
is dun , het klokhuis tamelijk rand, de vakjes in hetzelvenaauw.
Zij heeft malsch en fappig vleesch hetwelk zeer verkwikkelijk
van firiaali is. — De zoom wordt redelijk zwaar , en maakt veet
Whom, De zomerloten zijn dun en niet Lang; nu en dan vindt
men aan dezelven doorns of ftekels , en daar vandaan dat deze
peer in Duitsehiand bij den gemeenen man den naam van Steck#irne (fteelcpeer) draagt De kroon is kogelvormig en vol loot.
Het blad is fijn getand en lichtgraen van kleur. De boom is bij
uitftek vruchtbaar. Deze peer worth in het laatst van Augus;us rijp, en duurt vieI. weken.
De ZWITSER&Clin BERGAMOT. La Bergansotte fuisfe
Foire brodOe.— (Merlet. Quintinye. — Du Hamel. — Zink. —
Diel.) — Eerie vail
— Porn. Franc. Lspuds bekende, middelinatig groote , zeer fraaije en fmakelijke.
platrond en vrij wan breeder dan hoog,
2ijnde zij a duim breed en ci duim haog, terwijl ze min of
neer fttomp naar den fteel toe loopt. Die bloem is dooreans zeer
gezonken. De fteel is zwaar, i duim lang, en fteekt
miet diep in de vrucht. De fchil is geelachtig groen , en fmat
cn, breed geftreept. Dc ftrepen zijn niet rood maar bleekgeel en
*an de zonzijde goudgeel. Danrenboyen is de oppervlakte met
vele fijne, g:aatiwe itippen als bezaaid. Het vleesch is wit, fija
Vorrelig, zeer fappig, hoterachtig fmeltend , en zeer verheven
van fmaak.
De _II o o M groen vrolijk en, in de vorm eener piramide, waar
ioor hij zich van de measte andere boomen onderfcheidt. De
cakken groei , en vrij itch in de hoogte. veredelde jonge boo,snen van daze foort, groeijen zoo regt als eert kaars. De zomerloten zijn zwaar en tamelijk fang, fraai geelachtig of olijfgroen ,
aan de zonzijde goudgeel, aan de fchacluwzijde bleekgeel, gefireept en met fijne wol overtrokken. Het Wad is aanzienlijI
root, eirond, en . heeft nu eel's een dan weer eenelange fpits. De oogen zijn fchoon graauwachtig bruin en , afflait.
dig, en de pogtakjes zeer breed en plat. De boom draagt ook
*eer goad, wanner hij op, wilde Peerftarn veredeld is. De vrucht
wordt in November rijp en kan tot in December duren , mits op
een koel plaats b,ewaard. wordende. — Van den ALLEREER5TRN RANG.

BERNHAR.D,SBIRIVE. Zie BARENDSPEER.
BERN.
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BERNSTEINBIRNE. Zie AGAATPEER.
Poire de BERNr. Zie P4RFUM

d'hT.Z.

BEST. — Een gefiachtnaam van zekere Franfche Perm, waar.
bij men g ewoonlijk den naam van de landftreek of plaats voegt,
van waar dezelve het eerst gekomen is ; zoo heeft men de
BEST de C4ISSOI. Zie C1IISSOI.

BEST de CH4UMONTEL of CH4CEIVIONTEL: Zie WIN.
TER BOTERPEER.

BEST de BERT of BESIDERT. Zie KARWEIPEER.
BEST le MONTICATT. Zie MONTIGNT.
BEST de LIINDRT. Zie JAGTPEER.

BEST de la MOTTE. Zie MOTTE.
33ESTEPEER. Zie EIJERPEER.
BESTEVAARSPEER. Zie WINTER BON CHRETIEN.
BEURItk PLOT. Zie BERGelMOTTE CldSZNE.
BLANKET. Blanquet, WITTE, WITACHTIGE PEER., is
tene foort van peren, die zich door hare witachtig gele kleur
van anderen onderfcheidt. Zoo heeft men
Be GROOTE BLANKET, KORTSTELIGE SUIKERIJ,
XORSTELIGE SUIKERPRER. Gros Blanquet, Blanquet A courts
queue, Blanchette. — (K N 0 0 P. - Ouintinye. — Du Hamel. —
Miller. — Manger. —) Verfchilt veel van diegene welke men
bloat weg Blanquet of ook wel Petit Blanquet noemt. Zij words
ook 14 dagen vroeger rijp, en is grooter maar wanftaltiger daa
de kleine Blanket. Haar fteel is vrij kort in evenredigheid van
de groote der vrucht; hij is ook dik en fleekt diep daarin. Deze
peer is ook korter en meer plat gedrukt dan de langftelige Blanket. Zij is aan de zonzijde vrij blozend van kleur, voorts van
boven tamelijk plat en eindigt met een ftompe fpits. Het vleescli
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volkomen 1 duim lang. De fchil is witachtig geel en aan do
zonzijde min of meer blozend ; het vleesch is geurig en aange.
naamer van fmaak dart dat der groote Blanket. Zij worth in 't
laatst van Juliji rijp. — De B o OM maakt zwakke loten, welke
veel overeenkomst met die van de Cuisfe Madame hebben.
De

KLEINE

BLANKET. Zie

ST. JAKOBSPEER.

De KORTSTELIGE BLANKET , KORTSTELIGE SUIKErt.
courte queue,
PEER. Die kurzstielige Muskatellerbirne. Muscat

a

Blanquet 4 courte queue. — (K N 0 o P. - Moab.) — Eene middelmatig groote peer, rond van gedaante, maar naar den heel,
welke kort en dik is , min of meer fpits toelopend , 1$ duim dik,
en 213 duim hon. De bloem is tamelijk groot en vrij aanmerkelijk gezonken. In den orntrek van den fteel ziet men veelal
Gene menigte bulten en oneffenheden. De fchil is glad , geel en
overal geel geflipt; en flechts nu en dan vindt men er onder,
welke aan de zonzijde blozend zijn. Het vleesch is malsch , het
fap zoet, aangenaam, en ongemeen geurig. De pitten zijn lichtbruin. Zij wordt half September rijp en kan voor een zornerpeer, vrij lang duren. — De Boom maakt goed gewas,:en heeft
geelachtig hour.
De RONDE BLANKET. Blanquet rond. — (Ouintinye.—
Miller.) — Dit is eene kleine, ronde, geel- en roodachtige
peer , met een korten 'Icel. Zij behoort tot die vruchten , welke
in Julij rijp word,en. Zij heeft eene fchoone vorm , en de boom
met zijne grasgroene , ronde , glimmende en fcherp getande bladen , maakt een zeer mooi figuur. — De vrucht moet echter bier
to lande ontaarden, want zelfs van boomen, die men uit Parijs
ontvangen heeft, kreeg men geene zeer finakelijke vruchten.
De ZONIER BLANKET. BLANKE SUIKERIJ. LANGlf"eirse Zuckerbirne. Sucrin blanc
illeaume. Sucrëe blanche d'ete. — (KN 00 P. - Du Hamel. —
Ouintinye. — Zink. — Abercrombie.) — Van gelijk fatfoen als
de groote langftelige Blanket, maar flechts i duim dik en q-.
duim hoog. Hare bloem is groot en weinig gezonken ; de fleet
I duim fang, vleeschig en min of meer krom gebogen. De fchil
is glad , geelachtig wit, en aan de zonzijde blozend. Het vleesch
is wit , half brokkelig en fijn , vol van een fuikerzoet fap, zeer
frnakelijk en geurig. Zij wordt in Augustus rijp , en kan niet
lang duren, even min als de meeste andere, en vooral fappige,
Zomerperen,
P5
BId2VA
STELIGE SUIKERPEER.
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BLi1N2UET, Zie BLANKET.
BLMITZUET lifUSZUE, Zie BLANKS MU'S CUSPEER..
I3LOEDPEER. Zie GRANAATPEER.
BOCrIGE. Zie HEERENPEER.
Coeur de BOEUF. Zie OSSENHART.
BON CHRETIEN

ZOMER

Bon Chretien.

ZOME

a-

SAFRAAN, APOTHEKERPEER, KANEELPEER, -SUMER"
EANDUPEER, KA NJUWEEL, KRUIDKANJUWEEL, MAR-

Die Malvagerbirn , die
grofse Zuckerbirn , 4jothekerbirn Zuckeradenbirn Strafsburgerbin.) Plutzerbirn.
(KN o o P. - Du Hamel. —
Zink. — Hirschfeld. — Pent.
lifilkr. — T. 0. G. —
Handb.) Eene voortreffelijke groote vrucht, die tot alles to
gebruikcn is. Hare lengte bedraagt 32 en de breede 3 duim. Zij
heeft de vonn van .een piramide en is vrij bultig. Van den buik
naar den fleel toe wordt zij eensklaps dutiner en eindigt met eer:.
flompe fpits. Intusfchen is hare gedaante niet ultijd dezelfde,
even min als hare inwendige waarde, hebbende de grond , hand*
plants en luchtftreek daarop zeer veel invloed. De bloem is klein
en zeer gezonken. De zonzijde geel , en fomtijds ook wel een
weinig roodachtig. Het klokhuis is niet zeer zigtbaar en men
ontdekt het flechts door de vele fteenen , die het omringen. Da
fchil is dun, het vleesch korrelig zoo ling zij nog niet regt
rijp is , is zij min of meer wrang 2 maar anders is zij zeer fappig,
zoet en kruidig, en heeft een zeer eigenaartigen geur en fmaak.
De Boom die in Duitschland zeer veel in de tuinen en bij de
huizen gevonden wordt, en die ongemeen vruchtbaar is , wordt
zeer hoog en zwaar; de takken groeijen tot aan de niterile einden toe vrij gaff,:lachtig, bet draaghout wordt lang. De zomerloten zijn kort en dun; de boom heeft weinig bladen, en is nit
dien hoofde zeer doorfchijnend; de kroon heeft de vorm van
een halven kogel. Het blad is fijn getand en donkergroen van
kleur. De vrucht wordt in het laatst van September rijp en duurt
drie weken lang. Zij behoort tot den E E R S T E N RANG der
zomerpren.
SEPEINPEER, SCHAGER-MAAGD.

BciV CHRETIEN d'ETE MUSQ,UE. Pon Chretien jaune. —
Dit is eene
Du Hamel. — Manger. — Ilandb.)
(2fintinye.
verfijnde afwijking van de voorgaande; zij heeft dezelfde vorm
maar is kleiner, bijkans nimmer blozeud , maar goudgeel met
zwar-

PEREN (B).

t3S

%warm vlakken ; bur fmaak is geurig en aangenaam. Het vleesch

van deze peer is brokkelig en zij heeft veel fap. Zij wordt in
het laatst van Augustus rijp, De boom vyordt, wanneer hij
op een wilden itam veredeld is, zeer groat, maakt lange, middelmatig dikke , en vrij regte zomerloten , welke aan de zonzijde
paarsch van kleur en zwaar geftipt zijn. De oogen zijn min of
weer plat en hebben dikke oogtakjes de bladen zijn klein ; naar
pnderen omgekruld fijn en diep getand , loch fommige flechts
gekarteld.
130N CHRETIEN dTSP4GNE. SPA ANS CBE Bon Chretien.
IERFST Bon Chretien, HERFSTS AFRAAN-PEER, VAN
D IJ K S PEER, Langhansbirn. Prèfident d'Efpagne, Yanvry, Safran rozat, Gratiole d'Autamne.
(K N o o P. - Merlet.

Quini'inye. — Du Hamel. —Catal. des Chartreux. — Zink.— MilZij
ler. — Hirschfeld. — Handb.
T, O. G. — Diel.)
behoort tot de aanzienlijk groote peren, en maakt zoowel uit
lien hoofde als van wegens hare roode kleur, aan den boom
eene zeer fchoone vertooning—voor het overige is zij niets sneer
Zij is lang en buikig , het dikst
dan een goede STOQ FP EE
kort bij bloem, en eindigt bij den fleel met een itompe fpits.
De bloem is eenigzins gezonken en groot, maar van binnen flier
diep ; fomtijds heeft dezelve eenige onefienheden en bulten on/
zich been. De heel is Iq duim lang.
Deze vrucht is q duim fang , en daar waar zij het dikst is,
duim breed. De zonzijde worth fraai rood, en de fchaduwzijde helgeel of ook wel vaal. In het r9od ziet men een aantat
gele flipp.en. De fchil is vrij dik. Het klokhuis is door een aantal fleenties omringd. Het vleesch is brokkelig, en het
fap zoet en kruidig, vooral wanneer men haar op het juiste tijdflip gebruikt en haar het jaargetij gunstig is geweest.
Dc s o o M wordt middelmatig groot en deszelfs takken zijn
zeer afflandig. fiij is zeer vruchtbaar en draagt bijkans iederjaar.
De zomerloten zijn lang en redelijk zwaar, olijfgroen met rood
vermengd, zonder wol en vol bruine ftippen. De kroon maakt
een halven kogel. Het blad is eirond en lichtgroen van kleur. De
oogen ftaan naar buiten. De vrucht wordt in 't begin van Deeem...
ber rijp en kan eenige maanden duren. — Van den TWEEDEN
RANG.

BON CHRkTIEN d'ORLL1NS. Bon Chretien de Provence. —
(Manger. — Ha/alb.) Dit is eene tamelijk groote vrucht, die
echter niet altijd dezelfde vorm heeft; wel rijp zijnde is zij fgeeL
cn rood van kleur. Wanneer haar het wear gunstig is, worth
het
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het eene zeer goede tafelpeer , en in alien gevalle kart Men ze
goed ill de keuken gebruiken.

BON CIIRETIEN FINER. WINTER Bon Chrdtien. Winter.
apothekerbirn, Winter-Zuckeradenbirn , Regelsbirn, Spatregelsbirn.
Poire d'Angoife. (Qyintinye. — Du Hamel. — Miller. ---Zink. — Manger. — Handbuch. — T. 0. G.) — Zij heeft de
geclaante en g:oote van hare zustcr de z 0 ME R-Boa Chretiert,
inair is niet altijd eveneens Jevortad, vooral warmeer de boomen nog jong zijn. Zij is zeer buikig en middel in het dikst.
l)Taar
de bloem toe wordt zij iets dunner, zij is voorts bultig
i
en de bloern min of meer gezonken.
De fchil is tamelijk dik, en , zoo lang de vrucht aan den booni
hangt, groen , maar na dat zij eenigen tijd gelegen heeft , wordt
zij geel en met bruine flippen overdekt , e4kel ook bruinachtig
:Ian de zonzijde. Haar vleeseh is geelachtig , indien de boom
een goeden grond en een goede ftandplaats heeft en de zomer
warm is , half boterachtig, ; voor dat ze geheel rijp is , is hetzelve eenigzins brokkelig , voorts fappig en zeer aangenaam van
fmaak. Men moot ze echter laat plukken en er appels over been
fiorten, wier vochtige uitwaafeming aan deze peren , onder 't
liggen , veel goed doet. Indien liaar al het jaargetijde niet zeer
gunstig mogt geweest zijn, is bet altijd nog eene voortreffelijke
vrucht om in de keuken te gebruiken. Zij wordt in Mei eetbaar
en duurt tot in de Ilondsdagen. Wanneer men deze peren , voor
dat men ze gebruikt, cenige weken lang in een warm vertrek
legt, zal men hare fmakelijkheid vermeerderen.
De BOOM is zeer vrucbtbaar, en wordt aanzienlijk groat. D'e
zomerloten zijn lang en zwaar ; de bladen geelachtig groen,
zeer lang , met een langen bladfteel , en een lange fpits ; voorts
zijn dezelven zeer fijn en flomp getand.

BON CHRiTIEN d'HIVER LONG. LANGE WINTER,
(KNO OP. —
Cretien. Gros Chrdtien. ringlife blanche.
Ouintinye.— Dtt Hamel. — Manger.) Eene afwijkiug van de
gewone Winter-Bon Cbrátien. Zij is buitengewoon groot , 3 tot

Bo;

4 duim dik en 5 tot 6 duim hoog. De bloeni zit in eene breede ,
en diepe groef, en is omringd van bulten , welke zich over een
gedeelte der vrucht uitbreiden en in ribben uitloopen , waardoor
de oppervlakte kantig wordt. De fleel is gewoonlijk
duim
lang, en fteekt in een kuiltje , hetwelk door bulten en ribbea
vrij diep worth, ij de vrucht is de fleet vleeschig. De fchil is
dun, aan de fchaduwzi3de helgeel of groenachtig , en aan de
zonzijde vleeschkleizr.
Het
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Het vleesch is malsch en brokkelig , het Cap overvloetlig , zoet
en zeer geurig en fmakelijk. Zij wordt in Januarij rijp en duurt
tot in het voorjaar. — De BO oiN1 maakt regte, korie en lange
loten, wellte graauw en zeer fijn geftipt zijn. Dc oogen zijrt
dik, langwerpig, fpits en afflandig. De bladen middelmatig
root , langwerpig , fpits , en zeer fijn getand.

DON CHRiTIE1V d'TIIVER PAIN/Kith. G ESTREEPT E
Ban Chretien. Bon Chretiez d' /lache , d' ifoche coteile. —
Eene vrij zeld-zame
(2f,,tintinye. — Mangers -- Handb. Beitr.)

WINTER-

fraaije WINTER-T

A FE LPEER.

219 de gewone zomer

Zij wordt wet niet

ZOO groot

Bon Chretien , maar heeft dezelfde gedaan-

te , en de vruchten verfehillen onderfing niet zoo zeer als gene.
Hare fchil krijgt dadelijk aan den boom gele, regelmatige firepert
tot aan den feel , even als de Zwitferfche Bergamot. Bij vruchten, die veel zon gehad hebben, vindt men ook eens roode
firepen aan de zonzijde. Het vleesch is halt brokkelig, zoet
en zeer fmakelijk, althans niet minder dan dat van de Zomer.

Bon Chretien.
De BOOM onderfcheidt zieli van alle anderen. Hij maakt
veel hangend en warhout, en geen fchoon gewas. Deszelfs zod
merloten zijn in 't eerst fraai rood en gees , met gele roode
groene en bruine ftrepen afgezet en zonder wol ; in bet najaar
warden zij zwartachtig bruin gevlakt en morfig, verdwijnende
tan de ftrepen geheel en al. — De oogen zijn niet groat,
paarsch van kleur, fpits en afflandig en hebben zware oogtakjes. Het blad is niet groot langwerpig road, en heeft geen.
lange fpits, het is geelachtig groen van kleur , en de bladen aan
de zomerloten hebben gedeeltelijk middel in een grooten gelen
vlak , even als die van den PAP E G A AI -APPEL gedeeltelijk
hebben zij een menigte kleine gele vlakjes, die men 'op geene
tier oude bladen meer vindt. De bladfleel is vrij lang en heeft
twee lange, fmalle bijblaadjes. De tanden zijn zeer fijn; jonge
bladen zijn in 't geheel niet getand maar flechts getakt. De boom,
is zeer vruchtbaar.

BON CHRP,TIEN DORh. VERGUL DE Bon Chretien. —
(Ilandb. Bear) — Zij verfchilt aanmerkelijk van de andere
Bon Chretiens. De fchil worth aan de zonzijde geelachtig rood
en heeft voor het overige eene goudkleur. Het vleesch is malsch,
zonder zand of fteen. In het klokhuis vindt ram weinig of geen
Witten.
Zij is het best aan 't Planketfel.

CHRETZEN DOR.E B4T4RD. VERGULDE BAS.
TERN
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TERD P012 Chretien. — (Jlandb. Beitr.) — Dit is insgelijks eend
fraaije groote vrucht , die wel een half pond zwaar worth , en
even als de Bon Chretiens gevormd is. Hare bloem is eenigzins
gezonken en van eenige fijne ribben omringd. De flea is anderhalf duim lang, en fteekt vrij diep in de vrucht. De fchil is
geel en met een ruigen , goudroodachtigen roest oVertrokken i
even als de VERGULDE BOTERPEER, waar het geel door heed
fchijnt, en waarop men veelal graauwe en roodachtige flippen
ziet. Zij heeft ook dikwijls zwarte vlakken, gelijk de z omE as

Bon Cretien,
Het vleesch is zeer malsch en bijkans fineltend, edoch eenigsins korrelig , en het veelvuldige fap is ook wet zoet , maar
heeft met dat al iets wrangs en zamentrekkends ,waardoor de Peer
fiechts tot den TWEEDEN rang behoort. In de keuken is de-;
zelve intusfehen eene der voornaamiten , daar zij zeer groot en
tot alles to gebruiken is. -- De Boom draagt meest alle jaren
rijkelijk. In het klokhuis van deze peer vindt men doorgaans
een groot aantal lange , zwarte pitten ; Merin verfchilt zij dus
van de W I N T E it - Bon Chretien en van de voorgaande , met
Welke laatfte zij voor het overige geheel overeenkomti Zij is
in November eetbaar.
BONNE de SOULERS. Zie BERGJMOTTE de SOULERS,

BONNE ENTE. Zie WITTE IIERFST BOTERPEER.

BONNE CRISE. Zie CR/IP/IUDINE.
BONNE LOUISE, Zie LOUISE.
De BONNERPEER. Die Bonnbirne , Bonnerbirve. — (ManHERFSTPEER is van BONN nail
den Rhiin afkomstig, en wordt in den omtrek van Marburg veel
aangekweekt. Zij is 21 duim dik en 3 duim lang, kogelvormig
gewasfen en bij de bloem tanielijk rond. De fchil is bleekgeel
en aan de zonzijde fraai rood. Haar vleesch is vol van een vv.,
kwikkelijk fap. Zij worth in October rijp.

ger.) — Deze goede Duitfche

Mouille BOWIE. Zie MOUILLE.
Faire du BOUCHET. Zie MUILPEER.

SOURDON MUSth. Zia WESPENPEERt
BO.
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BOTERPEER:
GRA A U WE BOTEitPtER , ook COTTItildi GROENE en.
BR U I N E BOTERPEER genaamd. Bezirrd , beurre gris ; ook

wet eens , edoch to onregt, Doyenne grife geheten. Ifambert
Poire . de Vendome. —
N o o P. - Ouintinyeo — Du Ilamel. —
Porn. Franc.
Pam. 4uftr.
Schabol.— Zink. — Henne.
Handb. — T. 0. G. — Diel.) Eene van ouds bekende,
nanzienlijk groote T AFELPEER ; aan leiboomen verkrijgt zij
hare eigenlijke fraaije gedaante, zijnde zij doorgaans eivormig.
De buik zit vrij hoog bij de bloem , waar de vrucht rond wordt ;
naar onderen loopt zij fmal en eindigt veelal in een kromme fpits.
De kleine bloem zit in een wijde, vlakke groef, en de buik der
vrucht is meestal vol oneffenheden. De zware fleel is tot
cluim lang, doorgaans fcheef en van bulten omringd; forntijds
echter zit hij ook geheel onder op de fpits. De fchil is aanvankelijk helgroen, en wanneer de vrucht volkornen rijp is , geelachtig groeu , en met graauwen roe st overtrokken.
Het vleesch is wit ; in den omtrek van het klokhuis is het
veelal wat grofkorrelig, voorts vloeibaar, boterachtig fmeitend
en zeer nangenaam zoetachtig zuur van fman.k , evenwel zonder
kruid. wanneer zij een natten grond en geen goede flandplaats
beef( , worth zij laf en waterachtig.
De Boom groeit, jong zijnde, levendig en fterk , en kan het
fnoeijen wel velen. Op kwe tiers hij zeer goed en is ongemeen
vruchtbaar. De zomerloten zijn lang en zwaar, bij ceder oog
ingebogen, bruinachtig rood , en aan de zonzijde dikwijls fraai
rood, clerk geftipt en met een zilvervlies overtrokken. Het blad
is groot, lang, eirond, fraai groen en glimmend, achterwaarts
omgekruid, en bij den Reel itompfpits getand. De oogen zijn
langwerpig, zwaar, fpits, en afilandig, en de oogtakjes zeer
dik. — De vrucht worth in 't begin van October rijp; fomtijds
reeds in bet laatst van September, en wanneer zij eens goed rijp
is, kan zij niet Langer dan acht of tier dagen duren. — Van den
ALLEREERSTEN RANG.
PLATTE

BOTERPEER zie BERG/IMOTTE CRkSziNE.

BOTERPEER.Beurri remain. (Handb. Bear.)
Zij draagt ook wel den naam van RENE TTENPEER,
tat zij dezelfde kleur heeft als een graauwe Renet. Het is eerie
aanzienlijk groote
voortreffelljke IIERFST TAFELPEER,
welke bijkans de gedaante en groote heeft van de Witte Herfstbotorpeer, maar iets weer kogelvorinig
Hare bloem is tameROMEINS CHE
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lijk gezonken , en de steel, die kort en dik i s, ileekt in een
naauw en vrij diep kuiltje. Kort bij de bloem is zij het dikst ;
van den buik of wordt zij allengs fmaller, tot dat zij in een ftompe fpits eindigt. De oppervlakte is oneffen , gelijk die van eery
Citroen, voorts groen met een aantal witachtig roode en ruige
flippen. Zij worth echter ook nog wel aan den boom geelachtig,
Haar vleesch is boterachtig, fappig en aangenaam van fmaak. Zij
wordt in 't begin van September rijp , en kan vier weken lang
Buren. Men moet haar intusfchen niet to vroeg plukken, oin, dat
zij anders fpoedig verlept en van haar fmaak verliest.
De BOOM maakt fchoon gewas en fraal loof. De zornerloten
zijn regt, zwaar en dik, bruinachtig rood en weinig geftipt. De
oogen zijn klein , fpits en vastliggend , met hooge oogtakjes.
Het blad is donkergroen , glimmend, met een zeer witte middelrib , bijkans eivormig ; edoch met een Lange fpits, zonder tanden
en met een langen bladfleel.
De

RONDE 00GST

I3OTERPEER, Zie FRANS CUE KA-

NEELPEER.
De ROODE BOTERPEER. Beurre rouge , beurrO roux , dm,
toile , Ifambert , Beurre d'or, Bourn d' Anjou , d'ilmboile , d'Am
hleufe. — (K N o o P. - Miller. — Abercrombie. — Liider.—
Pony. diufir. — Haab. Beitr. — T. 0. G.) — Dit is eene
fraajje HERFSTPEER, welke aan leiboomen in een goeden grond
gegroeid zijnde en veel zon gehad hebbende , een zeer fchoone
vertooning maakt. Men vindt onder deze perm zeer grooten ea
ook kleinen en middelflag. Doorgaans groeit zij wat breed of
met een krommen rug. Zij is middel in het breedst , en loopt
clan zeer rond naar de bloem toe. Naar den reel worth zij fmaller , van onderen is zij ftompfpits, en aan de ddne zijde veelal
min of sneer hol.
Hare grondklenr is geel en worth eerst regt zigtbaar , na dat
Zij eenige dagen gelegen heeft , zijnde zij to voren groenachtig
geel. Aan de zonzijde wordt zij lichtrood geftreept en zelfs
gloeijend. Voorts ziet men in het rood eene menigte gele, en in
het geel vele graauwe flippen. Zij is 4i. duim lang en 214 duim
breed. De fchil is vrij dik, maar het vleesch zeer malsch, fappig, en ongemeen liefelijk van. fmaak.
Het klokhuis is aan de zijden vrij breed gedrukt , van bone,n
en van onderen fpits, en van fleenen omringd; deszelfs vakken
of cellen zijn ruim , en de pitten aan den eenen kant glad , en
aan den anderen kant laag, rond en kort. De vrucht wordt half

October rijp en duurt vier weken...... -De uoom is zeer.draagbaa-r 9
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baar, en wordt redelijk zwaar. Hoc) fd- en zijtakken fchieten vrij
flea in de hoogte en groeijen gaffelachtig. De zomerloten zijn
vrij lang, bruinachtig rood, en graauw geflipt. De kroon heeft
de vorm van een hoogen kogel en is doorfchijnend. Het blad is
lichtgroen , langwerpig rond , in 't midden het breedst , naar vo.
ren even rond toeloopend als naar den fled , en heeft flechts
een korte fpits.
De RO OD E BOTERPEER VAN /1AT:70U. Beurre rouge
Eene HERF STT A(KNOOP.
II/anger.)
ordniou.
F EL PEER, die wel kogelvormig groeit , maar evenwel naar den
heel fpits toeloopt. De fella is vrij grof, geelachtig groen
wanneer de vrucht volkomen rijp is geheel gees , en aan de zon zijde min of meer blozend. Het vleesch is week, minder fappig dan dat der andere Beurr6s maar zeer finakelijk. Zij worth
in 't begin van November rijp maar duurt niet lang en worth
fpoedig buikziek. — De BOOM draagt rijkelijk.
De VR OE GR IJPE BOTERPEER, zie FRANSCIIE KAINEELPEER.
WINTER

BOTERPEER. Beurre d'hiver,, Bet' de Chaumon-

tel.— (K No o P. - Du Hamel. — 11/1111er. — Hanger. —Handb.)
-- Eerie groote 5 bultige , voortreffelijke WINTER-TAF ELPEER,
bijkans eveneens gevorind als de Eon Clretien. Dc bloem is gezonken en van batten omringd ; de fteel is kort, dik en fleekt niet
zeer diep in de vrucht. De Celli' is in het eerst groenachtig graauw
van kleur,, of wel groen met graauw overtrokken, en aan de
zonzijde bruinachtig. Na dat zij eenigen tijd gelegen heeft,
wordt het groen oranje en het graauw roodachtig. Het vleesch
is gewoonlijk halffmeltend; maar wanneer haar het jaargetijde
gunstig , d. wanneer het een zeer warnie zomer is , dan wordt
zij geheel fineltend, en this eene eigenlijke boterpeer , van een
zeer aangenamen , zoeten en verhevenen ftrilak. Zij is half December eetbaar en duurt tot in het laatst van Februarij.
De BO OM maakt goed gewas en tiert op kwe en op zaailing
van zijn eigen foort: Deszelfs zomerloten zijn zwaar en groot ,
bij elk oog min of meer ingebogen , over 't algemeen bruin , aan
de fchaduwzijde groenachtig bruin , met lange roodachtige flippen bezaaid, en eenigzins rimpelig. De oogen zijn paarsch
breed , kort en fpits , en liggen vrij vast tegen de oogtakjes aan ;
de laatften zijn breed, geribd , niet hoog en hebben fniaile bijblaadjes. Het blad is langwerpig , als een gout gevorind, fraai
groen, glimmend, zwaar en fpits getand.
Q
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E NGEL S CHE WINTER BOTERPEER. Beurre d'/Ingle.
terse d'hiver. ---(Du Hamel. --Handb.) -----Eene voortreffelijke en aanzienlijke groote vrucht. De bloom zit er vlak bo.
y en op , hare kleur is groenachtig geel , het vleesch is fmeltend ,
fappig , en aangenaam van fmaak. Zij is in Februarij eetbaar
en duurt tot in het laatst van Maart, ook nog wel laater naar
Van den E E R S T E N R A N G.
gelang der omfiandigheden.
Git OE NE WINTER-BOTERPEER. GROOTE ISE NBAR.

Beurrè vend d'hiver.— (Zink. — Manger.) — Doze voortreffelijke WINTER-TAF ELPEER heeft veel overeenkomst met
de graauwe Boterpeer; zij is 2,34 duim dik en 31 duim lang en
middelmatig dik. De fchil is groenachtig graauw, gelijk die van
de graauwe Boterpeer; het vleesch is fijn, en wel min of meer
zandig , maar des niet to min zeer aangenaam van fmaak.
Zij is eetbaar van October tot Februarij, maar wordt van het
lang liggen rimpelig.
K L EIN E WIN T E R- BOTERPEER. Petit beurre d'hiver.
Ref? de Caisfoi. Rousfette d' /In:mu. -- (Ouintinye. — Du Hamel. — Miller. — Manger. — Handb.) — Zij heeft nagenoeg
de gedaante eener Eijerpeer, behalve dat Naar fleet 'anger is en
dieper daarin fleekt. De fchil is aanvankelijk geheel graauwach
tig groen , vol zware graauwe ftippen , en veelal met roest overtrokken ; rijp zijnde , worth zij goudgeel, Haar vleesch is zeer
rnalsch en fmerig; indien hetzelve meer fap bevatte, zou men
het boterachtig kunnen noemtn.
De fmaak van deze vrucht is aangenaam en bij uitflek geurig.
Hoewel hare fchil min of meer ruigl is!, laat zij zich zeer goed
ongefchild eten. De pitten zijn lichtbruin ; zij wordt in ' t begin
van November eetbaar en kan vrij lang duren. — De Boom
is zeer vruchtbaar. Hij maakt lange , dunne en regte loten , Welke
vol oogen zitten, en lichtbruin; van kleur en weinig geflipt
zijn. De oogen zijn dik, groot en afflandig, en hebben dikke
gezwollene oogtakjes. Het blad is klein en bijkans rand, regd.matig en diep getand.
WITTE II E RF ST -BOTERPEER. HE RF S T-CIT R OE NPEER, HERFST- GO UDPEER , FRANSCHE K A NEELPEER.

Beurre blanc , La Doijenne, St. Michel, Poire de Neige , Bonne
Ente , Poire Monfieur , Poire a courte queue , Citron de Septembre.
Valencia. — (K NO 0 P. - Ouintinye. — Du Hamel. — Pow.
Aufir. — Porn. Franc. — Handb. — T. 0. G. — Diel.) —
Eene algemeen bekende, zeer gefchatte HERFT-TAF E L F E E R.
Zij
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Zij is langwerpig en veelal als een flompe kegel gevormd zijnde de buik kort bij de bloem. Hare breede is van 3 en hare
hoogte van 3 tot 31 duim. De bloem is klein, en zit nu eens in
een wijde, dan weer in eene vrij naauwe en vlakke groef, welke
veelal van fijne plooijen, en forntijds ook van eene foort van
ribben of vlakke bulten omringd is. De fchil is bleek citroengeel,
en wanneer de vrucht veel zon gehad heeft , en aan leiboomen ,
is zij aan die zijde zeer fraai rozenrood vooral wanneer zij op kwe
veredeld is. Aau de meeste vruchten intusfchen ziet men gem
zweem van rood. Bovendien is de fchil alom met een menigte
fijne, geelachtig graauwe flippen bezaaid.
Het vleesch is (pier wit, fijn korrelig, zeer fappig , boterach
zig fmeltend, en van een aangenamen en zoeten rozenfmaak. —
De BO om maakt fraai loofa en deszelfs hoofdtakken fchieten
vrij fleil in de hoogte , tot dat hen de overvloed van vruchten
ter neder buigt. Hij groeit even vroliik op kwe als op zaailing.—
De zomerloten zijn geelachtig graauw, aan de zonzijde, vooral
Haar het uiteinde toe , roodachtig , en met vele witachtig graauwe
Itippen overdekt. Het blad is klein , lang, elliptisch, heeft eene
fraaie fcherpe fpits, en is lichtgroen en glimmend.
De bladen aan de vruchtknoppen zijn groot, fomtijds 4-1 tot 5
duim Lang en 2 tot 3 duim breed. De oogen zijn zeer fpits, en
de oogtakjes dik en afilandig. De vrucht worth in October rijp,
zij kan het 'angst duren, wanneer ze vat vroegtijdig afgeplukt
Ivordt. Ook voor dat ze geheel rijp is, kan men ze in de keuken best gebruiken. — Van den EERSTEN RANG.
BOTERPEER. Beurrd
-Dit is eene voortreffelijke afwijking van de voorgaande , en kostelijk van finnak. Zij heeft bijkans hetzelfde
fatfoeni, Hare fchil is glimmend , als met vernis overtrokken en
daaronder van een doffe goudkleur , en bier en daar met hooggele
vlakken en ftrepen. Zij is aan de zonzijde nimmer blozend gelijk
e witte Boterpeer , maar die zijde glimt ilerker dan de andere.
;Haar vleesch is nog fappiger en boterachtiger.
De BO o M groeit goed, maakt regte, niet zeer zware, bruinachtig groene zomerloten, die met witachtig roode ftippen als
bezaaid zijn. De oogen zijn kort, fpits en zeer aftlandig. Het
blad is niet groot , final, naar den fleet even fpits toeloopend als
Saar voren , geelachtig groen, en ftornp getand.
De

VERGTJLDE WITTE

(Handb.)

De WITTE z OMER. 130TERPEER.
(Handb.)
g ene tot hiertoe geheel onbekende voortreffelijke vrucht, die
met de bekende witte lierist Boterpeer, ten opzigte van kleur,
reek
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reuk en flunk, in alien deele overeenkomt, maar voor het overige een meer ronde vorm heeft , reeds in September rijp worth,
en --daar het eene zomerpeer is --ook fpoediger buikziek
w o rd t . ---De 1300 M maakt zware en bijkans regte zomerloten, die aan
de zonzijde min of meer roodachtig en met lange roode flipper
overdekt zijn. De oogen zijn breed en kort en hebben zware
oogtakjes. Het blad is niet groot, levendig groen , eirorri , en
heeft geene lange fpits. Het is regelmatig getand en heeft twee
fmalle bijblaadjes naast de oogen.
De ENGELS CHE ZOIVIER BOTERPEER. Beurre d' /Ingleterre , ilngleterre d'ête , Poire d ' iingleterre. — (K NO o P. ---,
Qt,lintinye. — Du Hamel. — Manger. -- Handb.) ----peer is middelmatig van groote, langwerpig rond , naar den fleet
toe fpits , hebbende veel overeenkomst met de L A N G E GROENS.
r E E R (Verte longue). De fleet is tang , dik, en krom gebogen ;
de bloem niet gezonken , de fchil glad, graauwachtig groen,
befproeid , en aan de zonzijde donkerrood. Het vleesch is
malsch en half fineltend, fomtijds heeft het fleenen :, de fmaak
is zeer aangenaam en verheven. Zij worth in September en
October rijp , en rot ligtelijk aan den boom. Men moot deze
vrucht op zaailing veredelen , willende zij op kwe niet well
tieren.
BOTTELPEER, Zie MIS PELPEER.
BRABANDSCHE CRiffIOLE. Zie BON CHRETIEN.
33R.A tA. ND S CAE ZAAILING -iPEREN. Zie ZAAILING
PEREN.
BRACHMART. Poire Bractmart. — (Manger.) — Eene
Duitfche ZOMERP EER, middelmatig van groote en van een
kogelvormige gedaante. De fchil is geel en aan de zonzijde
eenigzins blozend. Het vleesch is geelachtig, malsch , zoet ert
2angena.am , en in den omtrek van het klokhuis vrij fleenachtig.
Zij wordt reeds in Julij rijp.
BIMTBIRIV. Zie STOOFPEER.
BREDER00. Zie HERFS T SUIKERPEER.
De BREEKPEER. Die Brechhirne. — (Manger.) —
Dit is eene goede Duitfche HERF ST -S TOO FPEER , nagenoeg
rond , zfi duim dik en even hoog. De bloem is klein en zit
tusfchen bulten in; de fleet is 1 duim Lang, en niet zeer dik,
De
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De fchil is glimmend geel en aan de zonzijde roodachtig. Het
vleesch is fteenig maar niet onaangenaam van fmaak. Zij wordt
van October of tot half December eetbaar.
De LATE B REEKPEER. (Manger.) — Is grooter dan
de voorgaande , 2 duim dik en 21: duim hoog. De bloem is ta.
melijk groot en vrij gezonken ; de fteel is dun, 21 duim lang,
en fleekt niet diep in de vrucht. De fchil is geel en aan de zon.
zijde rood. Zij duurt tot in Februarij en men mag Naar lang aaa
den boom laten hangen.
I3RESTER PEER. FOND4NTE DE BREST. Zie FRANs CHE KANEELPEER.
Poire BRODEE. Zie ZWITSERSCHE BERGAMOT.
De BROKKELPEER. Die gelbe Krachbirse. La Poire casjante. (Diet.) Eene middelmatig groote , voortreffelijke
HERFST . STOOFPEER, die vooral zeer gefchikt is OM to droogen en om er moos van to maken, hebbende zij een iterken
muskadelfinaak. Zij is geheel peervormig en behoort tot het
geflacht der eigenlijke Suikerperen. De bulk zit hooger naar de
bloem dan naar den fled, en zij eindigt in een ftompe fpits. Zij
, - duim breed. De bloem zit in een
is 3 tot 31 duim lang en 2 1
kleine vlakke groef, die van eenige fijne en vlakke ribben omringd is , welke ook vrij zigtbaar over den buik heenloopen.
De zware heel zit doorgaans onder op de fpits ; hij is meestal
krom en heeft plooijen om zich been.
De gladde fchil van deze vrucht is, wanneer zij volkomen rijp
is , fraai citroengeel, en aan de zonzijde nimmer blozend. Voorts
vindt men over hare geheele oppervlakte een zeer eigenaardigen
lichtgelen of kaneelkleurigen roest verfpreidt. De itippen zijn
onduidelijk en zeer fijn. Het vleesch is geelachtig wit , brokkelig , fijnkorrelig , niet zeer fappig, en van een fuikerzoeten muscus - fmaak. — De B o om worth groot, zeer gezond , en draagt
bijkans alle jaren rijkelijk. Zijne takken zijn eenigzins hangend,
zoo dat hij eene breede en vlakke kroon maakt. De zomerloten
zijn lang en niet zwaar,, roodachtig geel van kleur zonder wol,
glimmend , en met veel fijne, fraaije, witachtig graauwe !Eppel].
bezaaid. Het blad is middelmatig groot , lanfetvormig , naar
voren met een flompe kegelachtige fpits , glimmend en donkergroen van kleur , zeer fijn en fpits getand. De oogen zijn witachtig graauw, fpits, en niet afflandig : de oogtakjes daarentegen
than zeer vooruit. — De vrucht worth half October rijp, duurt
veerQ3
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veertien dagen lang, en wordt na verloop van dien tijd bulkziek.
BRUSSELSCHE PEER. Poire Madame, Madame de France,
Poire de Notre Dame, ,Mouille bouche d'ête , Beurrd d' lout Poire
de Fiuge,Suprime. ifindfor Pear. — (K N o o P. - Du Hamel. —
Hirschfeld. — Handb. — T. 0. G.) — Zij is aanzienliik
groot , 3 claim lang en 21 duim dik , naar boven buikig , en van,
daar naar den fleet allengs Candler toe loopende. De bloem is
ruin, diep , gezonken en van bulten omringd. Aan de zonzijde
is zij rood en geel geftipt , dit rood loopt ftreepswijze naar den
reel toe en wordt naar onderen hoe langs hoe bleeker : aan de
fchaduwzijde is zij helgeel. De fchil is dun en het klokhuis
zeer klein.
Het vleesch is in 't eerst hard en brokkelig , maar wordt vervolgens malsch en eindelijk geheel vloeibaar,, en zeer liefelijk
van fanak. Zij worth half Augustus rijp, duurt veertien dagen
lap g, en wordt na verloop van dien tijd melig en buikziek. —
De BOOM draagt alle jaren ; hij wordt groot en maakt vele en
zw:ire hoofdtikken. Over 't algemeen groeit deszelfs hout zeer
verward dooreen. De zomerloten warden lang, en zwaar tot in
de uiterfle toppen. De kroon groeit vrij hoog en zit vol loof.
Het blad is eirond , bij den reel tamelijk rond en breed, en naar
voren zeer fpits, voorts lichtgroen van kleur.
BRUSSELSCHE PEER. Die Sparbirne. Epargne , Beau
Prefent , Saint Samfon, Poire Madame. —(Ottintinye. — Du HaChartreux. — Zink. — Hirschfeld. —Handb. — T.
O. G.) — Daar is geene peer bekend , over welker fatfoen en
inwendige waarde meer verfchillend geoordeeld wordt , dan over
deze. Onintinye zegt , dat het eene groote, zeer lange , gewelfde , aan de eene zijde rood gemarmerde peer met gele vlakjes is,
wier vleesch malsch en vrij zuur van fmaak zoude zijn , en die
in het laatst van Julij of in het eerst van Augustus rijp wordt,
voegende hij daarbij , dat hare inwendige waarde geenszins aan
haar uirerlijk fchoon beantwoordt. Dit zeggen meer Franfche
Schrijvers. Zij moet dus in Frankrijk minder goed voortkomen
dan in Duitschland getnigende c x R Is T. van haar , dat zij bij
hem, in cen losfen, carmen en niet al to vochtigen grond allerbest tiort, alle jaren zonder uitzondering wel gelukt, en ongemeen ftneltend , kruidig en verheven van fmaak is ; zoo dat men
haar in linen opzigte eene der volmaaktfte tafelperen zou kunnen
noemen, bijaldien zij flechts van langer duur ware : dan
zij
moet
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moet zeer fpoedig gegeten worden , daar zij antlers buikziek
worth.
Zoo veel kan men uit dit een en ander met zekerheid opmaken , dat
de boom vrij gevoelig is op de natuur van den grond waarin men
hem plant. De vruchten van deze foort , die in een zwaren grond
gegroeid zijn , zijn voor het uitwendige de fraaisten en fchilderachtigften , maar zij zijn dikwijls hard, droog en niet wel om to
eten. Voorts verdient het niet minder opmerking, dat deze
vrucht, van jonge boomen komende , welke eerst zijn beginnen
to dragen, ten opzigte van vorm en kieur geheel andets is , dan
Zij in 't vervolg wordt. Want in het eerile geval worth de peer
nog eens zoo groot , veel ronder gewelfd bij de bloem , en
blijft geheel groen van kieur, zonder zweem van geel of rood.
Maar hoe ouder de boom wordt, hoe geelachtiger en blozender
wordt ook de kieur van de vrucht, ziende men dan ook in het
rood aan de zonzijde cone menigte gele , en in het geel een aantal roode flippen. Zij is ook dan nog eene fchoone en groote
vrucht , gewoonlijk 31 duim lang en 2 duim breed. Kort bij de
bloem is zij het breedst , en bij den fled wordt zij vrij fpits.
Het vleesch wordt , wanneer zij volkomen rijp is, geheel boterachtig en heeft een aangenamen zuuracbtig zoeten fmaak. —
Zij wordt half Augustus rijp.
1)e Bo OM groeit clerk en wordt met dat al fpoedig draagbaar.
De zomerloten ziin regt en lang , vooral indien hij op kwe veredeld is , en bruinrood van kieur; het blad is rond en groot ,
maar nog aanzienlijker en fraaijer is de bloefem , zoo dat due
boom in den bloeitijd eene zeer fchoone vertooning maakt. De
oogen aan de zomerloten zijn klein , van onderen breed, en niet
zeer afflandig, de bloefemknoppen daarentegen zijn zwaar en van
boven rand , echter ook niet bij uitilek groot , en hebben veel
overeenkomst met die van de Saint Germain.
BRUTE BONNE. Zie PAUZEN PEER.
BUCHET. Zie MUILPEER.
BUGET. Zie BENS.
Le BUG?. Flolette, ook wel verkeerdelijk Bergainotte Bugy,,
('t welk eerie andere peer is) genaamd. — (Ouintinye. — Miller. — Manger.) — Zij is even als de BERGAMOTTE DE
S o v LERS Beene eigenlijke Bergamot , althans niet ten opzigte
van hare vorm. Zij is geheel peervorrnig van gedaante , de bloem
eenigzins gezonken en de Heel lang en regt. 0 fchil is groen en
met
Q4
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met kleine gramwe ftippen bezaaid, zij words vervolgens feel.
achtig, en hare oppervlakte is zeer oneffen.
Het vleesch is half brokkelig en malsch , en zuurachtig maar
niet onaangenaam van fmaak. Het klokhuis is naar evenredigheid
zeer groot. Zij is eetbaar van Februarij tot April, maar moet
fang aan den boom blijven hangen en goed rijp worden.
De Bergamotte Bttgy,, welke Zink befchrijft , zie BERGANOTTE.
BUGIARD4 , zie

Z OM E R

DOORN.

BUadLEF, zie VIRCOULEUSE.
C.
CAILLOT ROZAT, zie ROZENPEER.
CIIILLOT ROZIIT, zie Poire de MALTIIE.
CLILLOT ROZ/IT d'HIFER, zie PRIESTERPEER.
Bell de emssor, zie

KLEINE WINTER

130TERPEER.

CilLEB /ME , zie KALEBAS.
Calot , zie DONVILLE.
Poire de C/ILViIN, zie wIN T E R WIJNPEER.
Poire CilLVIER, zie WINTER WIJNPEER.
Poire CrIMPANE , zie KLOKKENPEER.
Pera del CAMPO, zie Poire de MilLTHE.
C/IRMELITER BIRNE. Kartkiiuferbirn. — (Q,mintinye. —
Miller.) — Eene tamelijk groote , platte WINTE R-S T 00 FPEER, aan de ane zijde groen , en aan de overzijde min of
meer blozend, voorts heeft zij vele groote bruinachtig roode
vlakken, als of die er op gefchilderd waren. Zij is vrij wrang
van fmaak , en duurt tot laat in het voorjaar.
C4RIVELITER Z1TRONENBIRNE, zie KEIZERIN.

Spi.
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Spina di CLIRPI, zie vv INTER KONINGSPEER.
Poire C/ISSzINTE , zie BROKKELPEER.
C/ISSOLETTE, Taste Ribaut , Muscat vert , Lechefrion, Portugal d'ète, Prunai , Depot de Sillery , Friolet ,Verdasfe.--- (Merlet. — Ouintinye. — Du Hansel.
Schabol. — Cat. des Chartreux. — Miller. — Pom. Franc. — Handb.
Diel.)
Eene
kleine , maar voortreffelijke ZOMER-TAFELPEER, die uitmuntend van fmaak is. In haar uiterlijk heeft zij veel overeenkomst
met de Roufselette VAN RIIEIM s. De buik zit kort bij de bloem,
en van onderen ziet zij er uit als een flompe kegel. Zij is i tot
2 duim lang en rijkelijk i2 duim breed. De bloem ligt er als een
liar boven op, en is weinig gezonken. De flee is vrij zwaar,
a tot I duim lang , fleekt eenigzins in de vrucht , en is van kleine bulten en fijne plooijen omringd.
De fchil is geelachtig groen van kleur. Aan de zonzijde heb.
ben flechts zoodanige vruchten , welke geheel vrij gehangen heb.
ben , iets bruinachtigs , voorts is de fchil alom met witachtig
graauwe en groenachtige fijne flippen bezaaid, en heeft hier en
daar roestvlakken. Het vleesch is groenachtig wit , ziet er waterig uit, is voorts korrelig, zeer fappig, brokkelig , en van een
zoeten muscus fmaak. — De BOOM groeit zeer levendig,
fchiet zijne takken fchoon in de lucht en maakt zeer fraai loof.
De zomerloten zijn lang en zwaar, olijfgroen en aan de zonzijde
roodachtig , zonder wol , en overal zwaar geflipt. Het bladheeft
de vorm van een langwerpig hart, fomtijds is het oak eirond, het
heeft eene korte fpits, Beene tanden , en is glimmend en lichtgroen
van kleur. De oogen zijn lang , final en fpits ; de oogtakjes
breed en aan de kanten geribd. De vrucht wordt half Augustus
of in 't begin van September rijp , en moet fpoedig gegeten worden , daar zij antlers buikziek wordt.
De befchrijvingen en beoordeelingen der Fruitkandigen van
deze peer zijn zeer verfchillend en uit een loopend. Quintinye
befchrijft haar in dier voege: „ Het is eene langwerpige , groe„ ne of graauwachtige peer, die ten opzigte van vleesch en fap
,, als anderzins , voor geen ROBIJN behoeft te wijken , en al,
„ leen daarom van mindere waarde kan geacht worden, om dat
„ zij fuel buikziek worth ; een gebrek waar aan de Robijn niet
„ onderhevig is.”
In de befehrijving der KARTHUIZERS leest men van deze peer:
„ Zij is middelmatig groot , en noch rand noch langwerpig ; zij
„ is donkergroen van kleur, en haar fap is zoet en muskadelach„ tig.” In alien mane dient men in het oog te houden dot
het
Q5
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Let ccia groot onderfcheid maakt, of de Casfolette een hoogflam
clan of zij op kwe veredeld is , zoo dat men de vruchten Iigtelijk
voor twee verfchillende foorten zou kunnen aanzien. Wanneer
men de Casfolette in hare voIkomenheid wil lercn kennen , moet
men ze op kwe veredelen. In dat geval worth zij niet flechts —
zoo fang de boom in zijn voile flew is — driemaal zoo groot,
maar zij wordt ook veel fiiieltender en fappiger,, heeft iets genrigs , hetwelk haar bijzoiider eigen is , en kan beer duren. De
meeste vruchten worden door eerie naad , welke van de bioem tot
aan den heel loopt , in twee deelen verdeeld , om welke reden
men haar ook , in het Erfurtfche , die Theilbirne noemt.
Alle liefhebbers van een zoeten en tevens rhijnfchen fmaak ,
moeten haar dus op kwe veredelen hetgeen van to meer belang
is, daar men flechts weinige z ()MERMEN heeft , welke deze
eigenfchap bezitten , b. v. de EIJERPEER 5 de BRUSSELS Cite
PEER, de H 0 Ij ERSW ERDER Z 0 MER SUIKERPEER 5 de
Coule - fbif of Mouille-bouche d'étd enz., welke ook fineltend en tevens hartelijk van fmaak zijn.
C7ISSOLETTE , zie zomE

R

ROBIJN.

C/ITILLAC. — Du
— Miller. — T. 0. G. —
Handb. Beitr.) Eene goede , groote , platgedrukte , bultige
Winterfloofpeer,, 4 duitn hoog en nagenoeg 5 duim dik, hebben.
de bijkans de vorm van een kwepeer. De bloem is klein , en
zit tusfchen bulten in. De fteeI . duim Lang en niet zeer dik.
De fchil gcelachtig groen, en met graauwe en roodachtige flippen bezaaid, welke vooral aan de zonzijde dikwijls paarsch worden. Het vleesch is droog en het fap eenigzins wrang , dan ge-

droogd of gefloold zijnde doet haar dit Been nadeel , en men
snag haar aisleene floofpeer van den eerften rang aanmerken. Zij
wordt in December rijp en duurt tot in Maart.
De BOOM worth groot , zeer vruchtbaar en duurzaam , en
maakt eene uitgebreidde kroon. De zomerloten zijn zwaar en
middelmatig long , bruin en met Witte flippen bezaaid. Het blad
is groot, boven op glimmend en hooggroen , van onderen graauwachtig groen , en de jonge bladen zijn wollig. Men vindt er
Beene tanden aan, dan alleen kort bij de fpits. De bloefem is fraai
en zeer groot, de kroonbladen lepelvormig, en de nieren aan
de helnipjes zijn karmozijn -rood.
CERTEJIU d' ETE. Zie

Z 0 M ER

HONIGPEER.

CERTES1 d'HIVER. Zie VONDELING.

CER,
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AU MUSCAT. Zie ROM/ILL :.
AU
CERTE AU MUSQ,Uh. Die grofse Sommer - Zapfenbirne. —
( Dieh) Eene groote niet zeer fappige , maar met dat alfchatbare peer, van een bijzonder maakfel. Zij heeft in hare von-a
veel van een flesch, onder de bloem is zij zeer buikig, is. dan
eensklaps ingebogen , en eindigt met een flompe fpits. Sommige
vruchten zijn geheel en 21 als een ftompe kegel gevonnd. De
vrucht is 4 tot 4z duim lang en 2 41 , fomtijds niet meer dan
duim breed. De bloem is min of meer gezonken , en van eenige
nu eens fijne, dan weer zware, ribben omringd , welke echter
niet over de vrucht been loopen , hoe zeer hare oppervlakte wer
eens bultig en oneffen zij. De reel , die vrij zwaar is, is i tot
1 14 duim lang, en ftrat doorgaans zijwaarts.
Wanneer de vrucht volkomen rijp is , is de fchil goudgeel, en
vooral in den omtrek van den heel met kaneelkleurigen roest overtrokken ; voorts is zij g lom met zware , graauwe ftippen bezaaid,
maar nimmer aan de zonzijde blozend. Het vleesch is wit , vrij
korrelig , fappig , vol merg , en de fmaak heeft veel overeenkomst met die der witte Herfst Boterpeer.
Des o o M groeit goed en levendig. De zomerloten zijn lang
en zwaar,, roodachtig van kleur,, met een zilvervlies overdekt,
en met vele dof groene flippen bezaaid. Het blad is flechts middelmatig groot , doorgaans elliptisch en fomtijds eirond , evenwel vrij fpits naar den heel toeloopend. IIet is 3 duim lang en
2 duim breed, grasgroen , glimmend, niet diep maar fijn getand.
De oogen zijn dik en kegelvormig ; en de oogtakjes breed. De
vrucht wordt half September rijp en duurt drie weken. — Van
den EERSTEN RANG.

MIJIBRET TE. Zie VIRGOU LEUSE.
— (Du Hamel.)
CH A
Eene
groote peervormige HERFSTVRUCHT, 2 2 duim dik en 32 duim
hoog. De bloem is tamelijk groot , en zit in een breede en viakke groef. De heel is i duim lang , regt , aan het einde dik, en
zit geheel onder op de peer. De fchil is lichtgroen , met graauwe flippen en vlakken bezaaid. Het vleesch is half brokkelig en
wit. Zij wordt in October en November rijp en duurt tot januarij. — De B o o M tiert op zaailing en op kween , maakt dikke , lange, zware loten , die overal geftipt zijn. De oogen zijn
driekantig, breed en afflandig , en hebben dikke oogtakjes. Het
blad is groot, breed, rond, plat , en fijn getand.
CH/ I
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C114111PziGNE-TPIYATPEER, zie WIJNPE
]Jeff de ClIzISSERIE zie JAGTPEER.
Poire de CHAT, zie KATTENKOP.
CHAT .RULE, zie KATTENPEER.
Bell de CHAUMONTEL. Zie WINTER BOTERPEER.
Inconnu CHE.NEAU , ZieFRANSCHE KANEELPEER.
CHEAT, zie FRVIIONT.
CHER a DAME, zie CUISSE 1114D/1111E.
CHERONNE , zie VIJGENPEER.
Poire de CHIO , zie KLEINE BASTERD MUSKAATPEER.

Poire de CHTPRE, zie VROEGE ROUSSELET.
CIDERPEER. Die GrattlThgbirt;&.
(Handb.)
Dit is eene voortreffelijke wilde peer tot het maken van Cider of
Perewijn. Zij is middelmatig groot , parelvonnig , goudgeel ,
met graauwe ftippen bezaaid , heeft een langen heel en eerie
bloem die weinig gezonken is. Zij kan tot Nieuwejaar duren
zonder buikziek te worden , en is na de Champagne - wijn - peer
de gerchiktile om er Perewijn van te maken.
De BO o m is buitengemeen vruchtbaar , wordt zeer groot , en
is , als een wilde Peerboom, niet zeer gevoelig voor de koude.
Tot het gemelde oogmerk kan men hem niet genoeg aanprijzen.
CITROENPEER. SIRENEN•CITROENPEER, VROEGE
1-IAGENAAR, VROEGE WIJNPEER, VROEGE KATELIJNE,
ABRAHAM KATELIJNE-PEER. Citron de Sirene , Linton. —
(K N o 0 P. — Manger. — Handb.) Eene zeer vroege zomerpeer,, middelmatig groot , en van gedaante als eene Bergamot. De
bloem zit vrij vlak , is niet gezonken , maar heeft vele fijne plooijen om zich heen. De fteel is lang en regt en ileekt in een diepen en naauwen kuil. De fchil is groenatinig geel , met graauwe
ftippen, welke groene randjes hebben, bezaaid; fomtijds heeft
zij ook, groote graauwe roestvlakken. Voor het overige is de
oppervlakte zeer bultig en oneffen , even als een Citroen. De
vrucht ruikt clerk en aangenaani. Het vleesch is half brokkelig,
zandig, niet zeer fappig , wit en iitet een gelen ader om het kiok.
huis
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Luis, Wafttin kleine zwartachtig bruine paten gevonden worden.
De BOOM heeft paarfche zomerloten, met vele roodachtige
Itippen; kleine fpitfe oogen , met hooge oogtakjes ; kleine ronde
bladen' met een korte fpits, welke flerk glimmen en doorgaans
geene tanden hebben. De vrucht is in het laatst van Julij rijp
en worth weldra melig.
WINTER- CITROENPEER. ,Citron
Rorak d'hi9er. — Zij heeft de kleur en gedaante van een
eigenlijke Citroen, en is middelmntig groot. Het vleesch is zeer
hard en fteenig voora1 in den omtrek van het klokhuis. Daartntegen is zij zeer fappig er: heefc een aangenamen Muscusfmaak , zoo tint men y e in januarij en Februarij op tafel. niet
,zal verfma.den: iritusfchen behoort zij tech eigenlijk tot de floofperen.
De BO om maakt zwaar hour, en heeftbreede holle bladen.
Men zegt dat zij uit.Conflantinopel aan den Koning van Frankxijk is gezonden. Zij kan tot April duren.

Poire de CITROLI. (Quint/nye.) Eene zeer goede
WINTER-TAFEL P E E R, middblmatig van groote. Zij heefc

in Naar uiterlijk veel van eerie Bergamot , maar is lets ronder.
De bloem is klein , en de fteel tamelijk lang, bij fommige vruchten fteekt dezelve diep daarin , bij andere niet. De fchil is bijkans geheel met een bruinen of groenachtigen roest overtrokken
en zwaar gettipt. Het vleesch is tnalsch en fappig. Zij wordt
in December rijp.
CITRON DES C1IR!WES. Zie KEIZERIN.
CITRON DE SEPTE,111.D.R.E. Zie WITTE Pi ER F ST-BOTER,
PEER.
St. CLifIR. Clairville Imps , Ciairville rofat , Gros clairville. —
(Manger.) Eene peervormige ZOMER TAFRLVRUCHT, die
vrij aanzienlijk en lang is. De fchil is tamelijk dik, geelachtig
groen, aan de zonzijde blozend ; het vleescn is gewoonlijk fmeltend, en vol van een zeer kruidig Zij wordt half Augustus
rijp , en moet gegeten worden terwiji zij nog groen is : want
zoo dra zij geel words, wordt zij ook melig.
CLARETENBIRN. — (Henna.) Eene tamelijk ronde en
iniddelmatig groote HERFST — STOOFPEER. Zij is 24 duim
breed, 2 duim houg 040, bijkans bartvormig. De bloem en de
fleet
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Reel zijn beide gezonken. Ondcr atm de vrucht, daar de ifeel
begint , heeft zij veelal een grooten bult of eene foort van gezwel. De fchil is ruig, , maar niet zeer dik. De grondkleur is
geel, en de zonzijde roodachtig, voorts is zij vol donkergraauwe en bruise itippen. Het vleesch is wit , vast en korrelig ; het
fap overvloedig en zoet, mar heeft een wrangen nafmaak. Zij
is flechts gefchikt 0111 te floven en te droogen , en voorts bij uitfiek goed mn er cider en azijn van te maken.
De BOOM maakt fchoon gewas en is zeer drangbaar , zoo dat
hij wel degelijk verdient aangekweekt te worden. Het blad is
duim lang en 2 duim breed; aan de kanten is hetzelve fijn
getand. De zomerloten zijn kort , middelmatig dik, en donkerrood. De peer wordt in September of October rijp.
Poire de CLOCHE. Zie KLOKKENPEER.
COEUR. DE BOEUF. Zie OSSENHART.
Poke de GOING. Zie ,7/11ZGONELLE.
COL.111.4R. ROSICAMMERPEER. Poire de Manne, Bergamatte tardive; Incomparable. — (K NOOP.
Onintinye. — Du
Scl2abol. —Catal. des Oartreux. —
Hem2e.—
Pom. AA. — Pow. Franc. — Ilandb. — Diet.) Dit is eene
2anzienlijk'groote , en eene der beste WINTER-TAFELPEREN;
haar vleesch is fmeltend en vol van een zeer zoet en fmakelijk.
fap mits men de regte foort hebbe , want men heeft verfcheidene bijfoorten van deze peer, die men op het oog moeijelijk
van dezelve kan onderfcheiden , maar die haar in fmaak geenszins
evenaren. Hare vorm is doorgaans ftompfpits, fomtijds is zij
buikig en eindigt als een flompe kegel. De buik zit kort bij de
bloem. Zij is 21 tot 21 duim breed en 34 duim lang. Aan her
Planketfel worth zij wel eens 3 duim breed.
De bloem zit in een vrij vlakke groef,, en is van een aantal
verhevenheden omringd, welke over de vrucht heenloopen , en
dezelve oneffen maken. Vele vruchten hebben eene goot , of
flaauwe naafi, die van de bloem tot aan den reel loopt. De heel
is zwaar I of I il duim lang krom gebogen , en fleekt nu eens
diep in de vrucht, dan weer geheel daaronder op. De fchil is
in 't eerst lichtgroen en wordt vervolgens geelachtig, ook wet
volkomen geel; floats enkele vruchten, welke zeer veel zon
gehad hebben , worden aan die zijde min of meer blozend. De
gehele fchil is met een aantal fijne graauwe en donkergroene flippen bezaaid. Het vleesch is geelachtig wit, boterachtig
rend ,
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tend , zeer fappig , verheven van finaak , en heeft wel lets van
de Herfstbergamot.
De BO OM is, als hoogilam, in den bloeitijd zeer gevoelig ,
en over 't algemeen begeert hij een goeden grond en eene goede
ilandplaats. Hij fchiet zijne takken fraai in de hoogte. De loten
zijn rank , zonder wol, met een fijn zilvervlies overtrokken ,
geelachtig bruin, aan de zonzijde roodachtig , en met vele fijne
Itippen bezaaid. Het blad is aanzienlijk groat, eirond , met een
lange fraaije fpits, hooggroen en glimmend , achterwaarts gekruld ,
yen flomp getand. De oogen zijn rond, kort, kegelvormig, afItandig , en bruin van kleur; de oogtakjes zijn breed en plat. De
vruchten worden langzaam en niet dan allengs rijp, en zulks van
December tot in Maart. Men moet ze niet eten , voor dat ze
gebeel bleekgeel en malsch zijn. - Van den ALLEREER STEN
RANG.

COMMANDEURS PEER. Zie

D u B B E L E KEIZERIN.

Non COMMUNE des Defunts. Zie KEIZERLIJKE PEER.
COMTESSE. Zie .11thMONT.
Die griine COATESSELSB1RN. - (T. 0. G. - Handi.
Beitr. - Manger geeft thetas haar naam op, en noemt ze eene
nfwijking van de volgende , of roode Confefselsbirn,) - Deze
peer is middelmatig groot , en kort bij de bloem het breedst. De
bloem is open , niet diep , en weinig gezonken. De fled is :1;
duim lang , en ziet er uit als of hij er in gefloken ware. De
vrucht is doorgaans duim
duim hoog en lang. Zij is grasgroen,van
kleur , zoo lang zij aan den boom hangt, maar onder het liggen
worth zij allengs geler: Zij is alom met groenachtige of bruine
ilippen bezaaid. De fehil is dik ; het klokhuis fpits en evenwel
breed. Het vleesch is brokkelig , vast , en na dat de peer een
tijd lang gelegen heeft , zeer geel van kleur. Zij is vrij fappig,
maar het fap is niet aangenaam genoeg op de tong, om haar uit:
de hand to eten : zij hoort dus eigenlijk in de K E u K E II t'huis.
In 't voorjaar is zij nog even hard als op het tijditip waarop
zij van den boom komt, en zij kan tot Augustus duren.
De BOOM worth vrij zwaar, en deszelfs takken breiden zicli
haar alle kanten uit. Hij maakt ook veel warh out. De zomerloten zijn tamelijk lang en zwaar. Het blad is donkergroen , etloud, en fijn getand.
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Die rothe CONFESSELSBIRN. Confefiionsbirne , der Crawkopf. — (T. 0. G. — Zink. — Handb. Beitr. — Miller noemc
dezelve Roufseline ; in Tourraine heet zij le Muscat a longue queue
de la fin d'.diftomne) Eene zeer goede vrucht , langwerpig, buikig en met een ftompe fpits; zij is 3 duim lang en 22 duim
breed. De bloem zit doorgaans tusfchen plooijen in , en is diep
gezonken. De heel is een duim lang en fteekt niet diep in de
vrucht. De dikke fchil is ruig , graauwachtig groen , en aan de
zonzijde bruinachtig rood. Het vleesch is geelachtig , half find•
tend, zoetfappig, kruidig en zeer geurig van fmaak.
Zij wordt in het laatst van October rijp en duurt zes weken
fang. Men moet haar echter niet overrijp laten worden. Behal.
ten als tafelpeer is zij ook in de keuken tot verfchillende einden
zeer goed to gebruiken. — De Bo o M wordt aanzienlijk groot
en draagt bijkans alle jaren ; deszelfs zomerloten zijn lang en
zwaar, en de kroon is vrij hoog. Het blad is eirond, zonder
tanden, en donkergroen van kleur.
COULE SOIF. Zie

FRANSCHE

KANEELPEER.

COULE- SOIF. Zie MOUILLE
C.Rd1110ISINE. Zie KARMOZIJNPEER.
CR/IPIIUDINE , Grife - bonne, Pare des Forets , .thnbrette
Rude-epee. — (Du Hamel. — Porn. 4ufir. — Hirschfeld. —
Handb. Beitr. — T. 0. G. — Manger.) — Is eene der beste
zomerperen, middelmatig van groote, en buikig. Bij de bloem
is zij finaller dan middel in , wordt er echter niet fpits , mar
vormt eene kleine vlakte , waarop de bloem zich bevindt. De
feel is I duim lang. De vrucht zelve is 21 duim lang en
afj duim breed. De kleur is geelachtig groen, en hier en daar
een weinig blozend. Wanneer zij overrijp is, ziet men alom op
hare oppervlakte witte ftippen. De fchil is zeer dun. Het klokhuis is naar den ffeel toe rond, en naar de bloem fpits, en van
kleine fteentjes omringd. Het vleesch is finerig , malsch , fappig
en uitmuntend van fmaak. Zij wordt in het laatst van Augustus
rijp , en duurt vier weken.
De BOOM worth tamelijk zwaar en maakt veel warhout; men
tent de loten aan hunne dooms of flijf flaande fporen. De oogen
zijn bruin, fpits , niet afitandig, met hooge oogtakjes en groote
bijblaadjes. De zomerloten zijn in 't eerst dun en kort , groenaclitig rood, en bij de oogen wat ingebogen. Het blad is lichtgroen
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derwilze overtrokken, dat men flechts hier en daar de growl.
kleur zien kan. Het vleesch is geelachtig , welriekend, korte*
lig, faprijk, fineltend en van een zeer aangenamen Muscus.
fmaak.
De Boom maakt goed gewas , groeit zeer levendig en beef t
eene fraai gewelfde kroon. De zomerloten zijn lang en zwaar,
aan de zonzijde vaal, en overal zwaar geitipt. Het blad is aanzienlijk groot, eirond , donkergroen ; het heeft eene korte fpits
en flompe tanden. De oogen zijn groot, dikbuikig , fpits, zeer
afftandig, en zitten op platte oogtakjes. De vrucht wordt in
December, Januarij en Februarij eetbaar. Men moet ze` Hier
eten , voor dat ze zich week aanvoelt, en eenigzins verlept is.
VO6r dien tijd is ze goed om te lloven. — Van den TW E E b Erg
RANG.

De DALPEER. Die Thalbirne. La Vallee, Pare de Livieur,
Maine
Eene nuttige groote Z ONE R— (Manger.)
T 0 OF PE E R, die wegens hare groote en vruchtbaarheid verdient aangekweekt te worden. Zij is boven aan vrij rond gewelfd en loopt dan eensklaps tamelijk fpits mar den fleol toe.
De heel is kort , zwaar, en boven aan vleeschig. De fchil
Zij
vrij ruig, kaneelkleurig en aan de overzijde lichtgeel.
wordt in het laatst van Augustus rijp.
DifMENBIRNE. Zie VROUWENPEER.
DANTSIKER PEER. Zie

DUBBELE

KEIZERIN.

DJUPHINE ook wel Lanfac -peer, en enkel s ATIJN-PEE
(Du Hamel. — Tournefort.—
en Lechefri on genoemd.
Ointinye. — Zink. — Abercrombie. — Manger. — Handb, —
T. 0. Eene zeer goede WI NT ER- TA F ELPEER , die
zich voor het eerst aan 't Hof van Lodewijk XIV. beroemd gernaakt heeft , zijnde zij door Mevrouw de Lanfac aan den Daudan ook hare namen
phin aangeboden geworden , waarvan
duim lang en
Zij is middelmatig groot, te weten
ontleent.
duim dik , en middel in het dikst ; de bloem is zeer gezonken. Onder aan ziet zij er uit als een ftompe kegel; de fleet is
duim lang, dik en boven flan zeer vleeschig. De fchil is
groenachtig geel , glad , en met kleine graauwe ilippen bezaaidi
de zonzijde is min of sneer blozend , en fomtijds heeft zij ook
roestvlakken. Het vleesch is fineltend, en het fap zoet , muscusachtig en verheven van fmaak. Zij worth in November rijp en

duurt tot in Februarij.
De
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De Bo om draagt flerk. Hij Mankt veel loof en hangende takkcn. De zomerloten ziju dun en rank, de oogen Dort en fpitg
en de dogtakjes zeer klein. Het blad is final , gootvormig , benedenwaarts gek ruld en fijn getand , het is bij den !Ices evert
fpits als naar voren. De bladfleel is zoo lang als het blad zelve.
Poire de DEMOISELLE. Zie JUFFERPEER.
(Dil;
DENNENPEER. Die Tannenbirne. Poire de Sapin.
Eene kleine zeer vroege z o MER-PEER, die boy en op plat is en fpits naar den feel toe loopt. De bloem is
zeer klein en weinig gezonken. De fleel is i duim lang, dik,
en fteekt niet verre in de vrucht. De fchil is geel ; het vleesch
wit, gra, met zeer fappig, min of meer geurig, echter nier.
seer verheven van fmaak. Zij wordt in het laatst van Julij rijp.
DEPOT DE SILLERT. Zie WISSOLETTE.

DEUX POIS l'4IV.

Zie

ENGELSCHE

KONINGIN.

DIAMANITEER. (Kiloo p .)— Is eene tamelijk groote peer,
van gedaante wat iangwerpig ; bij de bloom vrij plat en naar den
nee' wat verdunnende. Zij is 2 duim dik en 214 duim lang. De
bloem is klein en geheel vlak, de heel middelmatig dik en i duim
lang. De fchil is glad en dik , van kleur, rijp zijnde, geelachtig
groen, en vol fijne bleekbruine flipper!. Het vleesch is watbros
en korrelig doch fhppig genoeg , en van een zoeten geurigen
fmaak. Zij worth in October of Nevember rijp, maar kan niet
lang duren , wordende zij fpoedig buikziek. — De Boom maakt
goed gewas , ea draagt zeer wel.
V A N DIJKS PEEL Zie BON CHRETIEN d'ESPriGATE.
De DIKSTEEL. .Die Scheibenbirne. Grofse queue , Parabei
musque. — (Ouintinye. — Manger.) — Deze peer is tamelijk
groot, heeft de gedaante van een appe/ , en -een zeer dikken
korten heel. De fchil is aan de fchaduwzijde flroogeel , en am
de zonzijde fraai rood. Het vleesch is brokkelig, en het fap
fchaars, maar zeer geurig ; om het klokhuis heen vindt men vele
fteenen. Zij wordt half November-rijp.
Doordien zij droog en fteenig is , worth zij minder gefchat
evenwel beminnen velen haar, nit hoofde van den Muscusfinaak.
De B o am maakt bij uitftek fraaije en regte loten met een menig.
ge gezwollea oogene:
,D
R
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DONVIELE. Le Calot , Poire de Provence. — (Du flame!. —
Manger.) Eene WINTER-STOOFPEER, die ook wel raau\V
kan gegeten worden. Zij is peervormig , van boven flomp fpits
en naar onderen dun toeloopend, I4 duim dik en 21 duim hoog.
De bloem is eenigzins gezonken , en de heel fteekt in een naauw
kuiltje. De fchil is glimmend, citroengeel, met vale vlakken ;
tie zonzijde levendig rood met lichtgraauwe ftippen. Het vleesch
is brokkelig, zonder fteenen, en geelachtig wit van kleur. He
fap is min of weer zuurachtig, maar met dat al verheven en niet
onaangenaarn van fmaak. Zij kan tot April duren.
De WINTER DOORN. Epine d'hiver, Epine role d'hiver.
Nerve/11e d'hiver.
(KNOOP.
puintinye. — Du
Merlet.
Hamel. — Schabol.
Porn. Franc. — Handb. — T. 0. G.
— Eene middelmatig groote , bijkans kleine , maar voortreffelijke vroege WINTER-TAFELPEER. Zij is breed en kogel-.
vormig van gedaante. De buik zit kort onder de bloem , en zij
cindigt met eene korte en ftompe (pits. Hare breede is IT; en de
Loogte 3 of ten minften 2 duim. De kleine opene bloom zit nu
Bens in een wijele en vlakke , clan weder in een naauwe en diepe
groef, en is van een aantal fijne , platte bulten ornringd, die
tvenwel niet over de vrucht been loopen. De steel is 4 tot
duim lang en fteekt fonitijds in de peer, fomtijds zit hij er ander op.
De fchil heeft eene fraaije groene kleur, die vervolgens min of
ineer geelachtig , maar nimmer aan de zonzijde rood wordt. De
Itippen zijn veelvuldig en zeer fijn ; fomtijds vindt men ook fijne,
graauwe roestvlakken op dezelve. Het vleesch ruikt zeer liefelijk en Muscusachtig. Het is wit, fappig , boterachtig en verlieven van fmaak.
De Boom groeit niet perk , maar maakt fraai loof en is zeer
vruchtbaar. De zomerloten zijn rank , bruinachtig groen , en
met witachtig graauwe itippen overdekt. Het blad is groor eirond, glimmend en donkergroen; het heeft eerie fcherpe fpits
Itompe tanden en is benedenwaarts onigebogen. De oogen zijn
klein en plat , en niet zeer aftandig. De vrucht worth in November en December rijp en duurt tot in Maart. Zij verlept ligtelijk. — Van den EERSTEN RANG.
De z o is E R DOORN. Epine d'etO, Fondante musquee , La bonne
Poire. In Italien Bugiarda.- (Du Hamel. — Miller. — Manger. Handb.) Eene middelmatig groote , peervormige ,
voortreffelijke ZOMER-TAFELPEER, en eene foort van Muscuspeer van den EERSTEN rang. Zij is van boven rond , loopt
fpits naar den Reel toe , en de bloem is weinig gezouken. ft
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(chit is dun, glad, groenachtig geel, vettig, voi witachtige
pen en zonder het minfte rood. Het vleesch is fineltend , he t fap
kruidig , en de flunk zeer liefelijk en niet ongelijk aan dien van
de kleine NI-scuspeer.
Do vruchteri hangeii aan trosfen, vijf,acht en tien bij elkander. Zij
wordt in 't begin vat" September rijp en kan vijf weken lang dur D,2 BOOM wordt uit hoofde zijner vruchtbaarheid nietzeer
groot, maakt Lange, middeitnatig dikke loten , Welke geelachtig
rood en aan de fchaduwzijde lichtgroen en witachtig geftipt zijn.
e oogen zijn lang, fpits , wit gefchilferd, min of sneer afftandig , en hebben kleine oogtakjes.
Het bind is fchoon, langwerpig final , naar beide einden
(pits, hecft ftompe tanden en een langen flee.
DOUBLE FLEUR.. Zie DUBBELE BLOESEMPEER.
DOUBLE FLEUR et FRUIT. Zie EN GEL S CH E KONINGIN,
DOTENNE. Zie WITTE IIERST BOTERPEER.
(Du Hamel. Handb. Did.)
DOTENNE GRISE.
Deze foort wordt zeer dikwijls met de graauwe Boterpeer verwisfeid, hoewel zij van dezelve aanmerkelijk verfchilt. Het is
eene middelmatig groote , kostelijke tafelpeer, met boterachtig
fmeltend vleesch , en van gedaante even als de witte Herfst Boterpeer. De buik zit hooger naar de bloem dan naar den heel,
en van onderen eindigc zij met een ftompe fpits. Zij is 24. duini
breed en 2,3,- duim hoog. De bloem is weinig gezonken. De flee!
is zwaar en tot
duim lang ; hij fteekt vrij diep in de vrucht
en heeft doorgaans eenige bulten om zich heen.
De gladde fchil is met een dunnen kaneelkleurigen roest overtrokken , die in den omtrek van bloem en flee! het zwaarst is.
Aan de zonzijde is zij doorgaans hooggeel, en voorts over,/
fijn geftipt. Het vleesch is wit, fijn , zeer fappig, door en door
fmeltend en boterachtig , en even verheven en verkwikkelijk van
fmaak , als de witte Boterpeer.
De BOOM wordt niet groot , maakt veel en fijn bout, en groeir
bijkans eveneens als de witte Boterperenboom. De zomerloteii
zijn lang en niet zwaar , met fijne wol overdekt , aan de zon..
zijde roodachtig , aan de overzijde dofgroen, en zeer weinig
geftipt. Het Mad is klein , eirond , heeft eene korte fpits , is
glimmend en heeft korte tanden. De oogen zijn klein, fpits en
2fftandig , en de oogtakjes zeer gezwollen. De vrucht wordc
half October of in het laatst van die maand rijp en kan veertiem
tiazen Buren. — Van den ALLEREERSTE N RANG.
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De DRINKPEER. -- (Manger. — Handb. Beitr.) Eeno
zeer gefchatte Herfstpeer,, die veel in den omtrek van Halle aan
de Saeile,Eisleben enz. gevonden worth. Zij is kegelvormig, a
duim dik en 21 duim lang. De fchil is volkomeu -,,e1 en aan de
zonzijde min of meer rood. Het vleesch is malsch en zoo fappig , dat zij daarvan haren naam ontleent. De fmaak is zeer aangenaarn. Zij wordt in 't laatst van September rijp en kan niet
Sang duren.
De BOOM maakt goed gewas. De zomerloten zijn zwaar,
Zang, rondom groenachtig bruin, met vele kleine ronde, witte
Ilippen bezaaid en naar de fpits sneer wollig. De oogen zijn
13ruin klein , kort en fpits , en niet zeer afftandig. Het blad is
tamelijk rand donkergroen dik , hier en daar gepoeijerd en
Diet getand.
DRUIVENPEER. Zie WIJNPEER.
DUBBELE BLOESEM PEER. Double Fleur , la Poire rofe.—
COuintinye. — Du Hamel. — — Manger.) — Hoewel
de meeste vruchtboomen met dubbele bloefems geene vruchten
dragen, uit hoofde dat het bloefemitof niet gemakkelijk tot in
;let ftampertje kan doordringen , zoo hebben er echter,, gelijk irk
Deze vrucht is wel fraai op
t geval, uitzonderingen plaats.
bet oog, maar behoort flechts tot de ftoofperen. Hare vorm is
plat gedrukt , en zij is 21 duim dik en duim hoog. De bloet
21t in een breede en vlakke , groef en de Lange , regte heel iteekt
in een naauw kuiltje. De fchil is glad en glimmend, aan de eene
zijde geel en aan de andere fraai rood , bier en daar met graauIlippen en kleine vlakjes. Het vleesch is min of meer wrang,
evenwel zonder fteenen , voorts is het fappig, en . gelloofd zijnde
krijgt het eene fchoone roode kleur. De peer kan van Februarij
tot in April , en ook wel later , gebruikt worden.
De Boom groeit zeer leveridig en draagt fterk , onverfchillig
of hij op kwe dan op zaailing veredeld is. De zomerloten zijn
dik en zwaar , groenachtig geel en aan de zonzijde blozend, de
oogen groot en vastliggend. IIet blad is zeer groot, plat , bij den
Reel breed en heeft een fcherpe fpits. De tanden zijn klein en
Qnregelinatig geplaatst. Er is ook eene
B ONTE DUBBELE BLOESEMPEERU Double Fleur pangclde. — (Du Hanel.) Zij is aan de voorgaande gelijk, maar
piet flechts de vrucht is groen en geel geftreept, aan de zonzijde
net groote roocie flippen befproeid , en hier en daar met graauwe
Rippen en vlakken bedekt maar ook de zomerloten 11 ebben rood
achtige, bruine en gele firepen.
DUG
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DUC DE Lit FORCE. Zie FOPPENPEER,

DUITSCHE OOGSTPEER. Zie 00GSTPEER.
E.
E4STER MINT GERIMIN. Zie NAPELSCHE KONINGS.

PEER.
£40 ROSE RONDE. Zie PRIESTERPEER.
ECAUZLATE. Zie

Bo NTE

ORANJEPEER.

EIFERSUCHTSDIRNE. Zie yedLOUSIE,.

EIJERLING. — (Manger.) Deze in het Wi1rtembergfche zeer bekende STOOFPEE R heeft de vorm van een ei,
hare kleur is geel met donkerachtige of bruine flippen ; het vleesch
is vrij hard en rhijnsch van fmaak. Zij wordt in het laatst van
September rijp en kan lang duren. — Het is eene afwijking van
de volgende.
De EIJERPEER. Die Beste Birn. Porn. Franc. — I7andb. —
T. 0. G. — Die/.)—Deze nit Zwitferland afkomstige en in Duitschland alom zeer vermaarde en geroemde peer , behoeft voor de fijnfie Franfche peren geenszins onder te doen. Het is eene zeer kostelijke tafelpeer,, en tevens goed gefchikt om te droogen , alsmede
tot moes , Cider en ander huishoudelijk gebruik. Zij heeft in
hare gedaante meer fgelijkheid met een ei , dan eenige andere
peer. Gewoonlijk is zij 22 duim lang en 2 duim breed. Zij is
groenachtig geel van kleur , en aan de zonzijde veelal blozend,
voorts alom met groene en bruine ftippen bezaaid. DeSchil is
dun; het klokhuis naar de bloem toe fpitfer dan naar den fled.
De bloem zit er vlak boven op , zij is groot en open en heeft
dikwijis fijne plooitjes om zich heen. Het vleesch is fomtijds
fmeltend , voorts witachtig van kleur en vol van een zoet Cap,
hetwelk door de eigenaardige zuurte van het klokhuis ongemeen
verkwikkelijk en verfrisfchend van fmaak worth. Zij worth in
het begin van September rijp , en duurt drie weken lang.
De Boom wordt middelmatig zwaar en maakt veel warhout.
De zomerloten zijn tamelijk lang en zwaar. De kroon heeft eene
kogelvorm en zit vol takken, maar heeft geen loof naar evenredigheid. Het blad is langwerpig-rond ,en donkergroen, en de
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bladen der zomerloten zijn met fijne witte wol overdekt. Voort9
hebben de bladen geen tanden.
Mus c u s-EIJERPEER. MUSKdRENDE EIJERPEER, --..

(Die!. — Handb. Beitr.) — Eene kleine fuikerzoete

WINTER'
TAFELPEER met een Muscus-fmaak , die geftoofd ziinde on-

gemeen fmakelijk en geurig is. De buik zit middel in, van daar
loopt zij allengs road naar de bloem been , en eindigt naar onderen met een flompe fpits. Het is ook op het oog eene fchoone
vrucht , 2 tot 21 duim breed en even hoog , fomtiids ook 74 duim
hooger. De fijne en gladde fchil is, geheel rijp zijnde , citroengeel , en de zonzijde bij vruchten welke zeer veel zon gehad
hebben, goudgeel. De ftippen zijn veelvuldig, fijn , kaneelkleurig , en daarenboven zit zij vol roestvlakken. Het vleesch is
fpierwit , ruikt zeer geurig , is volfappig, fijn, en geheel rijp zipde, half fmeltend en ongemeen finakelijk.
De BO OM is bij uititek vruchtbaar , grocit in de jeugd zeer
fterk, maar vervolgens inngzaam, en maakt fijn hout. Deszelfs
takken hangen veelal benedenwaarts. De zomerloten zijn tamelijk lang en niet zwanr,, roodachtig bruin van kleur , met een
Irani zilvervlies overdekt , en met roodachtig graauwe fijne flipPen bezaaid. Het blad is klein, nu eens hartvormig en dan weer
-.eirond, donkergroen , en beefs kleine tanden. Dc dunne bladfteet
is II duim lang. De oogen zijn groot, dik , met witte fchilfers,
zeer afitandig, en zitten op viakke oogtakjes. De vrucht words
in December, januarij en Februarij rijp , moetende men ze niet
gebrulken, voor dat ze goed rijp is. — Van den E E it STEN
41.ANG,
WIN '' E R - EIJERPEER. Zie JAGTPEER.

ENDEGEESTER PEER. Zie GR o o TE MOGOL,
ENGELSCHE KONINGIN. Zie KONINGIN.
ENGELSPEER. Poire d' "Inge. — (Du Hamel.) — Een
vroege zomerpeer , plat van gedaante , van onderen Os een ftomve kegel gevormd, en langer dan dik. Zij is namelijk 1 3 duim
lang en II duim dik. De bloem is tamelijk groot en eenigzins
gezonken. De heel is II duim lang, dun en groen , en beeft
verfcheidene bulten om zich heen. De fchil is fijn en geelachtig
groen van kleur; bet vleesch halfbrokkelig , zeer fijn , fappig,
to heat een aalizenamen Muscusfrnaak. — Zij wordt in 't
be-
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Ilegin van Augustus rijp, en kan vrij lang chiral ) zonder bulkziek to worden.
ENGELSPEER v AN BOURDELIUX. Angelique de Bourdeaux.
Poire A ngelique , St. Martial. — (K N o 0 P. - Du Hamel.
liandb. — — Eene beroemde vrucht, die , wanneer zij wel gelukt, tot de beste WINTER-TAFELPEREN hehoort. Zij is parelvormig , bij de bloem plat , 21 duim dik en
bijkans 3 duim lang. De bloem is klein , en zit in een naauwe
en vrii diepe groef. De reel is LI duim lang, dik, boven aan
vleeschig, en fleekt vlak aan de peer. De fchil is glad, dun ,
bleekgeel , en aan de zonzijde bleekbruin , dikwerf in den omtrek der bloem bruin gevlakt. Het vleesch is brokkelig, evenwel
malsch , vol van een fuikerzoet fap en zeer liefelijk van fmaa.k..
Zij is in Februarij en 1\laart eetbaar. — De BO o m is vrij ge.
voelig, en begeert een goeden grond en eene warme ftandplaats.
De zomerloten zijn lang , middelmatig dik en zeer fijn geftipt.
De oogen zijn kort, klein,' (pits en afita.ndig, en hebben vrij
dikke en breede oogtakjes. De bladen zijn zeer lang en fmal ,
gootvormig en achterwaarts gebogen ; zij hebben lange fleien,
en aan de kanten zeer weinige en kleine tanden.
De GROOTE ENGELSPEtit. — (Manger.) —Eene goede,
Duitfche , appelvormige Winterpeer, 24 duim dik en even hoog.
De bloem is van plooijen omringd. De korte en vrij dikke fleet
is krom en fleekt aan de eene zijde tusfchen bulten in : De fchil
is geel , het vleesch min of meer zuurachtig , kruidig,
aangenaam van finaak.
Zij worth in October rijp en duurt tot in,
Januarij.
De K L EINE ENGELSPEER. — Is flechts i 2 duim dik en
duim hoog , heeft eene groote bloem , welke in 't geheel niet
gezonken is, maar vrij plat op de oppervlakte zit. De fleet is
kort, bij de vrucht dun, maar worth onder aan dikker. De fchil
is bleekgeel , het vleesch finakelijk en vrij fappig. Zij worth half
September rijp , en moet dan ook fpoedig gebruikt worden.
De ROMEINSCHE ENGELSPEER. Angelique de Rome. —
(Du Hamel.) — Deze WINTER.-TAFELPEER is nog gevoeliger op grond en flandplaats dan de Engelspeer van Bourdeaux.
Zij is ,21.- duim dik en 2 13 duim hoog , ook wel grooter, Ingevaile de boom goed tiers. De bloem is zeer klein en weinig , gez.
zonken. De fleet is kort en dik, en ileekt niet diep in de vrucht:
fchil is wig, even als die van de JAGTPEER, bleek citroenR. 5
gee/
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geel en aan de zonzijd e fomtijds min of meer blozend. Het
vleesch is Inalsch, halffineltend en geelachtig van kleur , maar
wanneer de boom in een droogen en mageren grond flaat, words
Letzelve brokkelig en fleenig, zijnde oak de fmaak mitsdieu zeer
goed of flechts middelmatig. Zij is eetbaar van December tot
Februarii.
De Boom groeit zeer levendig. De zomerloten zijn lang,
niet zeer onder aan groen, naar de fpits toe roodachtig
bruin, en zwaar geftipt; de oogen zijn middelmatig dik , rondachtig, niet zeer afftandig , en hebben dikke oogtakjes. De bladen zijn bij den Reel eirond , naar voren fpits , voorts naar alle
kanten gekruld en weinig of niet getand.
.F.134RGNE. Zie BRUSSELSCHE PEER..
Rude EPEE. Zie CR/INIUDINE,
EPINE

Zie zo

ME g

DOORN.

EPINE d'IlIFER. Zie WINTER DOORN,
EPINE ROSE. Zie ROZENPEER.
EPINE ROSE GRISE. Zie
Milan

Zie VROEGRIJPE PEER.

Poire d'ETRANGUILLON. Zie KANTJESPEER.

F.
L'Inconnue de la F4R2. Zie SWINT GERM4IN.
FASENPEER. Zie FOPPENPEER.
Belle FERTILE. Zie GEZEGENDE PEER.
Petite FERTILE. Zie GEZEGENDE PEER.
Poire FIGUE. Zie VIJGENPEER.
Belle FELE. Zie IVi o oI NEELTJEG

tEREN (T.)3
Zie. GOUDPEER.
FLESSCHENPEER. Zie

BON CHRhTIEAL

FLESKIIENPEER. Zie KALEBAS.

FLEUR de GUIGNE. Zie GUIGNE.
Mufette de FLORENCE.

Zie GROOTE LANGSTELIqx,

BLANKET.
FLORENTUNScHE PEER. Florentin. (Handb.Beitr.)---.
Eene welgemaakte , goede w1NTER-TAFELPEER, 2 duiin
1ik, nagenoeg 3 duim lang en forntijds it lood zwaar. Bij de
bloem is zij tainelijk rond en bij den fled fpits. De bloem ligt
als een filar vlak boven op de vrucht. De fteel is n duim lang
en niet gezonken de fchil is groen , met een geelachtig bruinea
roest overtrokken , en geflipt; aan de zonzijde heeft zij eenige
fraaije karmozijnroode ftrepen. Eenigen tijd gelegen hebbende,
en volkomen rijp zijnde wordt de grondkleur heigeel. Het
vleesch is malsch en het fap zeer goed en aangenaam. Zij worth
in Januarij rijp en blijfc dikwijls goed tot 's zomers : maar men
moet de vruchten aan den boom laten hangen, zoo lang als het
jaargetijde zulks maar eenigzins gedoogt.
De BO o 1i maakt goed gewas , en heeft lange regte zomerloten, die bij ieder oog min of meer ingebogen zijn. Aan de zonzijde zijn dezelven rood, en am de overzijde groen met een
menigte ronde en roodachtig witte ftippen. De fporen Chan vrij
zoo dat de boom ftekelig of doornig fchijnt to zijn, even
pis de de la Motte. De oogen zijn groot , dik, fpits en bruin;
zij zitten op regtuitilaande zware batten en hebben bijblaadjes.
flet blad is fang, zeer final, donkergroen, de fpits achterwaarts
gekruld. De jonge bladen zijn boven op wollig.
YLOBJS - HEI - PEER. Zie GR 0 OTE MOGOL.

FOND/INTE DE BREST. Zie F RA NS CH E KANEELPEER.
FOND4NTE MUSOUEE. Zie i OMER DOORN.
FONT4R4BIE. Gros muscat de Lion. — (Manger.) — Eerie
groote goede w IN TER- floofpeer; zij is fraai geel van kleur,
het vleesch is goed en niet fleenig. Zij worth in December rijp.
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FOPPENPEER. FA SENPEER. Die Pexierbirne. Due de
Force Poire ía Force. (K N o o Diel.) Eerie
wanneer zij goed tijp is, zeer fraaije, en voor DE KEUKEN,
voortreffelijke, tamelijk groote, en late WINTER PEER. Zij is
geheel peervormig en daarbij vrij rondbuikig. De bulk zit kort
onder dc _bloem en loopt rond naar boven en ingebogen naar
onderen , zoo dat de vrucht van onieren eene fiompe fpits heeft
Zij is 3 tot 3: duim lang en 2 duim dik. De opene bloem zit
in eon kleine naauwe groef, welke van fijue plooijen omringd
Middel in heeft zij ook wel oneffenheden. De heel is I-2
tot 2 duim lang , en ziet er itit als cell vervolg van de fpits der
vrucht. Dc giadd.e fchil is fraai citroengeel en aan de zonzijde
karmozijnrood. De flippen zijn veelvuldig , maar zeer fijn, op
het rood witachtig graauw, en op het geel bruinachtig. Het
'vleesch is geelachtig wit , fijn, niet zeer fappig, brokkelig, en
heeft cen zoeten muscusfmaak.
De 1300M groeit levendig en is bij uititek vruchtbaar. Hij
fchiet zijne takken fteil in de hoogte en maakt veel hout en loof.
De zomerloten zijn rank, bruinachtig geel zeer weinig en fijn.
geilipt. Het blad is eirond en getand. De bladfteel is 1,3 duim
lang. De oogen , zijn roodachtig bruin , zeer fpits, niet groot,
en afitanclig , de oogtakjes Chan vooruit. De vrucht is in Januarij,
Februarij en Maart te gebruiken; kan ook nog wel 'anger duren,
en worth van buiten dikwijls zwart.
Faire (a FORCE. Zie FOPPENPEER.
FORELLENPEER. Die Forellenbirne. (Hana'b.)— Deze
oorfpronkelijke Duitfche vrucht behoort buiten bedenking tot de
SMAKELIJKSTE HERFSTPEREN. Zij is fraai op het oog,
aangenaam van fmaak , en zeer vruchtbaar. Hare groote is gelijk aan die van de witte Boterpeer , echter is zij lets meer langwerpig , en dikwijls geheel en al peervormig. Hare fchil is gee!
van kleur, en zoodanig met roode flippen bezaaid , dat dezelven'
aan de zonzijde als 't ware in elkander vloeijen. Het vleesch is
fappig, gcheel fmeltend, en zoo wit als dat der witte Boterpeer , maar zij is verhevener van fmaak en duurt langer.
Zij wordt te gelijk mot de graauwe Botcrpeer, in het laatst
van November, of in 't begin van December rijp , en kan langer duren dan gene. De BO o m draagt doorgaans alle jaren ,
onverfchillig of hij op kwe dan op zastiling veredeld is. Hij
heeft paarfche zomerlooten , waaraan men hem gemakkelijk van
andere peerbooineu kri onderfcheidcn. De oogen zijn van onde-
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deren breed en van boven zeer fpits ; men kan aan dozen boom
zoodanig fatfoen geven als men verkiest.
Poire des FORM'S. Zie CRdNIUDINE,
FOR1VIQUE7. Zie S4LVI/171.
FR/INC-RE/IL. Zie F RANSCHE KANEUPEER.
aeINC-SUREASI. Zie PAUSENPEER.
FRIINCHIPANE. (Catal. des Chartreux. Dat Hamel. —
Haab.) —Zij heeft flechts ddn naaxn, maar des niet to min zijn
de befchrijvingen van haar zeer uiteenloopend. De K ARTIluizEits
zeggen van haar, dat zij meer langwerpig dan rond , en eerder
groot dan klein moge genoemd worden ; voorts dat zij glad ,
geel , en eene der frneltendile peren zij die men kent , dat haar lap
zoo zoet als fuiker zij , en dat zij in October rijp worden.
Eindelijk is het eene middelmatig groote, lichtgroene, ZOMER-•
TA F E LP EER, zij is zeer eigenaardig langwerpig en final , ett
heeft een langen, dunnen ftee1, die flechts een vervoig van de
peer is. De bloem is in 't geheel niet gezonken. Het is eene
voortreffelijke peer , met fmeltend vleesch , en bijzonder fijn en aana
genaam van fmaak. Door hare lichtgroene fchil , die als 't ware met
meet beflrooid is , onderfeheidt zij zich van de meeste andere
peren , en wordt in het begin van September rijp.
De Boom groeit levendig en min of meer in de vorm eener
piramide; hij maakt fraai loof en is zeer vruchtbaar. Deszelfs
zomerloten zijn geelachtig bruin , met roodachtig Witte ftippen
overdekt, en bij ieder oog ingebogen. De oogen zijn rond, afftandig , en hebben middelmatig groote oogtakjes. Het blad is
zeer lichtgroen , Lang, final , gootvormig en achterwaarts getruld.
FR/INZISK/INER- BIRNE. Poire de St. Francois. — (Quin.
tinye. Al-anger.) Eene groote en zeer lange itoofpeer, glad,
graauw , en aan de zonzijde roodachtig. Haar vleesch is half
brokkelig en kruidig van fmaak. Zij wordt in November rijp , en
Alien kan ze ook des noods versch eten.
FRANSCHE GLASPEER. Zie GLASPEER.
FRANSCIIE KANEELPEER. Zie KANEELPEER.

FRAN-
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FRANSCHE MADAME. Zie BRUSSELSCHE PEER.
FREISTADTER. EIRAT. — (T. 0. G.) — Eene middelmatig
groote ZOINIER-STOOFPEER, 3 claim hoo t en 2 duiin breed.
Zij is boven aan rond en buikig en van onderen flomp fpits. De
flee fteekt doorgaans niet in het midden , maar aan de Gene zijne,
en heeft insgelijks plooijen om zich heen , bij is i duim lang. De
fchil is eerst geelachtig groen , en vervolgens geel van kleur , aan
de zonzijde bruinachtig rood geilreept, en alom met roode en
gele flippen bezaaid.
De fchil is dun , het klokhuis heeft kleine fleentjes am fich
peen. Het vleesch is wit, vast, brokkelig en zoet van fmaak,
maar droog en melig, uit hoofde dat er geen genoegzaani fap is.
Zij worth half Augustus rijp , en kan niet wel langer dan 4 da.
gen duren. — De B o o M is ongemeen vruchtbaar, groeit , zoo
fang hij Jong is , zeer clerk, maar laat zijne takken hangen. Hee
blad is groot , vrij donker groen, en heeft kleine tanden.
FREMONT. Gros Fremont , Chevy , Cotntesfe. — Muintinye. --,
Manger.) — Eene lange , groote, kegelvormige , en boven
op platte , WINTER-STOOFPEER, die in November geelach.
tig en rijp wordt, en tot in Januarij goed blijft. Zij is ongemeen
geurig , en nit dien hoofde ook zeer gefchikt om te konfijten.
Petit FREMONT. Zie GOUDPEER.
FRIESCHE PEER, ONGEGNTE PEER. Halleminnebonne..--ss
(ICN o o P. " Handb. Beitr.) — Is in Friesland , niet verre
van het Dorp HALLUM ., uit een pit van de ZOMER Bon-Chrec;
tien , door een liefhebber gewonnen ;'. en heeft nit dien hoofde
den naam van Hallemine ontvangen: Zij heeft zoo veel overeen.
komst met de witte Boterpeer, dat men haar bij den eerften opflag ligtelijk met dezelve zou kunnen verwisfelen, doch de bloent
is sneer gezonken , de vrucht is ook langwerpiger,, buikig, en
worth naar den fleet dunner. De fled ileekt diep in de vrucht, is
krom gebogen , en naar evenredigheid van de vrucht zwak ea
kort.
Haar vleesch is bros , malsch en zeer volfappig , van een zeer
ftangenamen en geurigen fmaak. Zij worth van den boom gee.
ten , en wil juist op haar tijd geplukt zijn, namelijk zoo dra dci
groene kleur in geel begint te veranderen , en zij zich week laat
aanvoelen. Langer hangende , worth zij onfmakelijk , melig en
buikziek.
De it 9 Q IA Inaakt goed, zwaar gewas, en is zeer draagbanr.
5ortiq
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Sommige Fruitkundigen fchijnen haren eigenlijken nsam niet go.
kend, en haar voor de Doyenne grife gehouden te hebben.
FRIOLET. — (Du Hamel. — Manger.) — Eerie zomerpeer
beter gefchikt om te floven dan om ult de hand te eten. Zij
plat en iets langer dan dik te weten 24 duinr dik en 24 duim
hoog. De bloem is tamelijk groot , en zit tusfchen bulten in,
De flee' is i duim lang , vrij regt, groan en boven aan- vleeschig:
De fchil is groen, tamelijk glad , en met een menigte groennclitig bruin flippen overdekt. De zonzijde is min of meer blozend. Het vleesch is half brokkelig en vrij droog maar zeer
geurig. Zij worth in 't begin van September rijp.
FRIOLET. Zie

ZOA1ER

ROBIJN.

Eene parelvormige en bii
FRONTIGNAC. — (K N o o r.)
duim dik en 2Z duini
de bloem platte zoMERP EE R. Zij is
lang. De bloem is middelmatig groot, vlak en zeer gezcanken.
duim lang , dun, en fleekt miet verre, in de vrucht.
De heel i
De fchil is glad, en bleak bruinachtig rood; het vleesch
en tamelijk fappig, maar zonder gear. Zij wordt in Augustus
en September rijp.
Faire de FUSEE. Zie CZJISSE 11141M1IIE.
G.
(Qmintinye.
GALGEPEER. Die Schelinbirne. Pendard.
Manger. — Handb.) Eene beroemde, groote en
doorgaans feheef gegroeide HERFSTPEER, die boven rond is,
en naar den fteel dunner wordt ; middel in heeft zij eene fowl
van gewricht en eindigt met een ilompe fpits. 'Over 't algemeen
heeft zij veel overeenkomst met de Casfolette, behalve dat zij
grooter en dikker is. De bloem is bijkans niet gezonken; de
fchil is aan de zonzijde fraai donkerrood , aan de andere zijde
in het eerst groan, en vervolgens geel , en met eene foort- van
roest overtrokken. Het vleesch is malsch , en het fap zoet en
muscusachtig. Zij wordt in September rijp.
De BOOM heeft grooter en breeder bladen dan eenige.andere
peerboom.
De GANZEKOP. (Henn.) Eene TIERSFT-STOOPdie dezen naam van hare vorm en groote ontleent. Zii
is langwerpig, 3 duim lang , en 2 duim dik. Van fret middel al
'tau
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naar de bloem loopt zij rond , en naar den fled lets fpitfer toed
Zij heeft de gedaante eener Saint Germain , behalve dat zij klei-,
ner is. De fchil is glad en glimmend ; clan de zonzijde bruinachtig rood , aari de overzijde groen; met bruine Itippen en vlakken overdekt.
Wanneer zij tot volkomene rijpheid gekomen is , is zij fraai
geel van kleur. Het . vleesch is wit: en brokkelig. Het fap veelimuldig en zuurachtig zoet.
De Boom words verbazend groot en duurzaam , en deszelfs
lange takken die jaarlijks vol vruchten hangen, buigen zich tot
op den grond neder. Hij hangt dikwijls zoo vol , dat men van
een enkelen boom gehele vaten vol Cider kan maken. Men moet
hem dan ook nit dien hoofde de noodige lucht en ruimte bezorgen.
Zijne zomerloten zijn niet zeer fang, maar zwaar, bruinachtig
Tood, geftipt, en met fijne wol overtrokken. De oogen zijn
klein en plat , de oogtakjes flaan vooruit. Het blad is donkergroen , 3 duim lang, 2 duim breed en aan de kanten fijn getand.
De bladfteel is i duim lang. De vrucht worth in 't begin van
October rijp.
De GrATENPEER. Die Geishirtle. — (Handb.) — Deze
voortreffelijke ZOMERPEER. is eene oorfpronkelijk Dultfche
vrucht, eenc Roufseleite, die het eerg t door een Geitenherder in
bet Wiirtembergfche , in den omtrek van Stuttgard, is flangekweekt geworden , waarvan zij ook haren naam gekregen heal.
Zij heeft de groote en gedaante eener WIN T ER—R 0 USSELETT Ed
Hare bloem is klein en that zeer hoog. De fchil is groen , aan
de zonzijde bruinachtig rood en fomtijds met witachtige ftippen
bezaaid. Sommigen zijn ook aan die zijde graauw en hebben
ruige vlakken. De Heel is lang en regt. Het vleesch is malsch,
brokkelig, zoetfappig en heeft een aangenamen Rousfeletten-geur.
Zij worth half Augustus rijp, en kan eenige weken lang Buren.
Er zijn eenige bijfoorten van deze peer , die gedeeltelijk grooter en gedeeltelijk boven :tan dikker zijn. De Bo oM groeit fchoon,
en in de vorm van een piramide. Deszelfs zomerloten zijn bruin ,
en vol van witte ftippen : de oogen zijn klein en hebben hooge
oogtakjes. Het blad is klein, breed, als een goot gevormd , en
heeft ronde tanden. —Van den E E R S T E N RANG der zomerperen.

Saint GERMAIN, l'Inconnue de la Fare, 4rteloire. -----Ouintinye. — Du Hamel. — &baba/. — Henne.—
Miller. — T. 0. G. — Diel.) — Deze zeer bekende en voor-
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treffelijke WINTER.T AFELV&A i heeft eerie langbuikige , saute.
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iregelinatige vorm, en is zich zelve dikwijls zeer ongellik edoelt
aan hare kleur, fchil en vorm altijd wel te kennen.
Gewoonlijk is zij 31 duim lang en boven aan2a duim breed ; aau
bet planketfel enter worth zij wel 5 duim lang en 3 duim. breed.
De buik begirt boven , vlak aan de bloem , en loopt al dunner
en dunner naar beneden. Zij groeit veelal fcheef , zoo dat 111C/1
ze niet op de bloem kan vast zetten. De bloem is klein , weini&
gezonken , en van eenige bulten omringd, die dikwijls vrij onre-;
gelmatig over de vrucht heenloopen.
De flee' is zwaar, k duim lang , en zit doorgaans fcheef onder
aan de ftompe fpits , waaraan men dikwijls kleine en groote verre'
venheden en bulten ontwaar wordt. De fchil is altijd lichtgroen
met eene menigte fijne en zware ifippen, en dikwijls ook met;
bruine roestvlakken. Het vleesch is wit , grofkorrelig , en irk
den omtrek van het klokhuis veelal fteenig , zeer fappig, boterachtig fmeltend , en heeft een zeer aangenamen en verkwikkelij-ken aardbesfenfina.ak. Intusfchen is de fmaak op verre naar niet
altijd dezelfde ,.aangezien de, grond, de flandplaats en het weer
daarop zeer veep invloed hebben.
De B o o M groeit zeer clerk zoo lang hij jong is , maar wordt
met dat al niet zeer groot; hij fchiet zijne takken fraai in de
hoogt,. De zomerloten zijn zwaar en lang, graauwachtig groan.
of graauwachtig geel van kleur, aan de zonzijde iets meer rooanchtig , en met kleine witte ftippen bezaaid. Het blad is groot
frnal , lang, eliiptisch , zeer achterwaarts en met de kanten gootvormig naar boven gebogen, waaraan men hem gemakkelijk kan
kennen. Het is voorts glimmend donkergroen en heeft kleine tan.
den. De oogen zijn buikig, zeer afflandig en hebben dikke oogtakjes. De .vrucht wordt doorgaans niet vOOr in December rijp
en kan tot het voorjaar duren, zonder buikziek te worden of te
rotten. — Van den ALLEREERSTEN RANG.
Easter Saint GERJkTAIN. Zie 1.4 A p E L s Cu E KONINGSPEER,
Saint GERMAIN DORE. De NTERGULDE Saint Germain,*
KEETPEER. - (Handb.) Deze is gewoonliik minder groot,
bijkans geheel met roest overtrokken, waardoor men de goudgele
grondkleur, na dat de peer geheel rijp is , ziet doorfchijnen.
is nog vcrhevener van fmaak dan de voorgande. — De Bo On
is geheel dezelfde.
be Saint GERBIJIAT VAN D. UPEDALE , ook wel Unionpear genaamd.
Eene in Engeland zeer e(Miller.)
'Chafte WINTXR-$TOOMER, die van December tot in Maart
of
11. Da g 144
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of April zeer goed te gebruiken is , en ook wel raftnvit mag ge..
geten worden. Zij is zeer groot en lang. De fchil is clonkergroen , en aan de zonzijde min of meer blozend, wanneer zij
rijp is. Haar vleesch is hard, en het fap eenigzins wrang , maar
zeer gefchikt om te cloven enz. De Boom is voorts ongemeen vruchtbaar.
Eene Duitfche.
De GERNRODER. PEER. — (Henne.)
ftoofpeer , die ongemeen vruchtbaar is , en haren naam van Gamrode , bij Ouedlinburg, ontleent. Zij is middelmatig groat, en
meer rand dan lang. Hare hoogte is van 2 en de dikte van 2i
duim. De bloem is weinig gezonken ; op den kant van de groef,
waarin dezelve zit, vindt men eenige b-ulten. De Heel is II
duim Lang, en fteekt tusfchen fijne plooijen , en niet zeer diep
de vrucht. De fchil is dun , groen, en met kleine graauwe
flippen bezaaid. Geheel rijp zijnde wordt zij geelach-tig en aan
de zonzijde eenigzins blozend. Het vleesch is witachtig groen,
murw , en zonder fteenen, maar niet fineltend nocli ook geurig.
Zij is voorts zeer zoetfappig , wordt in October rijp en duat
tot in December. In de keuken is zij bij uititek goed te gebruiken.
De B 0 o M draagt doorgaans om het andere° iaat, maar laadt
dan ook verbazend vol. Hii groeit clerk en worth zeer groat.
De zomerloten zijn tamelijk zwaar en lang, graauwachtig groen
en geftipt. De oogen zijn king en fpits en de oogtakjes flaart
clerk vooruit. De bladen zijn 32 duim lang en 21 duim breed,
bebben eene flompe fpits, en zijn fijn getand.
De GERSTPEER. Zie VROEGRUPE PEER.

De GEZEGENDE PEER. Die Haberbirne. Ah! mon Dieu
Mon Dieu! Poire Unite, Belle fertile , Petite fertile , .7argonelle
(K NO 0 P. - Du flame!.
trifutomne.
Handb.)
Eene
parelvormige , middelmatig groote HERFST-STOOFPEER,
I; duim dik en 2 duim hoog , met een langen , regten fteel ,geeI
van kleur,, en aan de zonzijde lichtrood met donkerroode flippen.:
Het vleesch is korrelig of half brokkelig , voorts zeer zoetfappig en fmakelijk , mits dat het een warme zomer is en de vrucht
goed rijp kan worden , hetgeen in 't laatst van September plaats
heeft. De boom draagt zeer rijkelijk en hiervan ontleent de peer
haren naam. Dien van Ah! mon Dieu heeft zij gekregen am dat
Lodewijk XIV. Bien uitroep gebruikte, toen hij den boom zoo
vol vruchten zag hangers terwiji dezelve als toen nog geen
naam had.
De
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De D urr s CH E GLASPEER. (Manger.) Eene goede WINTER-PEER, van Duitfche afkomst, en vooral in den
omtrek van Eisleben flerk aangekweekt. Zij is appelvormig, 2rs
duim dik en 2& duim hoog ; heeft eene kleine en vlak boven op
zittende bloem. De (feel is I duim lang, middelmatig dik fomtijds zijdwaarts gegroeid en fcheeE De fchil is geelachtig groen,
met donkergroene ffippen, en aan de zonzijde nu en dan bleek
roodachtig. Het vleesch is malsch rhijnsch en aangenaam van
fmaak. Zij wordt in October rijp, en duurt een paar maanden.
De F R A N S C H E GLASPEER. Poire de Fitrier.
(Dtt
Eamel.)
Deze is 21 duim dik en a duim hoog. De bloem is
weinig gezonken; de flee' is i duim king, middelmatig dik
fieekt tusfchen eenige bulten in. De fchil is glad, lichtgroen
met donkergroene itippen, en aan de zonzijde hoog rood met
bruine Ilippen.
Het vleesch is wit, niet zeer fijn , een weinig muscusachtig
en aangenaam van fmaak. Zij wordt in November rijp en duurt
tot in het laatst van 't jaar.
De CROOTE FRANSCHE GLASPEER. La vrafe Point de
Vitrier. (Du Hamel.) — Deze is veel grooter, 3 duim dik
en bijkans even hoog. De bloem is min of meer gezonken , en
de heel even als die van de voorgaande. De fchil is glad, citroengeel, aan de zonzijde hoogrood d; en glom zwaar geftipt.
Het vleesch is wit, niet zeer fijn , een weinig muscusachtig
en aangenamer van fmaak dan de vorige: beide worden gelijktijdig eetbaar.
Poire a GOBERT. — (Du Hamel.) Eene STOOFPtElt,
die tot middel in den zomcr goed Mijft, rond van gedaante
veel gelijkend naar de Catillac , 22 claim dik en ti dnini hoogc,
De bloem is niet zwaar , en weinig ge2o'nken. De fleet is middelmatig lang, tamelijk dik en fteekt plat op de vrucht.
De fchil wordt geel , wanneer de vrucht rijp is, en aan de
zonzijde zeer blozend. Net vleesch is half brokkelig, zeer wit
en muscusachtig. Zij kan tot in Junij duren.
(g: N 0 0 1'. —
De GOtJDPEER. Auraie , Poire d'or d'dte.
Du Hamel. — Manger. — Handb.) Eene kleine parelvomiige peer, die in kleur, fatfoen en finaak veel overeenkomst heefr
met de Muscuspeer, maar nog eens zoo groot is. Zij is aan d3
zonzijde lichtrood, nu de andere zijde witaahtlg geel, halffateA
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fmeltend, IntIscnsichtig, en worth in Julij rijp. Zij zou de dub.,
bele Muscuspeer kunnen heeten.
De B ooM moet op zaailing veredeld worden, en tiert flechts
middelmatig op kweitam. De zomerloten zijn dun , groenachtig
rood , aan de zonzijde rood en met kleine itippen overdekt. De
oogen zijn lang, fpits en afftandig en de oogtakjes ilaan vooruit. Het biad is vrij rond, en heeft fijne tanden.
Wanneer de boom in een droogen grond ftaat , worth de vrucht
inelig. Er is ook eene GROOTERE SOORT van deze vrucht.
Hare kleur is oranje en als met roest overtrokken. Zij is dikwijls
iteenig, maar men maakt er met dat al veel werks van.
De FIJNE SEPTEMBER GOUDPEER. Fin-or de Septembre
Fin-or rozat , d'Orleans. — (Du Hamel. — Manger) —
Eene zeer goede Herfst- tafelpeer , van peervormige gedaante,
s Ys duim dik en 24 duim lang. De bloem is weinig gezonken en
de fleet rijkeiiik z duim lang. De fchil is glad, lichtgroen en
la an de zonzijde rood gernarmerd. Het vleesch is wit, fijn, fmeltend , en zuurachtig zoet van finaak. Zij wordt in 't begin van
September rijp, en moet groen van den boom geplukt worden.
De r Ij NE WIN T E R GOUDPEER. Die Krliuterkirne. Fin-or
tl'hiver, Franc-real. — (Ouintinye. — Du Hamel. — Miller. —
Manger.) — De vrucht is zeer groot, bijkans rond, met een
korten fled , en de fchil geel met roode vlakken. Het vleesch is
droog en fteenig, heeft weinig fap, en is niet zeer fmakelijk.
Zij wordt in November rijp.
De Boo 1r groeit levendig, zoo wel op zaailing als op kwe,
maakt lange loten , welke tamelijk dik, groenachtig geel, geflipt
en gepoeijerd zijn. De oogen zijn kort, driekant en afftandig,
en de oogtakjes groot. De bladen zijn insgelijks tamelijk groot,
bij den steel breed, en worden allengs fm,aller tot aan de fpits.
De tanden zijn zeer kort.
De FIJNE ZOMER GOUDPEER. Fin- or (Pete, Fin-or hdtif, Franc real, Petit &einont. — (Du Hamel. — Manger) —
Eene vrij groote en ronde zomerpeer, van boven plat. De
bloem is tamelijk groot en eenigzins gezonken , en de fled is
duim lang en vrij dik. De fchil is groenachtig geel met roode
itippen , en aan de zonzijde gloeijend rood. Het vleesch is fijn,
groenachtig en half fineltend, het fap zuurachtig, en de fmaa.k
redelijk. Zij worth half Augustus rijp.
D4
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De GRANAATPEER BLOEDPEER. Sanguinok.
(K N o op, — Da Hamel. — T. 0. G.) Dit is meer eene
zeldzaamheid dan eene nuttige vrucht voor 't gebruik. Zij is
flechts 12 duim lang en breed. Middel in is zij het breedst
waardoor zij buikig wordt. De bloem zit vlak boven op, en is
bijkans in 't geheel niet gezonken. De flee' is z duim lang , dun
en houtig. Zij is groenachtig geel van kieur en aan de zonzijde
zeer rood. Het klokhuis is middelmatig groot. Het vleesch is
grof, rood van kleur , en niet goed om te eten. Uit hoofde van
hare roode kleur gebruikt men ze onder andere peren om te floven en te konfijten. • Zij wordt in het laatst van September rijp,
kan flechts weinige dagen duren , wordt dan buikziek, en het
vleesch verliest tee; ens zijne roode kleur.
De BOOM wordt tamelijk zwaar; deszelfs hoofd- en zijtakken
groeijen veelal gatrelachtig en lien in de hoogte. De zomerloten
zijn zwaar en vrij lang. Het blad is bijkans geheel rond, lichtgroen van kleur , met eene kleine fcherpe (pits en fijne tanden.
De ZOMER GRANAATPEER. Sanguinole d'ete. —
(Manger. — Porn. Aufir. — T. 0. G.) — Dit is
eene afwijking van de voorgaande , welke reeds veel vroeger,
te weten in Augustus', rijp wordt. Zij is ook beter dan de ancicre , de *.rruchten worden allengs aan den boom rijp , en kunnen
dan nog wel 14 dagen duren. Zij is ook grooter dan de HERFST**
GRA NAAT PEER, naar de bloem toe meer rondachtig en heeft
langer flee'. Het blad daarentegen is langwerpiger, kleiner, ea
niet getand.
GRAWDE BRETAGNE , zie ENGELSCHE BERGAMOT.
GR/1ND MONAROUE , zie GROOTE MOGOL.
zie BON CHRETIEN.
CR/KNOPF, zie rothe CONFESSELSBIRN.
Der GRjULING, die Graubirne , der Grauhans. — (Manger.) — Er zijn een aantal graauwe floofperen , vooral onder de
Herfstperen, waarvan fommige rond , andere langwerpig zijn.
De peer, waarvan Manger onder dezen naam gewag maakt , is
bijkans parelvormig , e duim dik en 2i duim hoop. De bloera
zit in een gladde , roode , fchotelvormige groef. De korte dikke , groene fleet ileekt niet diep in de vrucht. De fella is aan
3
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de fchaduwzijde groen, en met vele fijne donkergroene ftippeu
bezaaid. De zonzijde daarentegen is vleeschkleur, en middel
donkerrood.
Lei CRILLIERE, zie

WINTER

BERGAMOT.

GRIM BONNE, zie CR4P AUDINE.
LANGE GROENE. Schtnalzbirne. Verte longue, Mollie bouche
Ouintinye. — Du Hamel. — Zink.
d'automne. — (K NO o
Schabol. Henne. Pain. Franc. Porn. Jufir. —
Haab. — T. O. G.— Diel.) — Eene der fmakelijkite Herfstperen , en eene aanzienlijk groote, fraaije , lange , grasgroene
vrucht, met een zwaren vlak gewelfden buik, die kort onder de
bloem zit , en onder aan met een flompe fpits. Geheel volwasfen zijnde kan zij 32 duim lang en duim breed worden. De
bloem zit er zeer vlak boven op. De zware fleet is 1 .4 duim lang
en fteekt vlak op de punt. De fchil is dun , in het eerst grasgroen , en vervolgens min of meer geelachtig. Enkel is zij aan
de zonzijde een weinig blozend , daarentegen is zij overal met
fijne witachtig graauwe en groenachtige flippen bezaaid.
Het vleesch ruikt zeer aangenaam, is wit van kleur, fijn korrelig , zoetfappig en bijkans vloeibaar, kruidig en bij uitflek genrig en verheven van fmaak. — De BOOM grocit levendig , worth
zwaar en maakt veel loof. Hij fchiet zijne takken ileil in de
hoogte. maakt vroegtijdig eene menigte kort vruchthout , en
draagt doorgaans alle jaren rijkelijk.
De zomerloten zijn lang en zwaar bruinachtig olijfgroen , niet
wollig, maar met een fijn zilvervlies overtrokkert, en met eene
menigtu van witachtig graauwe itippen overdekt. Het blad is
final, langwerpig, donkergroen en glimmend, en heeft fclierpe
tanden. De oogen zijn lang , zeer fpits en afftandig, en zitten
op vrij dikke oogtakjes. De vrucht worth half October rijp en
kan vier, weken lang duren. — Van den ALLEREERSTEN
RANG.
C, ROENLING,

zie

FR A NSCHE

WUNPEER.

GROENPEER. (Manger.) — Is eene platte en nint zeer
vogelijke groene zom ERPEEK wier vleesch echter vrij fmake.
till: en muscusachtig is. Zij wordt in September rijp.
CROS IIIICEL. Zie FRANS CHE KANEELPEER9
GROS
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CROS R4TEAU, zie PONDPEER.
Fleur de GUIGNE. PEER ZONDER scnn, VROEGE
Kirschblfithe. Poire fans peau Poire fans
peau d'ete. N o o Ouintinye. — Du Hatnel. — Miller. — Manger. -- Handb.)--- Eene tamelijk groote , goede
OMERPEER, met een zware bloem , welke vlak boven op
zit; de fled is Lang, groen, en fleekt niet diep in de vrucht ; de
fchil is dun , teer , bleek groen, en graauw gevlakt , aan de zonzijde geel met bleek roode vlakken. Zij heeft fmeltend vleesch
en haar fap is ongerneen geurig. In 't begin van Augustus words
zij rijp en kan niet king duren.
R 0 U S S E L E T. Die

IL
H4BERBIRNE , zie GEZEGENDE PEER.
H&NBUTTENBIR.NE , zie MIS PELPEER.
V ROEGE HAGENAAR, zie SIRE

NEN-

CITROENPEER.

HzILLEMINE BONNE, zie FRIESCHE PEER.
IMILIIELSB/RN, zie SCHAAPSPEER.
HiIMMELSW/INST, zie SCHAPENBUIK.
H4NGELBIRN, zie LANGSTEEL.
GOUDEN JONKER HANS. Mesfire lean dare. — Is vrij
groot, de bloem is gezonken, de flee! ileekt diep in de vrucht
en is onder aan vrij breed. De fchil is lichtbruin en de gele
grondkleur fchijnt J daar door been. — Zij worth in December
rijp en behoort tot de goede floofperen.
(KNOOP.
GRAAUWE JONKER HANS. Mesfire Yeah Gris.
—Merlet.— Ouintinye.— Du Huron.— Du Hamel.— Schabol.—
Miller. Handb. Diel.) — Eene aanzienlijk groote , onge.
meen zoete, roode en oneifene Herfstpeer. De buik zit kort onder de bloem. De peer is 3 duim breed en even hoog. De bloeni
zit in eene vrij diepe en naauwe groef , en heeft een aantal bulten
om zich heen , waarvan fommige zig verheffen en , over de vrucht
been loopende, dezelve zeer oneffen maker. De fled is dik
ai duiai Lang, en fleekt tusfch en bulten in diep in de vrucht.
De
S4
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'De fchil is geelachtig van kleur,, met zware bruinachtige {tippet-4,
en met eon valen en ruigen roest overtrokken.
Het vleesch is fpierwit , fljnkorrelig , fappig, aangenaam en
zoet van fmaak. — De is oom die een vochtigen grond bemint,
groeit zeer levendig , en maakt veel bout en loot. De zomer.
loten zijn lang en zwaar, bruinachtig graauw met een
vlies overtrokken, en met een aantal doffe en langwerpige
bezaaid. Het blad is aanzienlijk groot, eirond of langwerpi&
bartvormig , naar voren met een fcherpe fpits, zeer donkergroen
en heefc ftotnpe tanden. De oogen zijn zwaar,, dik, niet afitanDeze vrucht worth in
dig , en zitten op breede oogtakjes.
November of December rijp. — Van den TWEEDEN RANG.
Wiry E JONKER HANS. illesfire 'jean Eene middelmatig groote peer, met gezonkene bloem en een heel die
insgelijks diep in de vrucht fteekt. De fchil is graauwachtig rood
en glad. Het vleesch brokkelig en fleenig met een groot kinkWordt in
huis. Het fap is zoet en aangenaam van fmaak.
November rijp.
NASELBIRNE. Zie RIETPEER.
.174TIVE4U. Zie YROEGRIJPE PEER.
HA ZEKOP. Die S,Fiaafsnal?.—(Zink. — Manger.) — Eent
vrtiddelmatig groote peervormige HERFST-STOOFPEER
duim dik en 2$ duim lang, met eene Heine , vlak boven op zittcnde bloem , en een zwaren fleet , die i duim lang is. De fchil
is do4kergeel , aan de zonzijde met een rooden flreep het vleesch
t)rokkelig en malsch, zonder fleenen. Zij is tamelijk fappig , dock
niet zeer fmakelijk. — Worth in October of November rijp en
is zeer gefchila om to droogen.
De HEERENPEER. Poire Monfieur,, Boecage. — (Manger.)
— Is Gene vrij groote Daitfehe z o Dim It P E F R , langwerpig van
c. edaante, r 2 duim dik en 2 duim lang. De bloem is klein en
\veinig gezonken. De flee! is I duim lang , en achter aan dikker
dun naar voren. De fchil is, bij fommige vruchten geheel en al
gee' bij anderen aan de zonzilde rood geftreept. Het vleesch
s malsch eenigzins zuurachtig naar niet onaangenaam van fmaak.
Zij worth van het laatst van Augustus tot half September rijp,
rnaar wordt ligtelijk buikziek.
De

D vIrsc

r HEERENPEER

welke Zink befchrijft,
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iets grooter, I. duim dik en 2 duit hoog. De bloem is
Mein en niet gezonken ; de heel i duim lang en tamelijk dik.
De fchil is geelachtig groen, atm de zonzijde rood gevlakt, en
fomtijds groen en rood geinarnierd. Het vleesch is vast , min of
meer fleenig, en het fap is zoet maar evenwel niet zeer fmakelijk.
Zij worth half September rijp en duurt drie weken,
De HENNIPPEER. Die flanfbirne. — (Manger.) — Eene
middelmatig goede Duitfche H E R F S TPEER , plat van gedaante,2!1; duim dik en 2 dulin hoog. De {Vail is groen , en heeft
overal vlakken en ftippen. Het vleesch is half fmeltend , fappig
en zuurachtig. Zij wordt in het najaar rijp en rot ligtelijk.
De HERDERPEER. Die Hirtenbirne, Sehaferbirne. La Pastorale , Pas curelle, Mafette d'ilnjou, Mufette d'Automne. --.
(Ouintinye. — Du Hamel. — Miller. — Hirsckfeld. — Pom. ifufir. — hjandb., — T. 0. G.) -- Eene aanzienlijk groote
langwerpige Herfstpeer van bijzondere gedaante , 3 duim lang ea
2',- duim breed. Boven op is zij platrond , en naar den steel toe
loopt zij bij verdiepingen al dunner en dunner, tot dat zij met
eene flompe fpits eindigt. De bloem is weinig gezonken. De flee!
is lang en vleeschig. De fchil is lichtgeel van kleur,, en aan de
zonzijde min of meer blozend; voorts groen en roodachtig geflipt. Om het klokhuis heen zitten doorgaans fteentjes. Het vleesch
is wit, brokkelig, fappig, en aangenaam zoet van fmaak. Zij
wordt in het laatst van September rijp en duurt ongeveer vier
weken ; na verloop van dien tijd wordt zij buikziek.
De BOOM wordt zwaar ; deszelfs zomerloten zijn tamelijk
lang en groenachtig god. Hij is zeer vruchtbaar,, en er zitten
doorgaans drie , vier of vijf peren bij elkander. Het blad is
fond, lichtgroen en heeft kleine tanden.
De RONDE HERFSTPEER.. — (Zink.) — Eene appelvor.
mige peer van weinig waarde, 2 duim breed en hoog , met eene
vlak zittende bloem en een zwaren fteel. De fchil is geel met
roode flrepen ; het vleesch hard en fteenig. Zij wordt in September rijp, duurt drie weken , en is niet wel anders to gebruiken
dan tot Cider en azijn, — De u o o INI wordt groot en vruchtWar.
De

S CHOONSTE

HERFSTPEER. , zie VERIVILLON:

Bea d'HERT, zie KARWE1PEER.
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HESSENPEER, zie LEEUWENPEER.
HOCRENAILLE , zie RONVILLE.
HOE LANGER HOE LIEVER. DE SCHOONE VROUW.
HOERENPEER. (K NOOPO Eene fraaije parelvormige
Herfstpeer , die bij de bloem rond , voorts e duim dik , 3 duina
lang en doorgaans vrij fcheef en oneffen is. De bloem is weinig
gezonken. De &el is z .4,. dUim lang, en vrij dun. De fchil is
glad, geelachtig wit; het vleesch malsch, korrelig, fappig ea
zeer liefelijk van fmaak. Zij wordt in September rijp.
HOERENPEER, zie HOE LANGER. HOE LEVER.
De HOLPENER PEER. In den omtrek van Eisleben alzoo
genoemd die Saftbirne , kretielbirne. — (Manger.) Eene ronde
WI N TERSTOOFPEER duim dik en 3 duim hoog, groenachtig van kleur , hard van vleesch en min of meer zuur van
fmaak. Zij wordt in September rijp en kan vrij lang duren
HONGAARSCHE PEER, zie KATTENPEER.
HONGAARSCHE WINTERPEER, zie WINTERPEER.
HONIGPEER, zie PARELPEER.
G E L E HONIGPEER. Die Knaustbirne. — (Manger.) —
Rene vooral in het Wartembergfehe zeer bekende Herfstpeer.
Zij is platgcdrukt van gedaante, 2g duim dik , en al- duim hoog.
De fchil is ruig, geel en geftipt, en in den omtrek van de bloc!'"
geelachtig graauw. Het vleesch is hard en fleenig; het fap veelvuldig , rhijnsch en aangenaam van frnaak. Zij wordt in October rijp en kan lang duren.

De K L EIN E HONIGPEER, zie lc LEINE MUSKADELPEER.
De PLATTE HONIGPEER. (Diel.) Eene groote
platronde z 0 ME R-STO OF PE ER , die bijkans de vorm van een
eigenlijke BERGAMOT heeft. Het is eene oorfpronkelijk Duitfche vrucht, die wegens hare groote en vruchthaarheid allezins
verdient aangekweekt to worden. Zij is 3 duim breed en 243:
duim hoog. De bloem zit in een ruime en fomtijds vrij diepe
groef, Welke dikwijls van vlakke ribben omringd is, die ook
zeer kennelijk over de vrucht heenloopen. De Heel is al tot 3
duim lang, en fteekt y lak op de flompe fpits , ook wel Bens
de
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de vrucht, maar ieeft altijd bulten en plooijen om zich been:
De fchil is glad, lichtgroen of geelachtig van kleur,, en aait
de zonzijde min of weer roodachtig. Daarenboven heeft da
fchil alom een groot aantal graauwe flippen en roestvlakken. Het
vleesch is wit, grofkorrelig , vrij fappig, fijn en kruidig van
iinaak.
De boom is groot, gezond, taai van card en draagt zeer rijkeijk. Hij maakt fraai loof en zeer veel vruchthout. De zomerloten zijn lang en rank, en zitten vol vale ftippen. Het blad is
lang , elliptisch, fpitfer naar den ileel toe dan naar voren, van
achteren zeer glad, glimmend lichtgroen , fijn en rond getand.—
De donne bladfleel is 2i duim lang. Het oog is bruin , kegelvormig , niot groot, en afftandig. De vrucht wordt in September rijp , maar ook fpoedig buikziek.
De ROMEINS c ICE HONIGPEER. Die kleine Pfalzgrii:finn,
dos Pfigzgriirchen , die Rothenbirn. — (T. 0. G.) — Eene
kleine ZOMERPEER, 2 duim hoog en ul, duim breed. Zij ziet
er vrij onoogelijk uit, maar finaakt zeer goed. De bloem is weinig gezonken , open, groenachtig en diep. De fchil is gee! ea
aan de zonzijde blozend, maar ziet er zeer ruig nit, en is bier
en daar geftipt. De heel is lang en zwaar. Het vleesch half fmeltend, en half brokkelig en zeer fappig, en de fmaak zoet ea
kruidig.
Dc boom wordt zeer zwaar en maakt hangende takken. De
zomerloten zijn vrij dik. De kroon is platrond en zit vol hour.
Het blad is tamelijk rond, donkergroen, glimmend en heeft
eene fcherpe fpits. Zij wordt in 't begin van September rijp.
De

RooDE

HONIGPEER, zie MISPELPEER.

De WILDE HONIGPEER, zie
GAMOT.

GRAAUWE ZOMER

BER-

De WINTER HONIGPEER. Certeau mosque d'hiver. ---,
(Orlintinye.) — Wordt in November rijp en is van weinig
waarde.
De z o MER HONIGPEER. Certeau d'dte. — (Ouintinye. —
Zink.— T. 0. G.) — Van deze peer vindt men altijd aan denzelfden boom vruchten van tweederlei gedaante, to weten kleine
kromme, en langwerpige regte peren. Kort onder de bloem is
de vrucht het breedst. De bloem is weinig gezonken en heeft
fomtijds eenige lijoe plooijen mu zich been. De Reel is bijkans
half
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ball zoo lang als de peer , zijnde deze laathe z lang en LI duitn
breed , to weten die van de langw.erpige foort, terwiji de andenil iets breeder en daarentegen minder hoog zijn.
De fchil is , wanneer de vrucht geheel rijp is , zwavelgeel , en
aan de zonzijde hoogrood, waardoor men het geel in kleine
jes ziet heen fchijnen. Het vleesch is groenachtig wit en wat
brokkelig, niet zeer fappig maar van een aangenamen muskadel.
finaak. Zij wordt in het laatst van Augustus rijp en kan van den
boom niet langer dan veertien dagen duren.
De BOOM wordt vrij zwaar, De zomerloten zijn tamelijk
lang en dik, koffijbruin van kleur met graauwe flippen. De kroon
groeit vrij hoog en zit vol hour en loof. Het bled is donkergroen„ langwerpig rond, middel in het breedst en met een korte
fpits ; het heeft voorts een langen Heel en kleine tanden,
HQN,VI,LLE , zie ROBIJN,

1-100IPEET$. Die Heubirne. — (Manger.) — Van deze
zomerpeer,, die in Julij , of op het tijdflip van den hooi-oogst
rijp worth , en daa.rvan haren naam ontleent , heeft men vierdera
lei foorten, waarvan eenige grooter, andere kleiner zijn. Zij
zijn plat gedrukt, voorts heeft
De E E It S T E s o o R T een langen heel , gele kleur , en week,
fineltend en geurig vleesch ;
De TWEEDE SOORT, welke insgelijk een langen heel heeft,
is fteenig;
De DERDE SO ORT heeft brokkelig vleesch ;
En de VIERD E SOORT, die ook brokkelig vleesch heeft, is
tevens zeer aangenaam en geurig van fmaak. Haar heel is kort
en de fchil fafraangeel.
Die HOPFENBIRIVE. — (Zink. Diel.) Eene kleine
irmar zeer goede TAFEL- en sTOOFP E E R. Zij heeft de vorm
van een flompen kegel zijnde de buik kort onder de bloem het
sriikst, terwijl dezelve van dear of allengs claimer wordt tot aan
denl heel. Zij is 2 duim breed en een weinig hooger. De bloem
zit in eene zeer vlakke en breede groef. De dunne heel is II: tot
rz duim lang, en zit in een vleeschbult onder op de peer. De
fchil is glad , bleekgeel , aan de zonzijde dofrood gehreept
en bij vruchten , welke weinig zon gehad hebben , flechts geZoodanige vruchten daarentegen , welke zeer veel zon gehad
bebben zijn met een fijnen roest overtrokken, waardoor men
de roode en gele kieurea ziet heenfchijnen, zijnde zij daarenboil
Yen
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ren graauw geitipt. Het vleesch is wit en ziet er Waterig uit,
heeft eater niet zeer veel fap , maar met dat at een aangenamen
rozenfmaak en weinig fteenen.
De BOOM wordt groot , fraai , en is zeer vruchtbaar. Lie
zomerloten zijn rank, roodachtig geel, en weinig geilipt. Het
blad is klein , eirond met een fraaije fpits, glimmend groen , en
beefs kleine tanden. De oogen zijn bruin, niet groot noch afftandig„ en zitten op dikke en zeer vooruititaande oogtakjes. De
vrucht Wordt in het laatst van Augustus rijp duurt 14 dagen.—
Van den TWEEDEN RANG.
De HUISPEER. Die ilausbirne. (Mangeti.) tene
gemeene , ronde, Duitfche ZOMERPEER, 2 ,1 duim dik en even
hoog. De bloem is van plooijen omringd; de fella geel, en de
oppervlakte oneffen en geribd. Het vleesch is vrij hard en tamelijk goed van fmaak. Zij wordt in 't laatst van Augustus of in
't begin van September rijp , maar ook fpoedig buikziek.
De GROOTE HUISPEER. (Manger.) Deze is mere
dart 3 duim dik en hoog, geel en aan de zonzijde fraai rood
geilipt. Zij wordt in het laatst van September rijp en thrum tot
laat in October.
De LATE HUISPEER. — (Manger.) — Dit is eene
terpeer,, 2 duim dik en even hoog; zij heeft een dikken korteu
Heel en duurt tot in Januarij.

De JAGTPEER. Bell de en asferie , Be/i de Landry , Beff
(Ii N o o P. - Du Hama.
d'Heri - Landry , Verte longue d' hiver.
— Miller. — Hirschfeld. — Porn. Handb.— T. O. —
Wordt ook wel in Duitschland WINTER-EIJERPEER en wiNTER-BESTEPEER genoemd. Zij is iniddelmatig groat, 21
duim breed , 3 duim hoog en &frond. De bloem is niet gezori.
ken , en ziet er zeer borstelachtig uit. De heel is r duim land;
zwaar, regt en houtachtig. De fchil is in 't eerst witachtig
groen, maar wordt vervolgens citroengeel en heefc ook een aarltal bulten en wratten. Het klokhuis is van onderen en van boven
fpits, en heeft fteenen om zich heen. Het vleesch is wit, en boterachtig , vol Cap , aangenaam en geurig van fmaak.
De BO o A1 wordt zwaar en zeer vruchtbaar, hangende altijd
vele vruchten aan een hoop. De kroon is hoog en zit vol hour
en loof. Net Wad, is fang, doukergroen, glimmend, en heeft
1ehl
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kleine tandem De vriicht wordt in 't laatst van het inr rijp en
duurt 6 of 8 weken. De boom drangt niet vroeg , is ongaarne
gefnoeid , is het best tot hoogflam gerchikt.
SINT JAKOBSPEER, PA TIE I. V ORMIGE PEER, KLEINE
/MA N K ET. ------ (Ouintinye. — Du Hamel. — Miller.

Manger.)
Eene kleine peer, die boven aan vrij rond is,
en met een korte fp ;its eindigt. De fteel is kort , de fchil witachtig geel en glad ; bet vleesch wit , half brokkelig , tamelijk
Ejn, en van een aangenamen min of meer muscusachtigen fmaak.
Zij wordt in 't begin van Augustus rijp en duurt twee of drie
weken lang.
De BO o M groeit goed en is vruchtbaar, het zij hij op kwe
dan wel op zaailing van zijn eigen foort veredeld zij. De
merloten zijn lang, regt, glad en lichtgraauw ; de oogen en oog.,
takjes zeer aik. Het blad is niet groot, naar achteren omgekruld
en heeft kleine tanden.
Y/ILOUSIE. Die Eiftrfuchtsbirne. — (Du Hamel. — Manger. — Handb.) Eerie fmeltende HERF ST- T AF ELPEER
3 duim lang en bijkans even dik , met eene korte fpits , en eene
kleine en zeer gezonkene bloem, welke tusfchen vrij hooge bulten in zit; de fleet is i duim lang , fteekt diep in de vrucht en is
insgelijks van bulten omringd.
De fchil is bruinachtig, aan de zonzijde roodachtig en vol
kleine rondo wratjes, even als een Citroen. wanneer de
vrucht groen van den boom geplukt wordt, is het vleesch zeer
fmeltend; maar wanneer men Naar to lang laat hanger wordt
zij ligtelijk buikziek. Het fap is in menigte voorhanden en zeer
verheven van fmaak. Zij wordt in het laatst van October rijp.
De BOOM groeit zeer Clerk. De zomerloten zijn lang, dun ,
bleekvood en geftipt. De oogen zijn kort, van onderen breed,
eenigzins affln.ndig en met dikke oogtakjes. Het bind is groot,
langwerpig, dikwijls gootswijze omgekruld en niet diep getand.
SINT SANS PEER. Zie VROEGRIJPE PEER.
SINT JANSPEER. Die Yokannisbirn, Heubirn. St. Jean,
Admire Jeannet. — (Du Hamel. — T. 0. G.) Zij is omfireeks I duim lang en niet wel zoo dik, van boven rond en
van onderen flomp fpits. De bloem is weinig gezonken. De
fteel is dun en even lang als de peer. De fchil is bleek groen-;
niet long
het, kilokhuis vrij groot, en het vieesch grof. Zij
du-
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duren , maar wordt reeds , na dat zij een paar dagen rijp geweest
is, buikziek.
De BOOM worth zeer gro-or, de zomerloten zijn zwaar en
boven aan dikker dan meer benedenwaarts. Het blad is eirond,
met een fcherpe fpits, en meer donker- dan lichtgroen. Deze
peer wordt half Julij rijp.
GROOTE SINT JANS PEER. Zie GROOTE VROEG-

RIJPE PEER.
:PiNVRT. Zie SPAANSCHE BON CHRETIEN,
Poire de ,74RDIN. Zie ORANJEPEER.
74RCONELLE. Die Trillfche Birn. Der Schwanenhals, der
Langbals. yargonelle d'etê, il vans Yargonelle Poire de Yefef,
Poire de Coing , Poire Monfieur , Orange Brune, iri Engefaild eok
wel Cuisfe Madame genoemd. (KN 0 o P. - Dm Hamel. —
Manger.— Miller. — T. 0. G.) — Eene ;route en
lange zomerpeer , 31; duim lang en 2 duim dik. Zij is
kort onder de bloem het' breedst. De bloem is weinig gezonken.
De feel is vrij zwaar , houtachtig , min of meer krom, en fast
aan wine zijde van de peer, waardoor dezelve een fcheet aanzien
verkrijgt. De fchil is vrij dik , aan de zonzijde lichtrood , aan
de andere zijde gedeeltelijk groenachtig geel , en met witachtig
graauwe en groene fippen beftrooid. Het klokhuis is langweltit
rond , het vleesch wit, brokkelig en aangenaam van fmaak. Zij
wordt in 't begin van September rijp ; kort daarna wordt zij melig en fmakeloos.
De Boom is niet van de zwaariten ; deszelfs hoofd- en zij.
takken groeijen gaffelachtig ; de zomerloten zijn lang en zwaar;
de krobn is hoog, het blad eirond met zware tanden, donkergroen en als met vernis overtrokken.
YLIRGONELLE

'Zie GEZEGENDE PEER.

JASMIJNPEER. Poire de Yastnin.
(Onintinye. — Manger.) Eene goede zomElt - STO OF PEE R, die niet zeer groot
maar welgeinaakt is. De fchil is lichtgeel en aan de zonzijde
een weinig blozend. De feel is in 't vleesch vergroeid. Het
vleesch is brokkelig en zoet van fmaak. Zij wordt in Augustan
'lip.
Misfire ,7134,e1N CRIS. Zie GRAAUWE JO NICER DANS,
Da
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ddnth'e YE4NOT zie

SINT

JANS PEER.

Poire de .7ESUS 9 zie GROOTE ROODE MUSKADELPEE IL
uspOUT • PEER, zie

GROOTE

IVIOGOL.,

JJSPEER, zie VIRGOULEUSE.
IMPERATRICE, zie kEIZERIN.
INCOMPARABLE, zie COLIIMR;
INCONNU CHENES zie FRANSCHE KANEELPEtBei
INCONNU DE L/1 FIRE, zie Saint GERMAIN:'
JONKER HANS , zie HANS.
JONKERPEER, zie z

OMER

IRONING.

Pare de YOSET, zie zIRGONELLE,;
Gros IS4MBERT, zie GROENE WINTER BOTERPEER.
Petit ISZMBERT. keiner .Ifenbar. (Zink.) Deze
voortreffelijke Winter- tafelpeer heeft veel overeenkotnst met de
voorgaande , maar is flechts 2g duim dik en 3 duim lang. De
bloem is niet gezonken. Schil en vleesch zijn beiden groen.
2chtig, het laatile is fmeltend , fappig en zeer fmakelijk. Zij
duurt van October tot Februarij.

JUFFERPEER. Die Weinbergsbirne. Poire de rigne , Peire
(Ouintinye. — Du Hamel. — Miller. — Mande Dernoifelle.
ger. Handb.) — Over deze appelvormige peer boort met/
verfchillende oordeelvellingen. Er hangt veel van of of men dedelve juist op bet regte tijdflip gebruikt. Men moet ze plukken,
voor dat ze geheel rijp en zoo Lang ze nog eenigzins groenachLig van kleur is , en dan moet men ze niet to lang laten liggen 7
wordende zij anders melig of buikziek.
Zij is t2 duim dik en j2 duim hoog. De bloem is
groot , zeer open en zit vlak boven op de peer. De Heel is 2
duim lang en boven aan vrij dik. De fchil is ruig, graauw en
roodachtig bruin, en met kleine graauwe flippen bezaaid. net
vleesclt fmerig, noch hard noch flueltend , maar tamelijk fapPig
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pig en verheven van fmtak. Zij words half October rijp en duurt
tot in het laatst van November.
JUFFERPEER. Dit is eene Duitfche vrucht , Welke nods
met de voorgaande , noch met de Vijgenpeer, non ook met de
Zapfenbirne -, gelijk dikwijls plaats heeft, moet verwisfeld worden. Zij is boven aan vrij rond en loopt naar onderen allengs
dunner toe , zoo dat zij zeer regelmatig van gedaante is ; hebbende zij voorts zoo veel overeenkomst met de Fondante de Brest
OfF R A N S C H E KANEELPEER.,dat de eene misfchien wel van del
andere afkomstig is. Het hout en de bladen daarentegcn gelijkett
zoo fterk naar die van de Cuisfe Madame, dat men ze niet wet
van elkander onderfcheiden kan. Zij is geel en rood, en heeft
veelal zwarte vlakken, in welk geval zij juist het fmakelijkst is.
De heel is lang en heeft aan 't eind een bult.
Het vleesch is riff brokkelig en vooral in drooge zomers kostelijk van fmnak. De BOOM worth groot, zwaar, oud , en draagt
211e jaren. Men kan de aankweeking van deze vrucht niet genoeg
eanprijzen om dat de boom veel verduren kan en de vrucht
zelve tot alierlei huishoudelijk gebruik hij llitnernenclheid gefchikt is.
De JUFFERPEER. Poire ale Den:Welk. (Zink. — T. 0. G.) —
Nog eve peer van dien naam. Zij is buikig , en heeft eene
groote bloom, die weinig gezonken is; van onderen is de peec
Comp- fpits. De fteel is tamelijk lang , houtachtig en dun. Da
lengte der vrucht bcdracgr 3 duim en de breede 2 duim. Hart
grondkleur is witachtig geel , aan de zonzijde is zij fraai rood.
Het kiokhuis is bijkans eirond en heeft kleine fteentjes orn
beeii. De fchil is dun, het vleesch korrelig, fappig eu zee!:
finakelijk. Zij words in 't begin van September rijp en duart 14.
dagen.
De BOOM draagt buitengemeen flerk en alle jaren maar word:
ook om die reden niet zeer groot. Deszelfs hoofd- en zijtai:keu
breiden zich verre uit en grocijen veelal gaffelachtig. De zomerJoten zijn lang en tamelijk zwaar. De kroon is kogeivormig,
het blad bijkans geheel rond, met een flompefpits ea fijne tauden : het is donkergroen en zeer glimmend.
K.
Calebasfe.
De KALEBAS. Die Eafchen
(Handb.) Eene zeer lange peer, van een wonderlijk maak,
fel, die vrij fpits naar den ileel toe loopt. door dat zij rijp is ,
is hare grondkleur groen , en voor het overige voornamelijk
IL D RE,L,
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de zonzijde , lichtbruin; niaar geheel rijp zijnde is Zij goudgeel,
even als de Aurate of G OUDPEER. De kleine bloom is even
min als de flee' gezonken, en de lathe fiaat doorgaans fcheef.
Het vleesch is malsch -v!oeibaar en zeer aangenaam van fmaak.
Zij words in October rijp. De Boo m maakt goed gewas, zoo
wel op kwe als op zaailing; hij is ook zeer draagbaar,, maae
draagt niet vroegtijdig.

Handb. BeiDe WINTER -KALEBAS. Calebasfe el'
er.) Deze WINTER-S TOOFPEER heeft op het oog veel
overeenkomst met de voorgaande. Steel en bloem zijn weinig
gezonken. De fchil is groen en ruig , en worth vervolgens een
weinig geelachtig. Het vleesch is half brokkelig zonder fieenen;
het fap vrij laf van fmaak ; het klokhuis is klein, maar heeft nogtans vijf vakken. Zij wordt in Februarij bruikbaar, en duuri
fointijds tot in het najaar. — De vruchten moeten last van den
boom genomen worden, wordende dezelven anders zeer rimpelig
en onoogelijk.
De AIUSCADET. KALEBAS. Cafebasfe m„:, Poire de 1eN o o P. - Diet. — Hand!). Beitr.)
Eene groote
ms. —
vooTtreffelijke, bijkans geieel fmeltende is E ali'sT-TAFELPEE R.
Hare vorm is wat onregelinatig en heeft veel van een komkommer. Zij behoort tot het geflacht der Boterperen , is 2i duitn
breed en 4 duini lang. De zware bloem zit in eene fcheve en
vlakke groef, die van bulten en onefrenheden omringd. is , welkc
ook als ribben over de vrucht been loopen. Dc flee is dik,
duim lang , en veelal door een uitwas naar ec:.ne zijde gedrukt.
De fehil is ruig groenachtig geel van kleur , en even als de
graauwe Herfstboterpeer , met een geelachtig graauwen roest
overtrokken, die aan de zonzijde iets van de goudkleur hee.ft.
In dit rood ziet men een aantal zware graauwe flippen , die er
als kleine vlakjes uitzien, en die naar de fchaduwzijde been ge.
heel verdwijnen of althans zeer onduidelijk worden. — Het
vleesch ruikt zeer aangenaam, is geelachtig wit , door de menigte
van fleentjes vrij korrelig , zeer Thppig en vloeibaar , en heeft een
langenamen en zoeten Muskadelfmaak.
De B oom worth zeer zwaar en draagt zijne takken vrij Heil
overeind. De zomerloten zijn zwaar, roodachtig bruin, en met
dikke, ronde en langwerpige , witachtig graauwe flippen bezaaid.
Het blad is zeer ftijf, tamelijk groot, elliptisch , naar . den fled
bijkans even fpits als naar voren , 21S een goot en tevens achterwaarts gekruld, hoog groen van kleur , en met flompe tanden.
oogen zijn hartvormig , veelal buikiz 5 en de oogtakjes zijn
breed
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treed en ftann fterk vooruit. De vrucht wordt in November
ea
December rijp. --Van den E E R S T E N RAN G.
KALMERPEER. Zie

DUBBE LE

KEIZERIN.

KAMPER VENUS, KAMPER PEER. --- (K.No o p.) —
Eene goede WINTER- STOOFPEER, geel van kleur, en aan de
zonzijde blozend. Zij is niet goed genoeg om uit de hand te
eten, maar zeer goed om te cloven, vooral in januarij en Februarij. — De BOOM maakt igoed gewas en is zeer vruchtbaar.
KANEELPEER. Zie K

LEINE

ROUSSELET.

KANEELPEER. Zie BON CHRhTIEN.
FRANSCUE KANEELPEER. Fondante de Brest , Inconnzt
Cheneau , Cori le
Franc. real, Franc-rola, d'etd, Gros . iffieet,
Bezirrë hatif , Beurre d' 'lout rond , Fin-or d'Otd.
(K N o 0P
44.—
Chartreuw_
Du Hamel. — Schabol.
Zij
is
middelmatig
van
gro9Diet.)
T.
0.
G.
—
Handb. —

te , en eene vroege tafelpeer, die tot het geflacht der Rousfeleta
ten behoorr. De buil,: zit kort ouder de bloem en zij eindigt in
een flompe of kegelvormige (pits. Zij is 2 duim breed en 22 duim
lang. De bloem is weinig gezonken en heeft doorgaans eenig::!
bulten en oneffenheden om zich been. De fleel is I tot C; duini
fang, en ftaat boven op de fpits , veelal vrij fcheef.
De fchil is geelachtig groen en aan , de zonzijde .b.lpedrood
Welke afwisfeling van kleur haar aan de zijden als , geInrzmord
doet uitzien. Zij zit voorts vol zware granuwe Itippen , die aan
de fchaduwzijde groenachtig zijn. Het vleesch is wit , korrelig,
fappig, bijkans fmeltend, wanneer de vrucht op het regte tijciflip
van den boom genomen wordt, en heeft een zeer zoeten en zangenamen rozenfmaak.
De BO o rvi groeit , jong zijnde , zeer levendig, maar wordt
niet groot. Hij fpreidt zijne takken verre uit elkander, Zoo slat
de kroon tamelijk vlak words. Dc zomerloten zijn ling en vrij
zwaar , aan de zonzijde roodachtig bruin, met een dun zilvervlies, aan de fchaduwzijde daarentegen vuil bruin, zonder ,
en vol witachtig graauwe ftippen.
Het blad is aanzienliik groot, langwerpig en doorgaans -elliptisch, donkergroen en fcherp getand. De oogen zijn niet groot
Liet zeer afftandig paarsch van kleur , en zitten op vooruitfiaande oogtakjes. Deze vrucht wordt half Augustus rijp , en
duurt
Ta
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duurt drie Weken lang , ingevalle men ze groen van den boost
plukt. Van den EE R S T E N RANG.
KANJUWEEL. Zie z o m

ER

BON cHRATIEN.

KANTJESPEER. Die Wilrgerbirne, Strangulierbirne , Strengling , Mannsbirne Kannenbirne , Kantbirne. Poire d'Etranguillon

!Vitiate d'hiver. — (Miller. — Manger.) Eene voortreffelijke ZOMER-STOOFPEER, maar die volfrekt niet raauw
kan gegeten worden, zoo als verfcheidene van hare namen niet
onduidelijk to kennen geven. Het is eene oorfpronkelijk Duitfche vrucht, die vooral in Zwaben en in Zwitferland zeer bekend
is. Zij is Li duim breed en 3 duim lang. De bloem is klein
en weinig gezonkeni de feel daarentegen is lang, dik en met
vleesch overgroeid.
De fchil is geheel en al goudgeel; het vleesch vast en wrang;
en het Cap ongemeen zaamtrekkend en zuur. Zij is zeer gefchikt
cm te droogen.
De ROODE KAPPESPEER. (Hanib.) — Men zou deze
vrucht de Duitfche Cattillae kunnen noemen , daar zij met dezelve veel overeenkomst heeft , en haar hierin nog overtreft , dnt
zij , wanneer haar het jaargetijde gunstig geweest is , na Nieuwejaar nog zeer goed wordt om uit de hand te eten. Zij is middelmatig groot , rond met een korte fpits. De bloem is weinig
gezonkeu, maar de fled tamelijk lang , en gewoonlijk krorn gebogen.
De fchil is ruig, aan de fchaduwzijde groen , bet welk onder
't liggen in geel verandert , en aan de zonzijde fomtijds ook
rondom bruinachtig rood. Het vleesch is zandig en wrang. Dan
indien zij een warmen zomer gehad hebben , en men er in de
Fruitkamer appels over been fort , worden ze , gelijk gezegd is,
na Nieuwejaar zeer malsch, fappig, zuurachtig zoet, geurig en
aangenaam van fmaak.
Om te (oven en te droogen zijn zij voortreffelijk, gelijk mede
om er Moes van te koken , hetwelk ten minsten twee jaren lang
kan duren , indien bet behoorlijk klaar gemaakt is. De peer is
bruikbaar tot in het voorjaar — De Boom wordt zeer groot,
ongemeen vruch.tbaar en duurzaani, en is in den bloeitijd niet
zeer gevoelig voor koude.
De WITTE KAPPESPEER.
Deze is rond en nagenoeg
bergamotachtig van gedaante lets kleiner dan de voorgaande ,
wit
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witachtig groan, en heeft een langen regten fleel die diep daarin
iteekt.
it
Het vleesch is fappig, maar te wrang om ranuw te kunnen gebruikt worden. Het is eene der beste p?ren tot het vervaardigen
van Cider, wordende zij ook bepaaldelijk met dat oogmerk in
Duitschland veel aangekweekt. — De Boom worth- groot en
(luur4aain.
De KARMOZUNPEER. Die Carminbirne , Cramoifine , Cramoifine heitive. — (Manger. — Handb.) Eerie groote en goe•
de zomerpeer. Zij is langwerpig en welgemaakt, geel en rood
van kleur , en heeft een regten Heel. Haar vleesch is zeer {Inakellik, en zij words in Augustus rijp.
KARWEIPEER. Die franzOfirche kiimmelbirne. Befi d'Hery,
Befidery. (KNO o e. Ouintinye. — Du Hamel. — Handbuch.) — Eene zeer goede en geurige floofpeer,, die ook wel
uit de hand mag gegeten worden. Zij is meer rond dan lang,
platgedrukt , rijp zijnde aan alle kanten gee!, en heeft ,een lanworth
gen en fmallen heel , welke diep in de vrucht itep kt,
in 't begin van November rijp.
KATELIJNE PEER. Zie CITROENPEER.
De KATTENKOP, ZWANEN-EZ -PEER. Poire de Chat.
(Ouintinye. — Du Hamel. — Pom. Aull.) — Eene vrij groote,
zwartachtig groene, en aan de zonzijde bruinachtig roode peer,
die de vorm heeft van een hoender-ei, met een vrij langen, en
dunnen , buiten de peer flekendea flee! , en eerie zeer kleine
bloem.
Haar vleesch is malsch en fmeltend, en men mag ze in der daad
under de zeer goede Herfstperen tellen. De fchil is glad, glimmend en droog. Volgens Ouintinye words zij, rijp zijnde, gee!
van kleur, maar CHRIST heeft haar nooit anders dan groen gezien. Zij kan nagenoeg tot Nieuwejaar duren.
De Ir L EINE KATTENKOP. — (Zink.) — Deze peer is
Eater van kleur dan de voorgaande , te weten heelgeel , en aan
de zonzijde rood , met enkele bruine flippen. Haar vleesch is
tamelijk vast. Zij words in het laatst van December rijp en is
eerie zeer goede Winter-ftoofpeer.
De KATTENPEER, DE H ON G AAR SCHE PEER. Chat
(Q,uintinye. — Du Hamel. — Manger. —
Rrule , Pucelle.
HandT3
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Zij is langwerpig en wei gemaakt, 2 duim dik en 31
Juan ing , met een zwaren , langen en bruinen iteei. Haar
vicesch is we! zoet en fappig , maar niet zeer aangenaam van
frnaak. Zij duurt van October tot in het laatst van December.
71);',J KATILBIRIVE. -- (Manger.) — Eene Duitfche Herfst.
peer, plat van gedaante , duim dik en 2 duim hoog. Hare
fchil is bleekgroen ; het vleesch fmeltend , fappig, doch eenigzins wrang. Wordt in October rijp en kan niet lang duren.
De KEETPEER. Zie Saint GERMAIN DORk.
De KEGELPEER. — (Manger.) — Eene Duitfche STO o
PEER, van parelvormige gedaante , bij de bloem plat, 2 dulin
dik en 3 duim lang, aan de zonzijde roodachtig en aan de andere zijde groen. Het vleesch is zuur en fappig. Zij duurt van het
laatst van September tot in December, en is zeer goed om te
Raven.
De KEIZERIN, ZOETE, LANG E KE I ZERIN.--(gNoop.)Eene vroege , goede zomerpeer , C4- duim dik en 2 duim lang
boven op vrij plat en naar den fteel dunner toeloopend. De bloem
is middelmatig groot en weinig gezonken. De free! is i duim
lang en tamelijk dik. De fchil is glad, groenachtig geel , bleekgroen gellipt en vol bruine vlakken. De zonzijde is licbtrood
met donkerroode itrepen. Het vieesch is vast, fappig en liefelijk van fmaak. Zij worth in Julij en Augustus rijp.
DUBBELE KEIZERIN, WITTE KEIZERIN KALMERPEER, DANTsIKER PEER, COMMANDEURSPEER. Carineliterbirne. (K N o o P. - Handb.) Eene goede, groote , peervortnige ZOMER-1/RUCHT, 3 ,3c duim lang , 2 duim

dik , en veelal fcheef gewasfen. De bloem is weinig gezonken.
De fteel is kort, krom en dik ; de fchil glad, geel met bruine
vlakken en aan de zonzijde fomtijds blozend. Het vleesch ig
malsch , fappig en zeer liefelijk van fmaak. Zij wordt in Sep.
tember en October rijp, maar moet fpoedig gegeten worden
daar zij anders melig worth.
FRANSCHE KETZERIN, MAGDALENE-PEER. Pare de
Madelaine, Citron des Carmes, Citron inusqud. (K N o o P. —
Dv Hamel.— Hirschfeld. — Handb. — T. O. G.) — Zij heeft
op het oog veel overeenkomst met de KERSENPEER, (Petite

Marguerite) behalve dat zij grooter is, waarom men haar dan
ook
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ook p ier en daar Crosfe Marguerite, of groote Margarethenpeer
hoort noemen. Bij de bloem is zij rond en van onderen itomp
spits. Zij is 2 - duim hoog en 2 duim dik. De bloem zit vlak,
de fchil is vrij dik en groenachtig geel van kleur. Het klokhuis
is eiro!ld en bevat een aantal volwasfene pitten. Het vleesch is
vast en zoet, maar niet zeer fappig. Zij worth in 't begin van.
Augustus rijp en kan 14 &igen duren.
De Bo o NI worth tamelijk zwaar en maakt veel warhout. De
zomerloten zijn kort en dik. De kroon groeit vrij fpits, en is
niet zeer digt , zit enter veelal van binnen vol korte vruchttakken. Het blad is zoo breed als de peer en tweemaal zoo lang.
KEIZERLIIKE PEER. Ar012 commune des Defunts. — (Onintinye. — Manger.) — Waarann deze peer Karen Franfehen naata
te danken hebbe, is onbekend. Den naam van Keizerlijke peer
heeft zij denkelijk wegens hare groote gekregen. Het is namelijk eene groote en bij de bloem zeer gezwollene peer , die naar
den fled fpits toe loops. De bloem is tarnelijk gezonken en van
;ware plooijen omringd. De fchil is geel en overal zwaar gefiipt. Zij is zuurachtig en geenszins aangenaam van fmaak. In
het laatst van November wordt zij rijp.
De B oom heeft kleine , fpitfe, wollige bladen, en kan goed
tegen de koude. Ouintinye rekent haar onder de goede Peren.
Hier te lande behoort zij intusfchen flechts tot die van den DER-.
DEN RANG.

KEIZERPEER. Zie

WITTE HERM

BOTERPEER.

KEIZERPEER MET BET EIRENBLAD. imperiale a feuille
de Cherie. — Du Hamel. — Manger. — Handb. -- T. O. G..)-Eene vrij aanzienlijke peer , zig duim lang en 2-3 duim breed ,platbuikig en nomp fpits , van boven bijkans geheel plat. De bloem.
is groot , open , en weinig gezonken. De flee is 1 duim lang
en tarnelijk dik. De fchil is groen maar worth onder het liggea
geel, en is met bruine flippen bezaaid. Zoo dra zij overrijp
wordt , begint zij te rimpelen, vooral in den omtrek van den fled.
Haar klokhuis heeft vier, en fomtijds niet weer dan Brie vakken,
Welke als een klaverblad geplaatst zijn.
Het vleesch is vast, korrelig en half fmeltend ; zij is niet zeer
Cappig, maar het fap is zoet, geurig en liefelijk van fmaak. In,
bet laatst van April is zij eetbaar en duurt tot in September of
October; vOOr lien tijd is zij nogtans al zeer goed om te sloven
to tot ander lauishoudelijk gebruik.
De 13 00A1 maakt goed gewas , draagt zeer flerk, maakt een
hooT4
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hooge kroon en zeer veel loof. De zomerloten zijn lang en
zwaar. Het blad is geelachtig groen , groot en eirond , naar den
fleel toe rond en van voren met een ftompe (pits. Aan de kanten
is het omgebogen en getakt , nagenoeg als een eikenblad.
-KENTPEER. Zie VERGULDE Saint GERAMIN.
ifERKPEER.. Die kirchbirne. — (Manger.) — Eene
goade Duitfche s To o FPEER, II duim dik en 2 duim lang , kegelvormig gewasfen en bij de bloem tamelijk rond. Zij is gedschtig groen van kleur , en aan de zonzijde blozend. Het vleesch
is hard, en zij is te wrang van fmaak om uit de hand te eten ,
maar des te beter in de keuken. — Zij -u wordt in het laatst van
September rijp, en kan lang duren.
KERMISPEER. — Kirchmesbirn. — (Manger.) — Eene
groote en zeer goede HERFST-PEER, 2 41- duim dik en 31 duini
long , geel van fchil, maisch van vleesch, kruidig en zeer aangenaam van fmaak. Zij kan in October en November gebruikt
worden.
KEF,SENPEER , DE KLEINE MARGARETHENPEER, £0
petite Marguerite. — (T. 0. G. — Handb.) — Zij heet de
Kerfenpeer , om dat zij in den kcrfentijd rijp wordt. Zij is klein,
en niet veel meer dan i duim lang. De bloem k. zeer gezonken ,
en men kan er de verdroogde ftijltjes nog duidelijk aan zien. Het
klokhuis is naar evenredigheid van de vrucht vrij groot en rond.
De nee is zoo lang als de peer. De fchil is glad en bleekgee1;
het vleesch brokkelig, en het fap overvloedig maar wrang.
De Boom i.3 zeer vruchtbaar ; zoo lang de vruchten daaraan,
kunnen blijven hangen kunnen zij ook duren , maar eens van den
boom afgenomen , kan men ze niet langer dan acht dagen bewaren. De boom wordt groot en zwaar. De zomerloten zijn lang
en overal even dik. Het blad is eirond, heeft eene korte , Rjne
fpits , en fijne tanden. Het is vrij vleeschig en zeer donkergroen van kleur. De vracht wordt half Julij rijp.
Haar groottle verdienste is dat zij vroeg rijp worth en zeer
vruchtbaar is. Men kan er zeer goeden azi,n van maken , moe.
tende men ze echter in dat geval buikziek laten worden, voor dat
men ze uitperst, om dat anders de azijn zwart worth.
TERSE BLOESEM. Zie Fleur de GUIGNE.
KLEIPEER... Zie SUTKERPEER.
IkTanr.
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IMOICKENPEER. — (Manger.) ---- Zij o ntleent dezea
team van hare gedaante. Do y en op is zij geheel plat. — Het
is eene vrij goede HERFSTPEER, Ii duim dik en 23 duim lang.
De fchil is goudgeel en overal geftipt. Het vleesch is fmeltend ,
fappig , en aangenaam van fmaak. Zij worth in het laatst van
September rijp en kan niet lang duren.
Dc GROOTE KLOKKENPEER. Poire Cloche , Campane,
Pare de Sarteau. — (Manger.) Van gedaante als de vorige, maar grooter, te weken 31.- duim dik en rijkelijk 5 duim
lang. De fchil is vuil groen en vol roestvlakken. Het vleesch
vast, zuurachtig zoet , en redelijk van.fmaak. Zij begint ook in
het eerst van September rijp te worden, maar kan zeer Lang
duren.
KLOOSTERPEER. Die Klosterbirne. — (Manger.) — Eent
in Duitschland van ouds bekende, platgedrukte peer, bijkans 3
duim dik en hoog, geel met groene ftippen, niet zeer malsch ,
in den omtrek van het klokhuis veelal fteenig , min of sneer zuuritchtig , evenwel niet onaangenaam van fmaak. Zij wordt in September rijp en duurt tot December.
Die KLUNSBIRNE. — (Manger.) — Eene in het Ifildesheint,
,fiche zeer bekende groote HERFST-STOOFFEER, van appel#
vormige gedaante, nagenoeg 4 duim hoog en dik. Hare kleur is
over 't algemeen graauw,, en fommige vruchten zijn aan de zonzijde blozend. Het vleesch is fappig maar eenigzins wrang e*
zaamtrekkend. Zij wordt in September rijp:
Die KNAUSTBIRNE. Zie

GELE

HONIGPEER.

Die KNECHTCHENSBIRNE, — (T. 0. G.) — EeneDuit...
Celle peer , die — behalve in den omtrek van EiJenack en Gotha —
weinig bekend is. Het is eene goede Herfst - ftoofpeer, die ook
wel uit de hand mag gegeten worden. Zij heeft bijkans het fatfoen van de Muscat Robert, en men zou ze daarvoor kunnen aan.
zien , indien zij niet grooter ware en bijkans 4 weken later rijp
wierd, kunnende zij niet vOcir in het laatst van Augustus gebruikt worden, terwiji gene reeds in 't begin dier maand rijp is.
Zij is kort onder de bloem het dikst en eindigt bij den ilea
met een ftompe fpits. De fleel is kort , dun en houtachtig. De
bloem is weinig gezonken. De groote van deze peer is 21 en
hare breede 2 duim ; zij is geel, en aan de zonziide blozend met
itoogroode flippen , welke Comtijds in elkander loopen , en hear
T5
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in dat geval aan die zijde nog rooder doen uitzien. Het klokhuis
is groot de fchil dun en vast, en het vleesch insgelijks vast en
korrelig. Het Cap is zuurachtig zoet en min of 'neer zaamtrekkend, Zij worth in het laatst van Augustus rijp, duurt vier we'
ken lang, en worth na verloop van died tijd buikziek.
De n 00 M is draagbaar. Hij worth tamelijk zwaar zijne takken fchieten vrij fte:i ia. de boogte groeijen gaffelachtig. De
zornerloten zijn lang en zwaar. De kroon is zeer hoog , daar de
onderae takken van dezn boom doorgaands wegraken. Het biad
is klein miar den aez1 rond , en heeft near iroren eene lenge
en fclierpe pits.. Hen is me: e`211C {bort van witachtig vlies overtro.kken , hefgeen men met den ',finger ken wegvegen , komenda
date eene:,.geelachtig gl-oene
voor den dag.
Dc KN,EKELPEER. The Kneek.,.-nbirn. — (Manger.) —
Eerie S (frOPPEER, I; dui m d:k en 2 duim lang roodachtig
van kieur , vast van vleesch en zeer wrang van fmaak. Zij wordt
in het laatst van September rijp.
Die KIVIESCHELBIRIVE. — (Manger.) Eene Duitfche
vrucht , die veel overeenkomst heeft met de Cuisfe Madame. Zij
is echter niet zoo lang, ;weer plat gedrukt en minder fmakelijk,
maar behoort met dat al tot de goede zomerperm, die reeds in
Augustus eetbaar zijn.
Die 1C5LBIRIV. — (Manger.) Eene late Duitfche ZOMERduim dik en 3 duim lang , tamelijk buikig en van boven
plat. De fchil is bleekgeel en aan de zonzijde zeer rood en vol
graauwe fcippen. Het vleesch is brokkelig , fappig, uurachtig,
maar niet onaangenaam van fmaak. Zij wordt half September rijp,
en kan vrij lang Buren.

P E R

De DUITSCHE KONIJNPEER. (Handb. Beitr.) Eene
leer finakelijke vroege Herfstpeer,, rond van gedaante , half gee'
en half hruinachtig , met veel ftippen. De bloem is weinig gezonkea, en de steel , die rniddelmatig lang is, fleekt op het oog
vrij los, in vrucht. Het vleesch is malsch , fmerig, geurig en
zeer itangennam van fmaak. Zij worth in September rijp , en
duurt ecn pear weken.
De BOOM is zeer vruchtbaar,, en maakt eene ronde kroon.
De
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KO.NIINPEER. Zie KARWEIPEER.

KONING, Die Teutfcke ,7unkerbirne. Roi d'ete.
(Zink.
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De wiNTE rt KONINGIN. La Reine d'hiver.— (Ouintinye.—.

Raab.) — Eene zeer kostelijke Winter - tnfelpeer,, wier fmaak
veel overeenk omst heeft met de Saint Germain, terwiji bout en
bind me t die der Jagtpeer overeenkomen. De vruchten zijn zeer
verfchilie nd gerormd; men vindt aan denzelfden boom groote,
kleine , gee met graauwe itippen, en fommige met weinige en
kleine roestvlakken .; andere geheel met roest overtrokken. Vele
zijn fcheef ge‘w,s7‘,-;n en liebben bloem en fleel aan de eene zijde
ftaan. De bloom is klein , de fleel nu eens vrij lang , dan wear
leer kart., famtijds ook met een uitwas. De fchil is dik en zan.
dig, van kleur goudgeel 3 en voorts , gelijk gezegd is , zeer verfehillend geitipt c7i gcviakt. De pitten zijn licht roodachtig
brain.
Het vleesch is boterachtig, hoewel ook tevens zandig, voorat
in den omtrek van lies ,klokhuis , voorts fappig, zoet en voortreffelijk van finaak. Zij is eetbaar van het laatst van November
t f tot in Februarij of Maart.
De B 0 o iw maakt Lange en ranke zomerloten, die aan de Z0112iide bruinachtig aan de overzijde groen , en met een aantal gram.we ftipjes beftrooid zijn. De oogen zijn dik , fpits , zeer afilan.
dig , en de oogtakjes kort en breed. Het bind is lang en final ,
naar den flee even fpits als naar voren; het heeft twee bijblaadjes en flornpe tanden.
De zo M t R KONINGIN. La reine erdtd. (Diet. —
_Handb. Beitr.) — Eene aanzienlijk groote en zeer goede peer
voor T A F E L en K E U K E N. Zij is ftomp , kegelvormig en buikig; zittende de buik kort ander de bloem. Zij is ai duim breed
en 3 duim hoog, De kleine bloem zit doorgaans in een vlakke,
mu en dan ook in eene vrij diepe en naauwe groef, en heeft altijd een aantal ribbeu om zich heen , welke van daar benedenwaarts loopen.
De flee! is vrij zwaar , iets krom gebogen , en zit in een ge.
plooid kuilrje. De fchil is helgeel van kleur,, en aan de zonzijde bleek of dof rood, fappig , boterachtig fmeitend , hoewel op
het oog wat grofkorrelig. De fmaak is zeer aangenaam en yen.
kwikkeiijk en heeft veel overeenkomst met dien van de graauwe
Het'fstboterpeer.
De BOOM groeit levendig , wordt aanzienlijk groot en maakt
eene franije kroon. De zomerloten zijn lang , niet zwaar , aan
de zonzijde roodachtig en aan de overzijde groen , met rood vermengd , met fijne wol overtrokken en zeer fijn geitipt. Het Wad
is rniddelinatig groot, hartvormig, met een korte fpits, lichtgroen , zeer glimmend en heeft flompe tanden. De oogen zijn
klein
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klein en dik granw en zwartachtig van kleur , en de dikke oogtakjes than zeer vooruit. — De vrucht wordt in het laats t van
September rijp en duurt veertien dagen lang; wordende zij na
verloop van dien tijd buikziek. Zij moet geplukt worden,
genoeg acht dagen vOOr dat zij rijp is.
De KONINGS PEER. — (Henne. — Manger.) — Eene
Duitfche zomerpeer van de eerfte groote. Zij is gewoonlijk 4.
duim lang en 21 tot 3 duim dike Bij de bloem, welke vlak boven op zit , is zij tamelijk rond , middel in is zij het dikst, en van
daar loopt zij dun naar den fteel toe. Op den bulk vindt men
ook wel bulten. De fteel is 21 duim lang en doorgaans krom.
De fchil is glad: en fijn, lichtgroen van kleur met kleine graauwe
itippen , en aan de zonzijde blozend. Volkomen rijp zijnde wordt.
zij geel. Het vleesch is wit , brokkelig en zeer murw. Het fap
is veelvuldig en zoet als honig.
De n oongroeit zeer goed , wordt gezond en duurzaam. De
zomerloten zijn dik en lang, graauwachtig groen en geilipt. De
oogen zijn fpits en hebben vooruitflaande oogtakjes. Het blad.
is 31 duim lang en 21 duim breed , vooraan vrij romp en heeft
fijne tanden. De bloefems zijn buitengewoon groot. De vrucht
wordt in 't laatst van Augustus of in 't begin van September
rijp , en kan niet lang duren. Het is tevens eene goede ftoofpeer
en zeer gefchikt om er moos van to kokcn.
De NAPELSCHE KONINGSPEER. PH/ea roral de Naples.—
(Handb. — T. 0. C. — Diel.) — Dit mag wet de grootfte pe. r
zijn die er bekend is , kunnende zij tot anderthalf Pond toe NVL
gen. Van boven tot aan het middel is zij zeer gezwollen en rond
achtig , wordt dan eensklaps dunner en eindigt met eene korte
flompe fpits , waarin een korte houtachtige flee fleekt. Zij is
than' hoog en 41 duim dik. De bloem is weinig gezonken.
,••
ruig, groenachtig geel en onoogedik van kleur,
De fchil
doorgaans fonder het minfle rood, alom met zware graauwe flippen bezaaid, en dikwijls nog daarenboven met een aantai ruige,
bruine vlakken , vooral in den omtrek van bloem en reel , overdekt. Wanneer het intusfchen een heete zomer is , en de boom
op kwe veredeld is , worden de vruchten , welke veel zon gehnd
hebben , ook wel aan die zijde min of meet karmozijn rood.
Het vleesch is groenachtig wit , fineltend , fappig, zo6t en
aangenaam van flunk: dit gelds echter dan alleen, wanneer de
boom aan 't planketlei op het zuiden ftaat , begeerende hij daft
nog eene warmer luchtftreek dan de onze. Van deze voordeelen
beroofd , en ingevalie de zomer nat en koud is , wordt het vleesch
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van doze peer niet boterachtity, , maar nagenoeg, als dat van de
Pondpeer. In dat geval is zij flechts goed om to Coven, en
worth ook fpoedig buikziek. Men kan ze in Maart gebruiken
maar zij moet zeer lang aan den boom blijven hangen.
De 13 0 0 M groeit vrij goed en maakt gezond hoot. Deszelfs
zomerioten zijn ook zwaar maar vrij krom, voorts groen , met
wol overtrokken , en hebben bier en daar langwerpige vvitte
ippen. Hij wordt fpoedig draagbaar. Het bind is zeer eigenaardig en verfchilt van de meeste andere peerbiaden. Het is bijkans rond, met eene korte ftompe fpits zonder =den , geel
achtig groen van kleur , en aan beide kanten wollig. De middelfte rib van hetzelve is zwaar en wit; de fteel is tear en
duim lang. De oogen zijn dik en afftandig en hebben hooge
oogtakjes.
De TURK SCIIE KONINGSPEER. RoFale Conflantinople.—
(Handb.) Eene fraaije langwerpige zomerpeer, 2 duim lang
en 2 duim dik. Zij is boven aa.n het dikst. De bloem is niet gezonken, en van plooijen omringd. Van onderen is zij tameliik
fpits. De flee' is i duim lang. De fchil is, wanneer de vrucht
hare voile rijpheid bereikt heeft, fraai citroengeel, en groen geItipt. Het vleesch is wit, malsch , bijkans fmeltend en goed van
fmaak. Zij wordt in het laatst van Augustus rijp , en kan vrij
lang duren.
De WINTER KONINGSPEER. La rorale d'hiver. Spina di
flandb.— T. 0. G. --Carpi. — (Du Hamel. — Chartreux.
Eene aanzienlijk groote zeer fraaie -wiN T E R-T A F E
Diet.
P E ER. Hare vorm is verfchillend ;, nu eens fpits , dan wear tamelijk rond. De buik zit verre naar boven, zoo dat men ze geinakkelijk op de bloem kan nearzetten. Geheel volwasfen zijnde
is zij 3 duim hoog en 3 duim breed. De bloem is doorgaans min
of weer gezonken en van fijne plooijen omringd , welke nu en
dan ook als ribben over over de vrucht heenloopen. De fteel is
zwaar , q tot 2 duiri lang, fteekt eenigzins in de peer, en heeft
plooijen, ook we! eens wratten om zich heen. De fchil is citroengeel van kleur, en de zonzijde fraai karmozijnrood: danenboven
is dezelve glom met zware bruine ftippen en doorgaans ook met
kaneelkleurige roestvlakken overdekt , welke niet regt zigtbaar
worden dan na dat zij hare volkomene rijpheid verkregen heeft.
Het vleesch is wit, welriekend, zeer fijn, zonder fteenen ,
fappig, en heeft een aangenamen en fuikerachtigen muskaddfmaak. Tegen cell warm Planketfel zoude zij denkelijk half fmeltend wordeu,
DC
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De Boom maakt goed gewas. De zomerloten zijn tamelijk
fang en rank, aan de zonzijde bruinachtig rood, aan de overzijde olijfgroen en met vele fijne ilippen bezaaid. Het blad is groot,
donkergroen, glimmend, en heeft ftompe tanden. De bladileet
is t duim lang. De oogen zijn bruin, kegelvormig, afflandig,
en zitten op fpitfe vooruititaande oogtakjes. Deze peer wordt in
December , Januarij en Februarij eetbaar. — Van den TWEE-.
DEN RAN G.

De WINTER KONINGSPEER. Moire du Rol. — (Manger.)
Deze kostelijke WIN TER-TA F E L PEE R moat niet met de
voorgaande verwisfeld worden. Hare vorm is min of meer platgedrukt , en zij is gewoonlijk duim dik en hoog. De bloeni
is groot , tamelijk gezonken, en aan alle kanten van kleine bultjes omringd. De fled is middelmatig lang , bruin , houtachtig,
fteekt niet zeer diep in de vracht, en heeft dikwijls boven aan
een uitwas. De fchil is groen , met bruinen, en aan de zonzijde
met een roodachtig bruinen roest overtrokken, waarin men ook
nog wel eens roode vlakken annual.'
Het vleesch is half brokkelig en half fmeltend tamelijk zoet ,
zeer kruidig en verheven van fm2ak. Zij begint in Februarij eetbaar to worden , en duurt tot April of Mei.
De B o o M groeit fterk en wordt vroeg draagbaar. Deszelfs
zomerloten zijn dik, lang, refit, donkerbruin en weinig geflipr.
De oogen zijn plat , van onderen breed en van boven (pits ; cht
oogtakjes ftaan vooruit. Het blad is donkergroen, naar den fteel
toe fpits , en naar voren vrij ftomp : deszelfs tanden zijn grout
maar insgelijks ftomp. De jonge bladen zijn aan beide kanten
wollig.
De KONINGS - ZOONS - PEER. Zie ENGELS PEER.
Die KR2IMER.BIRNE. Zie WINKELPEER.
De KROONPEER. Die kronbirne. (Haab.) Erne zeer
groote Duitfehe Winterpeer,, die veel overeenkcimst heeft met de
Pondpeer , en dezelve ook in waarde nagenoeg evenaart. Van
boven is zij zeer dik, en naar den fteel toe ftomp. De bloem
en de korte , bruine fleet zijn tamelijk gezonken. De fchil is
groen, ruig, graauw- geftipt en gevlakt. Zij wordt niet geel dan
na dat zij lang gelegen heeft.
Haar vleesch is wel niet zeer fappig, MR17 evenwel tar , rnalseil
en aangenaam van fmaak. Zij worth in Mann rijp en duurt tot
1,en boom laten hanlaat in den zomer. Men moet haar lang
gen.
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gen. Ook voor dat zij malsch is, is zij zeer g erchikt am to
cloven of te droogen.
DeBoom draagt clerk ; hij word y groot en inaakt korte , zwa4
re, roodachtige en wit geftipte zomerloten. De oogen zijn fpits
en onderaan breed.
Die KREISELBIRN.E. Zie HOLPENER PEER.
De KRUIDENPEER. Die kräuterbirne. — (Manger.) —
Eene goede duurzame WINTERPEER, geel van kleur en aan de
zonzijde nu en dan blozend. Het vleesch is vast, wit, tear en
zonder fleenen. Zij is niet zeer fappig, maar aangenaam van
fmaak, en heeft een reuk van kruiden. Zij wordt in October
rijp en duurt tot December , fomtijds ook nog langer.
Die KRJUTERBIRNE. Zie

F Ij N E WINTER

GOUDPEER.

De lc L ET N E KRUIDPEER. Die kleine Gewiirzbirne. Petit
Muscat aromatique. (Handb.) Eene zeer fraaije, rondachtige zomerpeer, met een kleine gezonkene bloem en een langen
dunnen fteel , welke vlak onder op de fpits zit. De fchil is
geelachtig graauw , en geheel rijp zijnde geel; aan de zonzijde
is zij fraai oranje ; voorts is zij wit gettipt en heeft bier en daar
roestvlakken welke Naar oneffen maken. Het svleesch is brokkelig en korrelig , niet zeer fappig, maar zoet en ongemeen kruidig van fmaak. Zij wordt in 't begin van Augustus rijp en kart
niet langer dan acht dagen duren.
De KWEPEER. Die Qyittenbirne. — (Manger.) — Eene
Duitfche itoofpeer,, vrij platgedrukt van gedaante , 23 duim dik
en 21
4 duim hoog. De fchil is groen , het vleesch hard en vrij
rhijnsch van fmaak. Zij wordt in het laatst van September rijp en
duurt tot in den winter. Er is nog eene
KWEPEER, in Duitschland ook wel Wingi fter genaamd, (am
dat men in de Wijnlanden wel eens den wijn door middel van
deze peer plagt te vervalfchen) en wel eene kleine en groote.
(Manger.) — De kleine kwepeer is 2 duim dik en 04- duim hoog ;
de groote 22 duim dik en duim hoog. De bloem van beiden
is groot, en van vele bulten omringd. De heel is i duim lang en
op het eind vrij dik ; de fchil is goudgee 1, aan de zonzijde min
of meer oranje , het vleesch is tear , zoet , en in den omtrek van
het klokhuis zaticlig : het is aangenaam van fmaak en ruikt naar
kwedne
zip
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Zij wordt in October rijp. De kleine duurt tot November ea
de groote tot Januarij.

13eli de LzINDRT. Zie JAGTPEEIt.
LANGE GROENE. Zie GROENE.
LANGHALS. Zie Y.IIRGO NE L E
LANGHANS. Zie S P A APIS C HE BON CHR.'ETIEIV.
LANGHALSPEER. Zie BON CHRiTIEIV.
De LANGSTAART. ROTTESTAA RT. Der glatte Lang(K No o p.)
flieler.
duim dik en nagenoeg
Deze peer is
3 duim lang. De bloem zit in een naauwe groef. De fchil is
glad en groenachtig geel ; het vleesch wrang, brokkelig eri niet
zeer fappig. Zij worth in October en November rijp.
Rattenbir
De LANGSTEEL. Die Langflieler,
Eene Duitfche HERFST- en W INTE R..
nt. — (Manger.)
STOOFPEER, 2 duim dik, duim lang, en met een fled
die meer dan 2 duim lang is. De bloem is van zeer verhevene
plooijen =ring& De fchil is oneffen en bultig, vaal of donketbruinachtig van kleur. Het vleesch is wit en taai; het fap zuurtchtig zoet; in den omtrek van het klokhuis vindt men creel
fteenen. Zij wordt in het laatst van September of in 't begiii
van October rijp en duurt tot in Januarij.
LANGSTELIGE SUIKERPEER. Zie SUIKERPEERg
L/ILTS4C. Zie DrICIPHINE.
LECHEFRION. Zie CASSOLETTE.
LECHEFRION. Zie Z o MER ROB I JN.
LtEUWENPEER. Die Lavenbirne, Hefleairne.
Manger.) Eene goede Duitfche HERFST-S TooF PEER,
die ook wel uit de hand mag gegeten worden. Zij is 2:1: duim
dik en 3 tot 31 duim long, graauwachtig groen van kleur, rhijnsch
en zeer verkwikkelijk en aangeuaam van fmaak en dareuboven
V
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weleekend. Zij wordt reeds in September flip , en kin vrij ling
Eene der beste vruchten van den TIVEEDEN RANG.
duren.
Poire de L6-;z1T.

Zie

BENS.

(Pmintinye. — Manger.
Saint LEZIN, Lefin vend.
Handb.) Heeft zeer veel overeenkomst met de kleine Saint
Germain: zij is dik, van fchil, in he: eerst groen en zwaar geflipt en vervolgens geel ; fomtijds is haar vleesch boterachtig,
doorgaans echter is het vrij droog, voorts niet onnangenaam en
muscusachtig van frnaak. Dan , wanneer zij to vroeg van den
boom genomen wordt, wprdt zij rimpelig , en haar vleesch is in
eat geval geheel en al droog, zandig, en van weinig waarde.
Dok moet men haar wel tegen den vorst beveiligen. Zij wordt
in Maart eetbaar.
Die LIEBBIRNE. — Zink brengt haar verkeerdelijk tot de
flergamotten. j Het is eene goede Duitfche ZOMERPEER, vrij
rond van gedaante en van boven plat , duim dik en 21 duini
hoo p; , mrt een groote bloem, welke diep gezonken is, en een
tamelijk dikken en II duim langen flee'. De fchil is hooggeel,
nan de zonzijde rood , en zeer fiin geflipt. Het vleesch is wit,
vast, fappig, zoet en muscusachtig van fmaak. Zij wordt he;
laatst van September rijp en duurt flechts veertien dagen.
Zie SIRENEN- CITROENPEER.
Faire LIOUET. Zie DALPEER.
Pare de LIVRE. Zie PONDPEER.
De LONDONSCHE PEER. Poire de Londres. —(Iiandh.)—
Dit is eene voortreffelijke groote H ER F S TPEER van den A LL R E E It ST E N rang. Zij lijkt tamelijk rond om dat zij boven
m.an zeer buikig is ; evenwel is zij niet geheel zoo dik als hoog
bij den reel is zij clomp. Vele vruchten hebben zware ribber
en verhevenheden; de fchil is teer, geelachtig groen en vol
bruine vlakken. Zij is zwaar geflipt. Dc bloem is klein , zit
in een oneffene groef, en is van eenige bulten omringd : de
Reel is kort , zwaar , en fteekt diep in de vrucht.
Het vleesch is zeer boterachtig , zonder mid of fteenen , vol
van een zeer zoet en liefelijk fap. Zij wordt in October of November rijp e a weegt wel eeus 27 Lood.
Vera
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rate LONGUE. Zie L AN GE GlIOENE.
De GRooTE LOOKPEER. Die grofie Zwiebeltirne. Cr04
Oignonnet, Amire roux, Roi d'ete, Oignonnet musqud.
tinye. — Du Hamel. — Miller. — Manger. — Handb. —
O. G.) Deze peer wordt vrij groot, wanneer de boom in eea
goeden grond ftaat. Zij is 21 duim lang en I duim breed. Kort
ender de bloem is zij het dikst ; de bloem is weinig gezonken,
maar groot, ruim , diep , en heeft veelal eenige plooijen om
hen. Onder aan loopt deze peer vrij fpits toe. De fleel is kort,
vleeschig en dik. De fchil is zeer dun , lichtgeel van kleur , met
bruine ftipjes; aan de zonzijde is zij fraai rood geftreept met gel*
itippen. Het klokhuis is rondachtig.
Het vleesch is wit, niet zeer fappig , maar zoet en fmakelijk.
Zij moet , eenigen tijd voor dat zij geheel rijp is , van den boom
geplukt en al liggende eetbaar worden. Half Augustus worth
zij rijp, en kan 14 dagen duren.
De Boom wordt niet zeer zwaar. Hij maakt veel warhout,
en zijne hoofd- en zijtakken fpreiden zich naar alle kanten verre
uit. De zomerloten zijn vrij zwaar en lang , en de kroon is plate
Het Wad is langwerpig en donkergroen.
De KLEINE LOOKPEER. MARCEPEINPEER. Die kleine
Zwiebelbirne , Zuckerbirne , Marzipanbirne. Petit Oigno ymet. —
(Zink.) Deze is bijkans eveneens gevormd als de voorgaande,
maar flechts i duim hoog en dik. De bloem is vrij groot en
vooruitftaande. De peer is onder aan zeer fpits en heeft ten langen fteel. De fchil is groenachtig geel aan de zonzijde roodachtig , en aan alle kanten min of meer gefireept. Het vleesch
is wel eenigzins fleenachtig, maar met dat al fappig en zoet van
fmaak. Zij wordt half Augustus rijp, maar kan niet zeer fang
duren.
Puintinye.
LOUISE BONNE. (K N o OP. - Merlet.
— Hirschfeld. —
Du Hamel. — Schabol. — Zink. —
Porn. /high.. Handb. — T. 0. G. — Diel.)— Eene aanzienlijk groote,` voortreffelijke, late HERFS T- of vroege WINTER.*
T A F ELPEER, die veel overeenkomst heeft met de LA N GE
G R 0 ENE PEER. Zij is langwerpig en tevens zeer buikig. De
bulk zit kort onder de bloem ; van onderen is zij romp
voorts duim lang en 21 duim breed. De bloem is nu eens
sneer, dan war minder gezonken, en van eenige vlakke bultea
omringd.
De iteel is zwaar, vieeschig, I tot ^ 4 duim lang, en zit gem
heel
V2
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heel onder op de (pits. De fchil is dik , in 't begin lichtgroen,
vervolgens bieekgeel, en ilechts forntijds aan de zonzijde eenigzins blozend. Daarenboven is zij overal met graauwe
pen beznaid, en heeft ook nu en dan bruinachtige of zwartachtige roestvlakken.
Het vleesch ruikt zeer liefelijk. Het is fpier wit, in flechte
jaren of in een mitten grond veelal fleenig , anderzins fappig ,
bijkans geheel fmeltend , en van een zeer aangenamen en verhevenen Muska.deifmaak.
De BOOM maakt goed gewas en fraai loofa'. Zijne takken zijn
zwaar en de kroon zeer wel gemaakt. Hij is ongemeen vrucht_
bear. De zomerloten zijn lang en zwaar, aan de zonzijde roodachtig, aan de andere zijde olijfgroen, met een dun zilvervlies
overtrokken en zwaar geilipt.
Het blad is aanzienlijk groot, eirond, als eene goot en tevens
achterwaarrs gekruld, naar voren met een fraaije (pits, zeer glimmend en donkergroen van kleur, met kleine tanden. De oogen
zijn zwaar, dikbuikig en aftlandig en de oogtakjes zijn vlak.
Deze peer worth in November en December rijp, maar kan ook
niet veel langer du.ren. — Van den EERSTEN RANG.
De LOUWTJESPEER. Die Resmariairne. Sterol/mite.
N o o r. - Manger.— Handb.)
Deze nu eens viii groote ,
dan we6r kleine Winterpeer is, voor dat zij een tijd lang gelegen
hebbende vo1komen rijp is , even groen en ook op dezelfde
ze gettipt als de Rozemarijnbladen. Geheel rijp zijnde worth
zij roodachtig geel met zeer fraaije witte flippen. Flare gedaante
is bijkans parelvormig. De bloem zit er r; zeer vlak boven op en
de fleel fleekt ook net diep in de vrucht.
Haar vleesch is brokkciig, zeer zoet , fappig en ongemeen
geurig en vefhev,iil van frnaak. Zij is vooral goed om to ftoven;
worth in het laatsc van December rijp en duurt tot in Februarij.
Die LUSTG/JRTENBIRNE. Zie ORANJETEER.
Die LUTZERNE. (Diel.) Eene goede Duitfche zomerpeer, vooral voor de KEUKEN. Zij is gevormd als een flompe,
kegel of bijkans als een rol. Boven- op is zij tamelijk plat ,voorts
3 duim lang en 24 duim breed. De bloem zit in een ruime en
zeer vlakke groef. De heel is zwaar, vieeschig , naar voren zeer
, s tot i duim lang, en heeft veelal fijne plooijen en ook
wel bulten om zich been. De fchil is helgeel, aan de zonzijde
blozend, voorts overal geftipt en bier eu daar vindt men ook
5oestvlakken.
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Het vleesch is Wit, grofkorrelig , in den omtrek van bet klokhuis fteenachtig , niet fappig, maar vol inerg en eenigzins finerig, half fineltend , kruidig en min of meer Muskadelachtig van
fma a k-.
De Boom wordt groot, rijzig en zeer vruchtbaar. De zomerloten zijn zwaar en Ling, geelachtig van kleur en fija geftipt.Het
blad is fang, hartvormig , zeer glad, lichtgroen , 32 duim lang
duim breed, en heefc flompe tanden. De oogen zijn kegelvormig en niet afflandig, en de oogtakjes vlak. Deze peer wordt
half September rijp en duurt twee of drie weken.
M.
MAATJESPEER. Zie HoLL

A NDSCH E

BERGAMOT.

Caisfe 1lL1D4ME. Zie CUISSE.
Poire 1114Dr4lld .E. Zie BRUSSELSCHE PEER.
WITT E

MM/ME. Zie wz T TE PRINSESSENPEER.

MADERA PEER. Zie ROUSSETTE
MAGDALENENPEER. Zie KEIZERIN.
Poire de 1114LTHE. Die Maltbeferbirne. Pere del Camps.
(Ouintinye. — Manger. — Handb. Beitr.)
rozat.
Deze bijkans ronde HERFSTPEER is 21 duim hoog en 23 duim
dik , en lijkt veel mar de Doyenne grife , behalve dat zij grooter
en graauwachtig bruin is. De bloem is middelmatig groot, en
eenigzins gezonken, de fleet is zwaar en kort, en fleekt niet
diep in de vrucht.
Het vleesch is brokkelig ; bet fap zoet eti kruidig ; maar wanneer de boom in een kouden en dorren grond flaat wordt zij
laf. Zij worth in November rijp en behoort tot den 'r W E ED E N
RANG.

De BOO M wordt zwaar ; de zomerloten gees, regt , bij ieder
oog ingebogen en wollig ; de oogen klein, fpits en rcgt nit Nand,
en de oogtakjes zeer zwaar. Het blad is langwerpig , final,
witachtig groen , gootvormig, order en boven wollig of gepoeijerd , en heeft veelal bijblaadjes:
MALVASIER PEER. Zie BON CHRETIEN.
V3
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I*1ANNA PEER. Zie COLMAR.
Die M/INNSBIRNE, Zie KANTJES PEER,
JZ4NSUETTE. Zie 3:OUT4IRE.
De GROOTE MARGARETHENPEER. Zie
KEIZERIN.

FR A NSCHZ

De K LE I N E 11ARGARETHENPEER. Zie KERSENPEER.
Die 1J1,1R.KSBIRI1L — (T. O. G.) — Eene goede Duitfche
Zij is bijkans rond, II duim hoog en
even breed. De bloem is weinig gezonken , maar groot , ruim
en diep. De heel is half zoo lang als de peer, vrij zwaar, en
fchijm daarin gefloken te zijn. De fchil is (II , groenachtig geel
van kleur, bijkans nooit blozend , maar wel met groenachtige
itippen en leverviakken overdekt. Bet vleesch is wit , brokkelig , fappig en aangenaam van fmaak. Zij wordt in 't begin van
September rijp en kan niet wel langer dan 14 dagen duren.
De BOO Al maakt eene platte kroon , zwaar loof, en is zeer
vruchtbnar. De zomerloten zijn kort en tenger ; het blad eirond,
aan de kancen getakt , en donkergroen.
ZONIER - S T 0 0 F P E E R.

,La 1113ROUISE. Die Illarkgrafin , Winterbirn. — (KNOOP. —
Qvintinye. — Du Hanzel. — Schabol. — Zink. — Pon;. Franc.—
Pox. ilufir. — Handb. — T. 0. G. — Die?.) — Eene aanzienlijk groote , kostelijke, fmeltende, late HERFST- of WINTER-TA FELPEER. ,Zij is langwerpig en heeft in haar uiterlijk
veel van de WINTER, Bon Chretien; maar wanneer de boom in
een natten en zwaren grond ftaat , wordt zij wanftaltig. De
zware buik zit vrij hoog onder de bloem ; onder aan is zij Romp
fpits.
Eene welgewasfene vrucht is 31 duim hoog en 21 tot 2i duina
tlik. De kleine bloem zit in een vrij vlakke en gladde groef;
op den buik ziet men ook wel eene foort vau ribben of verhe
venheden. De heel is 1 tot i duim lang, en heeft dikwijls
plooijen om zich heen. De fchil is aanvankelijk lichtgroen, en
wordt vervolgens min of meer geelachtig , zonder rood; voorts
vol van itippen, welke aan de zonzijd,e donkergroen , en aan de
ichacluwzijde graauw zijn , en niet geheel vrij van roestvlakken.
Het vleesch is wit , in den omtrek van het klokhuis korrelig, vol
fnPa boterachtig fmeltend, en fuikerachtig, maar niet zeer kruidig
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dig van fmaak , bijkans als de graauwe Herfst -boterpeer. Die
gene welke onder 't liggen nier geel worden, zijn flecht.
Dc B 0 0 M groeit zeer levendig , wordt zwaar, grout en vruchtbaar,, en maakt eene breede kroon echter begeert een goeden grond. De zomerloten zijn lang en zwaar, groen , zonder
wol, met een fijn zilvervlies overtrokken , en met zeer fijne
jes bezanid. Het blad is niet grout, eirond , met eene kleine
fcherpe fpits, donkergroen en niet zwaar gerund. Dc oogen zijn
fpits, kegelvormig en afilandig, en de oogtakjes klein en plat.
De vrucht wordt in 't begin van November rijp en duurt tot in
December. Langer liggende, wordt zij buikziek. — Van den
EER S TEN RANG.

MARQUIS d' HEM , zie Fleur de GUIGNE.
B1ARSEPEINPEER , zie BON CIIRh1EN.

Saint MARTIAL, zie ENGELSPEER. VAN BOUR.D.E1UX.
Poire de St. MARTIN. Die Martinsbirn. — (Manger. —
Haab.) Zij draagt dezen naam , om dat zij omftreeks
Martini, of in de eerfte helft van November eetbaar wordt. Men
moet haar in geenen deele met de Martin - Sire verwisrelen.
Zij behoort tot de grootfte foort van peren. Hare vorm is
niet altijd clezelfde. De bloem is meestal weinig sezonken boyen aan is de peer het dikst , en loopt van den bulk of vrij fpits
naar den fteel toe. Hare kleur is geheel geel even als de witte
Boterpeer,, hoewel iets bleeker, voorts is- zij geftipt en heefc
bier en daar voile groene en ook wel enkele bruinachtig roods
vlakken.
Zoo dra zij begint geelachtig to worden , ruikt zij ook tevens
zeer clerk en liefelijk , en moet clan ook fpoedig gegeten worden, wordende zij anders droop en fmakeloos of buikziek. Zij
Iran van half November tot half December duren.

MARTIN SEC. Der trokne Martin. — (K N o o r. Du 11a.
mel. — Hirschfeld. — T. 0. G.) — Eene fraaije WINTERPEER, tamelijk groot , bij de bloem gc,, zw-ollen en rond , van
onderen met een ftompe fpits , 32 duim lang en 2 duim dik. De
fteel is gewoonlijk met vleesch bewasfen en i duim lang. De
fchil is vrij dik , bruinachtig rood, aan de zonzijde lichtgeel,
en geheel met witachtig graauwe ftippen overdekt , die niet regt
zichtbaar worden voor dat de peer volkomen rijp is, In den omtrek van 't klokhuis zitten doorga,ans veel Nene%
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Het vieesch is wit, vast, niet zeer fappig , MAP zoet en rtna.
Ite/ijk. Zij wordt omilreeks Nieuwejaar eetbaar, duurt tot in
Maart, ook nog wel La ng er , en is in de keuken zeer goed to
gebruiken.
De B 0 o M is vrij draagbaar, wordt zwaar, en maakt eene zeer
digte kroon. De zomerloten zijn zwaar en lang. Het blad i9
geelachtig , groen , 1angwerpig , bijkans even fpits naar den fled
toe als naar voren., en heeft itompe tanden.
MARTIN SEC DE CHAMPAGNE. — (KNOOP.
— Du — Manger.) — Om deze peer van eene an_,
dere, welke flechter is, en _Martin fie de Bourgogne beet, to on.
derfcheiden , noemt men haar de Champagne. Ouintinye prijst
haar zeer, en zegt (Tat haar vleesch brokkelig en fijn , en het lap
net en kruidig is , zoo dat men ze , even als de echte Rousfeiette, fpoedig na dat zij van den boom komt, met de fchil zou
kunnen eten : men kan haar gedurende den geheelen maand van
November gebruiken.
De B o Om maakt goed gewas , en neemt — zoo als Quintinye
zegr iederen grond voor lief. De peer heeft voor het overi
ge in hare gedaante veel van de Fondante de Brest , is lichtbruin
of kaneelkleurig, en geheel rijp zijnde min of meer blozend.
MARTIN- SIRE, zie RONFILLE.
De MELOENPEER. Die Melonenbirne. (x No o PO -----.
1ene tamelijk goede , vroege ZOMERPEER., van boven plat,
en naar onderen vrij fpits toeloopend , voorts meestal vrij fcheef
en oneffen , I duim dik en 211 duim lang. De bloem is diep ge_
zonken en de heel 2 duim lang en vrij krom. De fchil is groen31chtig gees met donkerbruine vlakken. Het vleesch is vast en
torrelig, het fap vrij waterachtig en zonder kruid naar evenwel
vrij fmakelijk. Zij wordt in Augustus of in 't begin van September rijp.
.Poire de MERCIER, zie WINKELPEER.
MERGPEER., zie SMAAK- WEL.
MERYBILLE

iHIVER, zie WINTER DOORNI

MESSLRE YEAN CRIS zie
Cros

zie

JONXER

HANS.

/T RANSCUE <,ANEELPEER.,

St.
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St. MICHEL, zie WITTE IIERFST BOTERPEER.
MILAN d'ETE, zie VROEGRtJPE PEER.
De MISPELPEER, SORBEN P EER, BOTTELPEER I ROOD ie Azerolbirne , Hainbuttenbirive Mispelbirne , Rothbirle , Neepolitanifc
!dispel. L' azerolier Poirier.
— Manger. — Hand b.— T. 0. G.)—
— Porn.
Eene fraaije vrucht , die e:hter sneer tot fieraad dan tot gebruik
verflrekt. Zij en de kleine Kruidpeer zijn buiten bedenking
kleinfle peren, die er gevonden warden, Zij heeft de groote en
vorm eener kleine Mispel, en is kort ander de bloem het breedst.
De bloem is groat, ruim en diep, en heeft eenige kleine plooijen
om zich heen. De fleel is vrij lang. De kleur van deze peer is
geel en aan de zonzijde rood en als met gele ftippen bezaaid.
De fchil is dun, en in het ronde klokhuis vindt men doorgaans
weinig of geen volwasfene pitten,
Het vleesch is roodachtig geel en malseh , het weinige fap zoet
en niet onaangenaam van ftnaak. Zij wordt half September rijp
maar reeds na verloop van eenige dagen melig.
De BOOM is denkelijk door vermenging van het bloefemilof
van Sorben, Mispels en Bottelrozen ontflaan. Hij maakt goed
gewas , even als de Sorbenboom; hoofd.- en zijtakken fchieten
vrij fteil om hoog , en groeijen gaffelachtig. De zomerloten zijn
lang en tamelijk zwaar, aan de zonzijde bruin met Witte ftippen
en aan dejfchaduwzijde geel. De bast van den boom gelijkt nicer
naar dien van een Appel- dan van een Pereboom.
De bladen zien er uit als Mispelbladen , maar hebben lange
ftelen, zware en groffe tanden, en zijn zwartachtig groen van
kleur. De vruchten groeijen aan bosjes of trosfen bij elkander.
Zij hebben een regelmatig klokhuis met vijf vakken , en tien opregte Pere - pitten. Op Peerftam veredeld tiert hij zeer goed,
maar kan het fnoeijen niet wel velen.
D E HONIG2EER.

GROOTE MOGOL, GROOTE MONARCH, TAMERLAN,
PONDrEER, ENDEGLESTER PEER, FLORIS -HEX PEER,
IISBOUT-PEER. Grand Monarque Poire
N o OP. - Dui Hamel. — T.
ronde.

de Livre , Gratiole
0. G.) — Deze
behoort tot de grootite peren, vooral indien de boom gezond
is, in een goeden grond ftaat, en niet al to vol hangs: want naar
mate het aantal vruchten grooter is , vallen zij ook kleiner. Zij
is 32 duim hoog en even dik. Hare grootfle breede heeft zij in
't midden , en loopt van daar rond naar de bloem toe, waar zij
eensklaps geheel plat worth, zoo dat men haar gemakkelijk op
cl t4
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de bloom kan ne&zetten. De bloem zit in een ruime groef.
Hare opening is groot, kantig, ruim en diep. In den omtrek der
bloom vinrit men veelal verCcheidene buiten en verhevenheden ,
Welke benedenwaarts allengs te niet loopen. Naar onderen eindigt zij met een flompe fpits. De Creel is zwaar , boutachtig, en
duirn tang. De kleur is in 't eerst groen , en aan de zonzijde
g irl of meer blozend; na dat de peer eenigen tijd gelegen heeft
worth zij geel, en dan ziet men er een aantal groenachtige flippen op, die te voren minder duidelijk zijn. De fchil is dik , bet
klokhuis hartvormig , naar den fled toe breed, en mar de bloem
fpits. Onder do bloom zitten doorgaans veel fleenen.
Het vleesch is in 't eerst grof maar wordt vervolgenS malsch
bet is voorts bleekgroen vrij fappig, en heeft een kaneelfmaak;
"let dat al is zij meer voor de keuken gefchikt dan om nit de
hand te eten. Zij wordt in Maart Hip, en duurt tot in Mei.
Dc BO OM draagt jaarlijks. Hij wordt vrij zwaar. Deszelfs
boord- en zijtakken groeijen galfelachtig en niet zeer fleil in de
hoogte. De zomerloten zijn zwaar. Het . blad is helgeel bij..
haus rond, en zeer onregelmatig getand.
1'IOOI NEELTJE, zie NEELTJE.
CR/IND MONAROUE, zie GROOTE MOGOL.
MON DIEU, zie GEZEGENDE PEER.
Dc MONNIRSPEER. Die Nile 11/1Onchsbirne. (Handb.) —
Fierw Duitfche zornerpeer , zoo groot als de Bon Chretien, die
in 't begin van September rijp wordt. Zij is voortreffelijlr , zoo
wel mn versch te eten als om te floven of er Moes van te koken.
flare kleur is groen. — Er is nog eene afwijking van deze peer,
die echter wrang, en flechts tot floven gefchikt is. Men vind
tiezeive veel in den omtrek van Heilbronn. In bet Werthheiinfigte
noemt men haar die Faschlisbirne en elders die Schaafbirne.
Poire MONSIEUR, zie WITTE IIERFST BOTERPEER.
Poire MONSIEUR, zie IMERENPEER.
Befl de 11101VTIGNT. — (Du Hamel.) — Handb.) Deze
platgedrukte IIERFST-TAFELPEER iS tamelijk groot, en Z011
geheel rond zijn , had zij niet bij den fleet eene korte flompe
fpits. De bloem is weinig gezonken maar de heel fleekt vrij
diep in de vrucht. De fail is glad, in 't eerst lichtgroen , en
wordt
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loopt ook vrij dal en fpits naar den fteel toe. De oogen zijrt
graauw en bruin , afflandig, fpits, en zitten op zeer vlakhe
kleine oogtakjes.
De vrucht wordt half October fomtijds ook eerst in November, dip, en duurt tot December ; maar most op een koele plaatt
bewaard wordier]. -- Van den E'ERSTEN RANG.
Pare aux !VOUCHES , zie n o N T E ORANJE PEER.
De FIERFST MOUILLE BOUCHE. Die lange griine Herbstbirne Schmalzbirne, Herbst 11 7;isferbirne. La verte longue
d' /lutomne.
(K N o o P. - Oti;ltinye. — Du Hamel. —
Zink. — Schabol. Pons. Franc. — Porn. -Handb. — T. 0. G. — Diel.) — Dit is eene der fmakelijkfte
Herfstperen ; eene aanzienlijk groote , fraaije, lange, grasgroene
vrucht , met een zwaren, maar min of meer platten buik, welke
kort onder de bloem zit , en bij den heel als een flompe kegel
eindigt. Zij is 31 duim sang en 21 duim breed. De bloem is
weinig gezonken. De fteel is ij duim sang en fteekt niet diep
in de vrucht. De fchil is zeer dun, in 't eerst groen als eras,
vervolgens eenigzins geelachtig, aan de zonzijde nu en dan blozend , en overal met witachtig graauwe en groenachtige ftippen
bezaaid.
Het vleesch is fpier wit, welriekend , fijn korrelig , vol van
een zoet fap bijkans vloeibaar , en ongemeen geurig en kruidig
van fmaak.
De 130 o NT maakt goed gewas , en zwaar loof. I-Iij maakt
vroegtijdig zeer veel kort vruchthout , en draagt fpoedig en aanhoudend. De zomerloten zijn lang en zwaar, bruinnchtig olijf.
groen , met geene wol maar met een zilvervlies overtrokken, en
zeer fijn en witachtig graauw geilipt. Het bind is fmal, lang..
.werpig, donkergroen en glimmend, en heeft fijne feherpe tanden. De oogen zijn lang, fpits zeer afftandig, en zitten op
dikke oogtakjes. — De peer wordt half October rijp en duurt
vier weken lang. -- Van den ALLEREERSTEN RANG.
De LANGE MOUILLE BOUCHE. BRUSSELSCHE PEER.
I. ouche longue , Illoziille bouche d'ete , Coulefoif:
T. O. G.) ------ Eene aanzienlijk groote en zeer
(K s o o P.
fraaije peer. Zij is ruim 3 duim lang en 21 duim breed; voorts
vrij buikig en middel in het dikst. De bloem is groot , open en
diep , en de verdroogde flijltjes blijven doorgaans aan dezelve
hangen. De fteel is zwaar, vleeschig en t duim lang. De Celli'
is dun , gro gnicistig geel , en fraai groen geflipt. De zonzijde
is
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is Comtijds bleekrood. Het vleesch is malsell , fine:end, fappig en ongemeen zoet en geurig.
De Bo om worth zwaar , en fpreidt zijne Lange takken naar ave
kanten vrij verre uit. De zomerloten zijn niet zeer zwaar. Het
donkergroen en glimblad is Mein, tnaar den flee} toe rond
mend; aan de kanten beeft het kleine haakjes. Deze peer
worth in het laatst van Augustus rijp. DeBRUSSELSCHE PEE R
of zoogenanmde franfche Madame, draagt ook bij fonamigen den
liaaM van Mouille Bouche
De RONDE MOUJLLE BOUCHE. Die Durstbirne. .51.villeT.
bouche runic, Franc-real d'ëte. — (Zink.
Handb. Beitr.
G. G.) Eene aanzienlijke, buikige, bijkans roode, en, zeer
kostelijice peer, 21, duim lang en bijkans even dik. Zij is iniddel
In het dikst, loops van den buik of rand; naar de bloem toe, en
zaar beneden élndigt zij met eene zeer flompe fpit waarin de
feel als gedranid fchijnt to zijil. Deze is half zoo lang als de
peer zelve, en vrij zwaa-r en houtachtig. De bloem is grout,
open , ruim en diep, eenigzins gezonken , en heeft fumtijds eeni,
ge bulten om zich heen.
Hare grondkleur is Iichrgeel , aan de zonzijde is zii blozend ;
voorts met vele kleine flippen bezaaid, welke in het gele groen
en in het roode groennchtig geel zijn. Zij heeft ook wel in den
omtrek der bloem groote Brune vlakken ; de fchil is dun: om
het klo-khuis heen is zij wel eens war ileenig. Het vleesch is
(pier wit, op het oog grof en brokkelig, maar in der daad fmeltend, fappig en zeer aangenaam van finaak. Zij worth in het
laatst vmn Augusta rijp, en kan Brie weken lang darn.
De BOOM dra! , gt niet zeer fterk ; hij maakt vrij good gewas
en deszelfs boof11- zijtakken groeijeu veetal vifelachtig. De
zomerlom ruin tamelijk fang en zwaar, bi uinachtig geel met
graauwe flippen. De kroon is meet rond dan hoog. Het blad
is eirond, aan de kanten war oneffen, maar niet getand, en don
kergroen vv.n kleur.
De MUILPEER. Die Maulbirne, Poire dri Boucket Bucbot.
(Q,ufntinye. — Miller. — Manger. — Handb.) — Groot,
tamelijk rond , geel met groene ftippen ; de bloem gezonken,
to de Reel vrij zwaar en boven aan vlceschig. Sommige hebben
veel overeenkomst met de Bergamotten andere gelijken meet
naar groote Casfoletten. Het vleesch is malsch zoet en fappig.
Zij worth in Augustus rijp.
De D o oIN1 is zeer draagbaar, erg maakt eene fchooue- vertoo-
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to oning. Hout en gewas hebben Ilea van die der GE L E GE N n t
PEER.

.174.USC d'ETE, zie ORANJEPEER.
MISC d'HIVER, zie ORANJEPEER.
MUSCADELLE GROSSE , zie. VERMZLLON.
Gros MUSCAT HATIF, zie WESPENPEER.
Gros MUSCAT DE LIONS, zie FONT4RABIE.
Petit MUSCAT AROMATIQUE , zie lc LEINE KRUIDPEER4
MUSCAT a COURTE QUEUE, zie o RTS T E LIG E SUIKER.
PEER.
MUSCAT ROBERT. GEZEGENDE PEER , PRINSESSEPEER. Zuckerbirne. Poire de la Reine , poire d'A;nbre, Grand
Muscat, Gros musqud, Pucelle de Xaintonge. (KN o o P. Miller. — Handb. — T. 0. G.) — Zij is iz duim lang , i duim
breed, boven rond en onder flompfpits. De bloem is in 'tgeheel
niet gezonken. De fchil is geel , en aan de zonzijde rood geItreept. Het klokhuis is langwerpig, en bevat weinig pitten. Het
vleesch is vast en niet al to fappig , wanneer zij echter volkomen
rijp is , wordt hetzelve malsch en fmeltend. De fmaak heeft veel
overeenkomst met dien der blanke Muscuspeer, zijnde dezelve
zoet en muscusachtig. Zij kan niet zeer fang duren.
De BOOM wordt vrij zwaar , en maakt veel warhour. Het
ciraaghout zit kort op een. De kroon is niet zeer digt , en taraelijk plat. De zomerloten zijn vrij zwaar. Het blad is iichtgroen , langwerpig en final , en heeft flompe tanden.— De vrucht
wordt in het laatst van Julij rijp , en kan niet wel Langer da*
acht dagen duren.
MUSCAT VERT, zie CASSOLETTE.
MUSCAT, zie MUSKADELPEER.
De B L A N K E MUSCUSPEER. Die miiskirte Blanquet. Blanquet masque 4 longue queue. — (Ouintinye.— Tournefort. — Manger. — Handb.) Zij behoort eerder tot de groote dale tot
de kleine peren, en heeft op het oog veel overeenkomst met
de
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de Muscat Robert. De steel en de bloeni ftaan aan g ene zijde. Het
vleesch is hard, het fap zoet, en de fmaak aarlgenaarn.
De no OM is zeer draagbaar, heeft grof, kort hout , ronde
ionkergroene bladen met fijne tanden, en tiert zoo wel op kwe
als op zaailing. De peer wordt in 't begin van Augustus rijp.

lifUSETTE d' AW70U,Zie GROOTE LANGSTELIGE BLANKET.
MUSETTE d'AN,70U, zie HERDERPEER:
MUSETTE d'4UTOMNE, zie HERDERPEER.
MUSETTE DE FLORENCE, zie GROOTE LAr.,GSTELIGE
IlLANKWT.
MUSETTE d'HIPER., zie KANTJESPEER.
De D UITS CUE MUSKADEL. Muscat allernand.
CKNOOP.
Du Hanel. — riberer.— Manger. — Handb. Eene fraaije
groote vrucht. Het oog is klein en weinig gezonken, de Reel
die vri; Pang en ‘kroin is , iteekt niet diep in de vrucht. De fchil
is in eerst groen, vervolgens geel, en aan de zonzijde fraai
rood. Het vleesch is fmeltencl, fappig, en zeer geurig van flunk.
Zij wordt in Maart eetbaar en duurt tot in Mei.
De BO om is draagbaar, heeft lange , vrij dikke , en regte zoinerloten , die aan de zonzijde lichtbruin en aan de fchaduwzijde
groenachtig geel voorts met kleine ftippen overdekt zijn. De
oogen zijn Iang en fpits , zeer afflandig en hebben vooruitftaande
oogtakies. Het bind is grout en road, de fpits naar onderea
gekruld, en flaauw gecand.
(HandbuciS
De GELE VROEGE ZOMER. MUSKADEL.
Eene zeer fmakelijite Duitfche TAFELPEER van
Beitr.)
(len ALLEREERST EN rang. Zij is 21. claim lang en duirn
dik fommige vruchten zijn nog kleiner. Dc kleineren zijn door.
gaans parelvormig , en de grooten meer peervormig. Bij de
, mar bij de laatften is dezelve
eerflen zit de bloom boven
gezonken. De heel is an ccns kort en dik, dan vve.'.r clan en
duira lang , en fieekt nimmer in de vrucht. D2 fehil is glad,
groenachtig geel , volkonien rijp ziinde bleekgeel, en vol kleine
witachtige flippen. Over het algemeen is dezelve niet blozend,
en flechts zoodanige vruchten, Welke geheel v:ij in de 7,011 heb-,
brainachben gehangen, zijn fo gitild$ aan
tiz
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tig rood. Het vleesch is malsch , fmeltend , geheel zonder nand,
vol lap , en heal cen eigenaardigen en zeer liefelijken muskadelfmaak.
De Boom math goed gevvas , heeft zware, geelachtig bruine
zomerloten welke wit geilipt en bij ieder oog min of meer
gebogen zijn. De oogen zijn lang, fpits en afilandig. Het blad
is glimmend , geelachtig groen , lang en final , met de fpits beriedenwaarts gebogen, en aan de kanten getakt.
De GROOTE LANGE ZOMER MUSKADEL. Muscat a
longue queue d'ccie , Parfum d' Aout. (Du Hamel. — Zink. —
Manger.—T. 0. G.) — Dcze peer is middelmatig van groote,
maar wanneer de boom oud is, worden de vruchten klein , kart en
wanflaltig. Anders is zij geWoonlijk 22 duim lang en a duim dik.
Kort onder de bloem is zij het breedst. De bloem is eenigzins
gezonken. Do fled is half zoo lang als de peer, houtachtig, en
met eenige knobbels bezet. De fchil is dun , fraai geel, en aan
de zonzijde karmozijnrood , voorts met gele en groene flippen
bezaaid. Het klokhuis is langwerpig en naar onderen zoo Wel
als naar boven fpits. Het vleesch is malsch , fappig en zeer liefelijk van ftnaak. Zij wordt in het begin van Augustus rijp en
duurt veertien dagen of drie weken lang.
De BOOM draagt vrij wet , en wordt niet zeer zwaar. Deszelfs hoofd- en zijtakken fchieten niet zeer ffeil in de hoogte. De
zomerloten zijn lang en zwaar ; de kroon wordt vrij hoog. Het
blad is lichtgroen , langwerpig, en heeft fijne fcherpe tandem
De GROOTE ROODE MUSKADEL. Grosfe Muscadelle, kAs(Tournefort. — Manger.)
cadelle rouge , Poire de Jefus.
Eene fraaije en door vele liefhebbers voor zeer fmakelijk verklaarde zornerpeer, vrij plat gedrukt van gedaante, 2 dUilTI dik
en even hoog, aan de zonzijde zeer rood geareept en aan de
overzijde geelachtig wit ; het fap veelvuldig en de fmaak MUScusachtig. Men moet de vruchten van den boom nemen , vOOr
dat ze volkomen rijp zijn , betgeen in het laatst van Julij of if
't begin van Augustus plants liceft.
De

MUSKADEL,KLEINE S UIKERPEER,KLEINE
Le petit Muscat , Sept en gueule.
(Haab.
en bij meest alle Fruitkundige Schrijvers.) Eene zeer kleine
peer , die de groote van een Hartkers heeft. Aan de zonziide is
zij fraai rood , en aan de overzijde groenachtig geel. Hare bloem
is naar evenredigheid groot, en eenigzins gezonken. Zij is zoo
dik ale hoog, bedragende noch de hoogte noch de dikte x duim.
De
KLEINE

ITO N I G PEER.
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Be fchil is dun en het klokhuis groot. Het vleesch is half finely
tend , zeer fappig, zoet en muscusachtig van finaak. Zij wordt
half Julij rijp; aan den fteel zitten altijd kleine blaadjes.
De zoom wordt zeer groot, hoe klein ook de vrucht 2ii.
De zomerloten zijn lang en zwaar. Het Wad is klein langwefpig, lichtgroen, en heeft fpitfe tanden.
De KLEINE BASTERD., MUSKADtL. Muscacielle , Pare de
1ht7). — Miller. — Manger. Dit is eene afwijking van de
voorgaande , die ten opzigte van vleesch en fmaak nagenoeg met
dezelve overeenkomt, maar nog kleiner en aan de zonzijde g,eftreept is. Zij wordt in Julij rijp.
De KLEINE LANGE OMER MUSKADEL. (Zink. —
Porn. — T. O. G.) — Men moet Naar noch met de
groote lange zomer Muskadel , welke veertien dagen vroeger
rijp wordt, noch met de kleine Blanket verwisfelen. Het is eerie
kleine pareivormige peer, xi duim lang en z4; duim breed. Kt=
onder de bloem is zij het dikst. De bloem is ruim diep , eft.
weinig gezonken. De fled is zoo lang als de peer zelve , vrij twaar,
boutachtig, groenachtig geel en bier en daar bruinachtig vari
kleur. De fait is glad en dun , in het eerst witachtig en nx
eenigen tijd gelegen to hebben citroengeel ; voorts met een aantat
groene ftippen bezaaid, welke donker groen zijn, zoo lang de
peer nog witachtig is, maar vervolgens bleekgroen worden ei.
eindelijk geheel en al verdwijnen.
Het klokhuis is hoog en breed ; naar de bloem toe rond tam
den fteel fpits , en heeft doorgaans fteenen om zich heen. Het
vleesch is wit, malsch , halffmeltend fappig, en heeft een zee
aangenamen muskadelfmaak. Zij is, behalve tot het verfche
bruik, ook zeer gefchikt om to droogen. Half Augustus of tegen het einde dier maand worth zij rijp en duurt tien of twaalt
dagen lang.
De BOOM is zeer draagbaar , en wordt middelnvtig zwaar4
Deszelfs hoofd- en zijtakken groeijen gaffelachtig en fehieten vrij
Ileil in de hoogte. De zomerloten zijn lang en dun. Het blad
is lichtgroen, lang, final, en heeft zeer fijne tanden.
De x o NINKLIJICE MUSKADELPEER. Die Balfambirne.
Muscat — (Du Hamel. — Manger. — Handb.) — Deze
.,:uElIPEER is vrij rond van gedaante , 2, claim Lang en dik,
kort van fteel, en heel eene ruige , groenachtige fchil , die aan de
zonzijde blozend is. Het vleesch is malsch zoet, muscusachtig,
X
H. D4 IL L.
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tig, zeer geurig en verheven van fmaak. Zij wordt half Augustus rijp.
De KoRTSTELIGE MUSKADEL. Zie KoRTSTELIGZ
BLANKET.
De LANGSTELIGE, MUSKADEL. Zie ROUSSELINE.
De LANGSTELIGE HERFST-MUSK. ADEL. Muscat /On-.
pie queue d' Automne. (KN o o P. Zink. — Handb. Eene
fraaije, bijkans ronde , tamelijk groote vrncht; de bloem is gezonken ; de fteel zeer lang en dun ; de fchil groen , fomtijds met
roest overtrokken , en aan de zonzijde fraai rood. Het vleesch
is malsch, het fop ongerneen zoet, verheven , en nu en dan kruidig. Zij worth in October rijp, en is het best tot floogitatu
gefchikt.
De LA NG STET-TOE T-1 n kr ST -MUSKADEL. Die gebliimte
Maskatellerbirn. Muscat fleuri , Muscat a longue queue d' Automne ,
(Du Hamel. — Pom. Auflr.
Pare de Chio.
Marger.
Handb. T. 0. G.)— Deze Peer moet in geenen deele
Lido.
met de Dauphine of met de Casfolette verwisfeld worden. Zij is
platrond, en lets breeder dan hoog, bedragende hare breede
en de hoogte z duim. De bloem is open , weinig gezonken
ruim en vrij diep. De fteel dun en zeer lang. De fchil is lichtgeel en met groene fiippen bezaaid. Zij heeft ook we/ ruige,
geelachtig graauwe vlakken, en is voorts zeer dun.
Het klokhuis is naar onderen breed , en naar de bloem toe
ftompfpits , om hetzelve heen vindt men doorgaans een aantal
iteentjes. Het vleesch is groenachtig wit en brokkelig, edoch
malsch, fappig , en heeft een aangenamen muskadelfmaak.
Zij wordt half Augustus rijp , en duurt drie weken lang. De
vruchten worden echter niet gelijktijdig, Pnaar flechts allengs
rijp.
De BoOM draagt rijkelijk en wordt middelmatig zwaar. DesZelfs hoofd- en zijtakken groeijen galfelachtig, fchieten Iteil in de
hoogte , en itaan zeer itijf. De zomerloten zijn tamelijk lang enzwaar. Het bled is klein, lichtgroen , eirond en zeer fiju getand.
De MUSKADEL vAN METZ. Muscat de Metz. (Handb.)
Eene zeer kostelijke peer, p19trond en bijkans bergamotachtig
en
Tan gedannte, middelmatig groot, to wrcten 2 duim
claim hoog. De die2e en op= bloom is van Gene menigtc zwfire
pluoi-
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geel, aan de zonzijde bruinachtig , en alom met bruine flipper'
bezaaid, welke donkergroene kringetjes oln zich been hebbem
Het vleesch is fmeltend, fappig en overheerlijk van fmaak.
De Boom maakt bruinachtig rood bout, en lenge zomerloten.
Wanneer hem het wear niet g-anstig is , zijn deszelfs vruchten
veelal wanilaltig en fleenachtig. Hij kan het fnoeijen niet wci
velen, en is draagbaarder als hoogflam.
De FRAAIJE MUSKADEL VAN N/INCEr. Muscat de Nancy. — (Handb. Bear.) Eene zeer fmakelijke IIERFSTPEEII.
Hare bloem is gezonken ; de fleel tamelijk lang, en bij de vruclie
met vleesch overgroeid, hiervan daari dat hij bovenaan gcel ,
iniddel in groen , en aan 't einde bruin is. De fchil is zeer dun
in 't eerst groen , zeer f jn geflipt , en vol bruine en zwarte roestvlakken: geheel rijp zijnde , worth zij geel.
Het vleesch is fmeltend en bijkans zonder zand; het fap zoet
en liefelijk. Zij wordt in November rijp en kan vrij lang durcne
De B o om maakt geen zware zomerloten. Dezelven zijn bij
de oogen min of meer ingebogen, bruinachtig groen , en met
Ejne witte langwerpige flippen overdekr. De oogen zijn bruin ,
klein, rond en niet zeer afitandig. Het bled is geelachtig groen
Iangwerpig rond, heeft kleine tanden en een vrij langen
De WINTER MUSKADEL. Muscat d'hiver. — (Zink.—
Eene fraaije, aanzienlijke, appelvormiHandb.)
Manger.
ge vrucht, nu eens lang en dan wear kort , gewoonlijk duini
dik en a duim hoog. De bloem is eenigzins gezonken; de fleet
vrij dik en vleeschig, maar niet lang : de fchil in 't eerst groen ,
na eenigen tijd gelegen to hebben gee! en vettig; can de zonzijtie blozend. Het vleesch is hard en brokkelig, het fap zoet en
zeer muscusachtig van fmaak. Zij wordt in December eetbaaF
en kan niet lang duren. '— De BOOM draagt zeer fterk.
De z o M ER MUSKADEL. Zie

NAPELSCHE

z OM E R ROBIJN.

Zie MISPELPEER.

NAPELSCHE PEER. Poire de Naples, Armenie , Easter Si;
Cermain. (Quintinye. — Du Hamel. — Manger. Ilandb. —
Miller.) — Eene niet zeer groote , tamelijk conde peer, die met
duim hoog
Zij is 2 duim dik,
ten ftompe fpits eindigt.
heetr
X2
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beeft eene opene bloem die in een vlak en effen groefje zit, en
een korten reel. De fchil is glad en in 't eerst groenachtig ;
vervolgens wordt zij geel en aan de zonzijde bruinachtig rood.
Het vleesch is min of meer fmeltend , maar wordt ook wel half
brokkelig , wanneer haar het weer ongunstig is geweest. Zij is
zoet en aangenaam van fmaak , en in Februarij en Maart eetbaar.
De Boom is zeer gemakkelijk to kennen aan het glimmende,
benedenwaarts omgekrulde en golvende blad. Hij groeit levendig
en maakt fraaije , dikke zomerloten , die vol oogen zitten. Dezen zlin dik, niet zeer afflandig , en hebben dikke oogtakjes.
}let blad is final en lang, en heeft geene eigenlijke tander..

Prefent raid de 'MALES. Zie

DIAPELS CHE

KONINGS-

PEER.
Moor NE ELTJE. Die ichb'ne Milekhenbirne. Belle file, Belle
(x N 0 (3Pe - Mangero) Eene seer vroege , liefeiijke z OMERPEER, die boven road is en naar onderen fpits
toeloopt. Zij is 21i duim dik en 2i duim lang. De bloem is vrij
groot en gezonken; de heel bijkansi r duim lang en vrij dik. De
fchil is glad en fraai op het oog; aan de eene zijde geel, aan de
andere lichtrood. Het vleesch, is malsch , fappig en bij uititek
fmakelijk. Zij wordt in Julij of Augustus rijp , maar is van kor-ten duur.

pucelle.

Poire de NEIGE. Zie WITTE z1 ERF ST BOTERPEER.
St. NICOWSPEER. Zie SUIKERPEER.
Poke NOIRE. Zie WINTER WIJNPEER.
NON COMMUNE DES DEFUNTS. Zie KEIZERLIJKT
PEER.

De ATOTENPEER. Die 1%W:shine. — (T. 0. G.) — Het 13
niet wegens' haren fmaak, maar nit hoofde van haar uiterlijk , dat
dat deze peer dien naam draagt : hebbende dezelve veel overeenkomst met eene Okernoot , die nog in de groene bolster zit. Zij
is flechts z 2 duim lang en 13 dik, en behoort dus tot de kleine
peren. Kort onder de bloem is zij het dikst. De bloem is open
en vlak, en weinig gezonken. De flea is dik, houtachtig en
nagenoeg z duim lang.
De fchil is vrij dik , en aan alle kanten geheel groer. Het
vleesch
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vleesch is brokkelig en het fap zuurachtig. De pitten zijn klein,
rond, dik, zwart en ,vrij amp. Zij wordt in het laatst van
Augustus rijp, en kan niet lang duren.
De Boom wordt niet zeer groot , maar draagt goed. Het
bled is donkergroen , meet rond den lang, heeft eene korte fpits
en kleine tanden,
Pare de TYOTRE DIME. Zie BRUSSELSCHE PEER.

0.
OCTOBER- SUIKERPEER. Zie SUIKERPEER:
OIGNONNET. Zie LOOKPEER.

Petit 0I1V. Zie P4RFU111 d'HIVER
ONGENTE PEER. Zie FRIESCHE PEER.
De 00GSTPEER. Die iltigstbirne , .tiugustbirne. Poire
ti 4out. — (Zink.— Manger.) — Eene middelmatig groote
ZOMERPEER, eirond van gedaante , de bloem weinig gezonken, de flee! lang en dun , de fchil geel en aan de zonzijde bleekrood; de fmaak is goed e2 heeft veel van de Honigpeer. Zij
wordt half Augustus rijp , en kan niet lang duren.
De D urT s c HE 00GSTPEER. Die Teutfche zfugustbirne.—
(Zink. — Manger. — Pratje. — T. 0. G. —11andb. Beitr.)-Eerie langwerpige en tevens vrij buikige peer. Boven is zij vrij
hoog; de bloem zit vlak daarop, en is open en ruim. De fleet
is zwaar , vleeschig , en half zoo lang als de peer. De vrucht
zelve is ti duim lang en ii duim dik. Hare grondkleur is helgeel, voorts heeft zij aan de zonzijde eene menigte roodachtige
ftippen, die wel Bens in een vloeijen en haar aan die zijde geheel rood doer uitzien, aan de fchaduwzijde zijn dezelven groen
achtig geel.
De fchil is vrij *dik. Het klokhuis is niet zeer breed, heeft
eene korte fpits near de bloem, en eerie lange naar den fled toe.
In deszelfs omtrek is de peer fleenig. Het vleesch is wit, zoet
en aangenaam van fniaak. Zij wordt in 't begin van Augustus
rijp , en duurt veertien dagen of drie weken lug: na verloop
van lien tijd worth zij buikziek.
De n o o in wordt zwaar en groeit zeer refit en Heil in de hoogX3
te.
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te. De zomerloten zijn lang en dun. Het blad is donkergroen
vrij rond, en zeer fijn getand.
CRINGE BRU1VE. Zie

YzIRCONELLE.

0.134111GE VERTE. Zie B 0 NT E ORANJEPEER.

IDe ORANJEPEER. Die Lustgartenhirne , Pomeranzenbirne.
Parc de Yardin. — (Du Hamel. — Manger.) --- Eene goede
WINTERPEER van appelvormige gedaante , duim dik en 21
duini hoog. De bloem is weinig gezonken en de korte fteel fteekt
vrij diep in de vrneht. Hare oppervlakte is onefien even als van.
cen Oranje-appel, aan de zonzijde fraai lichtrood met gele flippen , en aan de fchaduwzijde geel met licht roode ftrepen en
vlakken. Het vleesch is half brokkelig, fomtijds in den omtrek
Zij worth in
fmakelijk.
van bet klokhuis iteenig ,
en
December rijp.
De n o NT ORANJE PEER. Die bunte Pomeranzenbirne.
Orange tult:pde. Poire aux Notches , Orange verte. (PuintiTO. —Dzs Hamel. — Manger. — Ilandb.) —Deze groote
ZOMER-T AFELPEER iS doorgaans langwerpig , en veelal keg,e2vormig. Hare gewone lengte is van 3 en de dikte van
&j ai. De bloem zit in een wijde en diepe groef, en de korte
flee tusfchen bulten in. De fchil is aan de fchaduw*ijkle groen , en aan de zonzijde pnarsch; tusfchen het groen en
vnarsch ziet men roode firepen : zij i daarenboven vrij ruig , en
vatitlIV geflipt en gemarmerd.
Het vleesch is fijn , half brokkelig, vrij zoet en niet onaangertnam van fmaak maar in den omtrek van het klokhuis fteenig.
Zij worth in 't begin van September rijp, en behoort tot de
iniddelmatige foorten; nit hoofde van hare vruchtbaarheid is zij
zchter wel aan te prijzen.
Ouintinye zegt dat zij tot de oudfte foorten van peren behoorr,
ie er bekend zijn. — De boom worth NW2f_,7ellS deszelfs vruchtbaarheid niet zeer groot , heeft korte en zeer dikke loten , welke
paarsch van kleur en bij ieder oog wat ingebogen zijn. De
oogen zijn dik, fpits , niet zeer lang noch afftandig en hebben
eer dikke oogtqkjes. Het blad is eirond, gootvormig en 'Opened
denwaarts omgekruld.
Dc R ()ODE ORANJE PEER. Die rot7te Pomeranzenhirne.
,
IWuscat rural, Gras illusc ,filusc
0..cenv rouge Or3nge
Du Hamel. — Zink. — bider. —
rlatt.
P.
Bald&
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PER EN (0).
De ZOMER ORANJE PEER. Die miiskirte Sommer-Pomeranzenbirne. Orange tree musque , Orange commune , Petite Orange
Orange ronde , Orange grife , Orange verte. (KNOOP. —
Du Hamel. — Zink. — Hirschfeld. — Handb. T. 0. G.) —
Dit is , nithans wat de inwendige waarde betreft , de beste van
alle de Oranjeperen. Zij is kleiner dan de roode Oranjepeer ,
groen en bruin geinengeld van kleur , en doorgaans met zwarte
vlakken; de reel is lang, het vleesch brokkelig maar fappig , en
van een alleraangenaamilen en kruidigen fmaak, waardoor zij zich
van de meeste andere peren onderfcheidt.
Zij wordt in Augustus rijp en kan niet langer dan t4 dagen
Buren. Zij is 2 duim hoog en dik , bijgevolg nagenoeg rond.
De bloem is klein, vrij gezonken en heeft eenige plooijen om
zich heen.
De BOOM wordt zeer zwaar,, maar kan het fnoeijen goed yelen , en Bus ook als laagitam of leiboom aangekweekt worden.
Met Mad is final en langwerpig, en heeft fpitfe tandem — Van
den BERSTEN RANG der Zomerperen4
Het OSSENHART. Le coeur de boeuf.
(Diet.)
'Irene zeer groote , fraaije , lichtroode HERFST—STOOFPEER,
die ook des noods kan gegeten worden. Zij is geheel peervorwig. De bulk zit kort onder de bloem , en is naar onderen doorgaans flechts aan erne zijde ingebogen. Deze vrucht is 41 duim
lang en 31 duim breed. De kleine bloem zit in een wijde en
vlakke groef, en heeft nieestal eenige bulten of verhevenheden
in haren omtrek, die echter niet over den bulk heen loopen.
De fled is zwaar,, onder aan vleeschig , zz duim lang, zit
geheel onder op , en heeft verfcheidene bulten om zich heen.
De fchil is Citroen geel , flaauw rood geftreept , vol gele en
groenachtig graauwe itippen , en heeft bier en daar ook nog roest.
vlakkeu. Het vleesch ruikt muscusachtig ; het is wit , fijukorrag, niet fappig , maar malsch , vol merg , en heeft eon aange7
namen muscusfmaak.
De BOOM groeit levendig , worth zeer groat en tevens zeer
vruchtbaar, D,eszelfs kroon is doorgaans vrij uitgebreid. De
zomerloten zijn rank , en bruinachtig geel; het tweejarige hour
daarentegen aschgraauw en bier en daar geflipt. Het blad is groot ,
eirond , met een korte fpits , 4 duim lang , 21 duim lang.
oQgen zijn kegelvormig en fpits , zeer afflandig en zitten op

breede oogtakjes. De vrucht worth in het laatst van October
fonitilds ook wei iet$ vroeger , en kan drie wekei lang
ciuren,,
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peke OP/ILE. Zie EIJERPEER.
P.

Pare de PIPE. Zie PAUSENPEER.
De PAPENPEER. Die Pfafenbirne. — (Manger.) — Eene
zeer goede, vroege ZOMERPEER, duim dik en 2 duim lang
met een langen , dunnen heel. De fchil is geelachtig, aan de
Zonzijde rood gevlakt , en donkerrood geitreept. Het vleesch is
malsch en zoet om het klokhuis heen min of meer zuurachtig
zeer aangenanm van fmaak en reuk. Zij words in Julij rift.

MRIMELLE IVIUSQ,Uag. Zie DIKSTEEL.
PARADE PEER. Zie BELLE GdRDE.
PARADIJSPEER. Zie

D ur r

s cni WINTERPEER.

De PARADIJSPEER. (T. 0. G.) Dit fchijnt eene
oorfpronklijk Duitfche vrucht to zijn , welke van alle anderen,
die ook dozen naam dragen , aanmerkelijk verfchilt. (De Firgoulezife onder anderen draagt ook wel den naam van PARADIJs PEER) Het is eene tamelijk groote en buikige vrucht, 32 duim
lang en 3 duim breed. Korc onder de bloem is zij het dikst :
boven op is zij min of meer plat. De bloem is eenigzins gezonken , voorts open , ruim en diep. De fleet itaat doorgaans naar
een kant , waardoor de peer fcheef lijkt hij is I duim lang, dik
en houtachtig.
De fcbil is dik , in het eerst groenachtig geel , en worth vervolgens helgeel: aan de zonzijde is zij roodachtig en overal met
bruine en groene ftippen bezaaid. Het klokhuis is zeer fpits ,
en heeft veel fteentjes om zich. heen. Het vleesch is bleekgeel
en brokkelig; in 't begin niet zeer fappig , dan het fap venneerdert , naar mate zij langer ligt en het tijdftip barer volkomene
riipheid nadert, als wanneer zij bijkans geheel vloeibaar worth.
Zij is zeer zoet van fmaak, en kan , eenmaal volkomen frijp zijn
de , niet langer meer Buren dan veertien dagen.
De BO OM is vruchtbaar en wordt niet zeer zwaar. DeszelIs
hoofd- en zijtakken groeijen gaffelachtig , en fchieten vrij fteil
de hoogte uit hoofde van hunne lengte buigen zij echter fpoe.
dig en hangen benedenwaarts. De zomerloten zijn king en zwaar.
De krooti is hoog en rend. Het blad liehtgroen , langwerpig,
zeer fijr: geLand.
X5
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De PARELPEER, VROEGE SUIKERPEER, TION/GPEER.
Die Perlbirne. Poire de Perle. (KNOOP.) Deze is lets dik.
ker en grooter dan de Parelvormige peer of kleine Blanket , zijnde zij i2 duim dik en I duim lang. De bloem is weinig gezonken , de fled kort en vrij dik, de fchil glad , geelachtig , en
fomtijds aan de zonzijde, vooral in den omtrek der bloem, brui
rood. Het vleesch is korrelig, edoch malsch; het heeft
weinig fap , maar is zeer liefelijk van fmaak. Zij wordt in Tull'
en Augustus rijp , en is bijgevolg eene der vroegfte peren.
De PARELVORMI GE PEER. Zie KLEINE BLANKET.
P4RFInif

Zie GROOTE LANGE ZOMEIt U5-

KADEL.
PARIFUNI Parfumirte Sommerbirne. Parfum ,
Pare tic Berny. (K N 0 0 P. - Du Hamel. — Miller.) —
Eene appelvormige, boven en onder plat gedrukte , middelmatig
groote ZOMERPEER, die in Munsterland zeer bekend is. Zij is
duim dik en i duim hoog. De bloem is weinig gezonken ,en
de fleet vrij lang , boven aan vleeschig en lichtgeel. De fchil is
vrij dik en ruig citroengeel , en aan de zonzijde hoogrood en
geel geflipt. Het vleesch is zeer malsch, muscusachtig van finaak
en vrij fappig. Zij wordt in 't begin van Augustus rijp , en kau
niet 'auger dan veertien dagen duren.
d'HIFER. Zie WINTER DOORN.
PARFUlli d'HIVER. Das Winterwunder, die kleine Selimeerbirne. Petit Oin, Romfette d' Anjou, Bouvar. — Little Lard
Pear. — (Du TLvnel. — Miller. — Manger. — Handb.)
zij den naam van Petit Oin draagt, is het nogtans eene
tamelijk groote en goede WINTER-TAFELPEER. De bloein
is groat en vooruititaand. Boven op is zij rond, en naar ondereti
loopt zij final toe, hebbende zij voorts op het oog vcel overeen.
komst met de Jagtpeer, behalve dat de buik doorgaans aan de
g ene zijde dikker is dan aan de andere. De heel is dun, foultijds veyj Eng min of nicer gebogen , en fteekt niet diep in de
vrucht. De fchil is ruig, groen , fijn geflipt , en words, ook
ria dat de peer een tijd king gelegen heeft , flechts weinig
aclitig.
11(A vicTsch is zeer fmeltend zoet en geurig. Zij is in November ectbaar en duurt een Naar maanden. Mcn inoit haar
fang aan sden boom Intea.
De
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De BO o M is flechts voor hoogilam gefchikt ; hij b egeert een
goeden grond en eene vrije flandplaats: Hij deugt niet op kwe.
Deszelfs zonierloten zijn lang , dun , groen , en met graauwe
pen bezaaid; de oogen zijn driekant en afftandig , en de oogtakjes
fcaan niet verre vooruit. Het blad is klein, meer getakt dan wet
getand, en fommige zijn gootswijze omgebogen.
Quintinye merkt aan, dat deze peer tot de zeer oude foorten beboort , even als de ilmbrette enz. terwijl daarentegen de St.Germain , Colmar, Crefane , Illarquife, de jAGTPEER en vooral de
Befi de la Mate van zeer nieuwen oorfprong zijn. Desniettegenftaande en hoewel hij in onze lugtitreek wet tiert, en de vrucht
even goed tot' den eerften rang der tafelperen behoort als de
groene Herfst Suikerpeer , zoo vindt men hem toch zeldzaam.
Die PARTESBIRN. — (Manger.)
Eene goede , peervor.
Inige H ER F S T— en WINTERPEER, 2 duim dik en 2z duini
long, geelachtig rood aan de zonzijde, en aan de overzijde gee!,
rhijusch en aangenaam van fmaak.. Zij wordt in het laatst van
September rijp en duurt tot middel in den winter.
PeISS.el TUTTI, zie WEERGALOZE.
LA P4STOR4LE. Zie HERDERPEER.
P4STOURELLE. Zie HERDERPEER.
De PAUSENPEER. Die Pabstbirne Poire de Pap, Pe7MC
Sucreau, Brutebonne. (Q,uintinye. — Manger.) — Zij behoort
tot de aanzienlijke en welgemaakte Zomerperen , en is langwerpig , geelachtig groen , en aan de zonzijde bleekrood geilreept
de fled is groen en vleeschig; de finaak zoet en muscusachtig
even als die der groote Muskadel het vleesch fappig, brokkehig en niet ileenig. In den omtrek van het klokhuis is echter de
fmaak zeer wrang , hergeen zij met meer andere zomerperen gemeen heeft , en uit welken hoofde zij — in der daad to onregt
den zonderlingen naam van Brute- bonne , G O E D VOOR DE.
ZEESTEN, fchijnt gekregen te hebben.
Zij wordt in het laatst van Augustus of in 't begin van September rijp , en verdient we! degelijk aangekweekt te worden
dat zij vrij wnt langer kan duren dan de incest° anto meer
dere zomerperen , zoo als ook de BO OM zeer duurzaam is.
Polio fans PEA7. Zit:. Fleur (le GUIGNZ
Die
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Die PECIIKUGEL. (Manger.) — Is eene WINTE RSTOO F.
appelvormig , geel van fchil , aan de zonzijde fraai rood,
met donkerder roode firepen , en wit geilipt. Zij kan tot April
Buren , en is dan het best om to gebruiken, wanneer zij zwartachtig en buikziek wordt.
PEER,

.PENDdRD. Zie GALGEPEER.
Sans PEPINS. Zie ZONDER. ZIELTJES.
PERM DEL C4MPO. Zie Pare de MAWIE.

PERil SPINA Zie BERG/111107TE BUG?:
PEADREN1. Zie VROEGE ROUSSELET.
i)oire de PERLE. Zie PARELPEER.
De PERSIK PEER. Die P.erfifche Birne.
(Handb. Beitr.)
Dit is eene zeer fmakelijke z oMERPEER, tamelij k groot , 2
auim hoog en iets minder breed. Zij is middel in het dikst en
hare vorm heeft eenige overeenkomst met die van een ei. Van
het middel namelijk loopt zij bijkans even duninaar de bloem toe
als naar den fled. Van onderen is zij itompfpits , en de dunne
Reel, welke i2 duim fang is, fteekt doorgaans fcheef in de
vrucht. De fchil is half bruinachtig rood en half geelachtig groen
en geheel en al met groene en witte flippen bezaaid. Het vleesgh
is brokkelig en zandig , maar zeer fappig en 'heeft een flerken
en aangenamen mrskadelfmaak.
Het klokhuis is zeer ongelijk. In fommige peren heeft hetzelm
ve flechts drie , in andere vier , en in andere vijf vakken. In
het eene yak vindt men flechts eene pit , maar die zoo groot is
dat zij het geheele yak uitvait , in andere daarentegen vindt men
er twee of drie , welke klein en zwart zijn. Zij wordt in 't begin van September rijp , en kan eenige weken duren.
De BOOM draagt zeer goed. Deszelfs zomerloten zijn rood.
nchtig bruin, en wit geflipt. De oogen zijn fpits en afflandig,
II,Qt bind is Hier groot langwerpig, fpits , en zeer fijn getand.
Petite .11/14R.GUERITE. Zie KERSENPEER.
Die kleine PFAZ:GRIFIN. Zie R o
PEER.

as EINS CHE
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Die rake oder grofse PF/ILZGR2FIAr. Zie ALANTPEER.
Die weifse PFAZGR4FENBIRIVE. — (Zink. — Manger.)

zij is 2 duim hoog , en 11 duim breed. De bloem is klein , weinig gezonken, en heeft eenige plooijen om zich been.. De fleet
is i4 duim tang , bruinachtig gee! , bij de vrucht dun, maar aan
't andere eind veel dikker. De fchil is aan de fchaduwzijde witachtig, een weinig verder hooggeel , en aan de zonzijde ire 'it
begin bleek en geheel middel in donkerrood, en tevens bleek- en
donkerrood geltipt.
Het vleesch is wit en korrelig, het fap zoet en aangenaani
maar minder kruidig dan dat der, Alantpeer. Zij wordt half October rijp , en kan niet wel banger dan drie weken duren. —
De Boom draagt niet zeer De bladen zijn in het midden
min of meet gebogen en zonder tandem
De PIETERSPEER. Die Petershirne. — (T. O. G.) —
Deze goede STOOF- en TA F E L P E E R is middelmatig groot , en
ter deeg rijp zijnde , en we& in de zon gehangen hebbende, ongemeen fraai op het oog. Zij is rondbuikig fpits , en middel in
het dikst. De bloem is eenigzins gezonken. Naar onderen is
de peer ftompfpits , en groeit veelal aan de g ene zijde over den
fleet heen, zoo dat dezelve fcheef komt te flaan. Zij is g duim
fang en x duim breed, en de flee heeft doorgaans 3 van do
Iengte der peer.
Hare grondkleur is geel en aan de zonzijde donkerrood,voorts
is zij overal rood en groen geftipt. De fchil is glad en dun. Het
vleesch wit , malsch en half brokkelig, vrij fappig , en zeer kruidig en aangenaam van fmaak. Zij wordt in hetlaatst van Augustus rijp , duurt drie of vier weken en worth dan eerst van binnen en vervolgens ook buiten aan buikziek.
De BO o M is tamelijk zwaar. Deszelfs hoofd- en zijtakken
groeijen vrij flea in de hoogte. De zomerloten zijn middelmatiglang en zwaar, bruinachtig rood en graauw geftipt. Het bind is
donkergroen, eirond en zonder tanden.
De PINKSTERPEER. Die Pfingsairne. Pcrtail. (Ouintinye. — Manger. — Bandit.) Quintinye befchrijft deze peer
wijdloopig, en doet zijn best om te betoogen , dat zij geenszins die waarde bezit, welke men haar in Poitou toekent, van
waar zij eigenlijk afkomilig is , en waar men haar het eerst fchijnt
ze hebben aangekweekt.
Intusfchen tiert zij in Duitschland allerbest , en levert daar als
hoogflam niet minder dan als laagilam de fmakelijkite vruchtr u
oa
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op, die bovendien cle v.erdienite hebben, dat zij zeer fang du,
ran. Het is voorts eene langwerpige peer, gro enachtig, met
vuile vlakken, en met een korten fled. Het vieesch is geelachtig, maisr-h muscusachtig., en, gelijk gezegd is, alleraangenaamst
van finaak- Zij worth in Januarij rijp en dtturt tot in het laatst
van Mei.
Na dat zij begins kleine roestvlakken te krijgen, is zij bet
fmakelijkst orn te eten.
PLATTE BOTERPEER, zie BERCZ4MOTTE CR.SANE.
PLATTE HONIGPEER , zie HONIGPEER.
PLUTZERBIRNE, zie BON CHRhTIEN.
POMPOEN PEER, zie FLESSCHENPEER.
De PONDPEER. Die Pfundbirne, Poire de Livre, Gros rd.
teau , Poire (17 Amour, Poire de Trefor. - (IC i o o P.
Ouinti.
— Da Hamel. — Hanclb. — T. 0. G.) Ten opzigte
van deze peer zijn r. de Fruitkundige Schrijvers het niet eens , en
men vindt zeer dikwijls, dat andere groote Peren met dezelve
verwisfeld en verward worden. Zij is, na de Napelfche Koningspeer, eene der grootile perm, 4 duim lang , en ruim 3
duim dik , voorts middel in her breedst, en bij gevolg buikig.
De bloem is eenigzins gezonken, en heeft doorgaaus vier of vijf
bulten orn zich been , waarvan fommige groot, en andere kleiner zijn. De Creel is Y duim lang.
De fchil dik, groenachtig geel en aan de zonzijde nu en
dan rood. Na eenigen tijd gelegen te hebben wordt zij volko.
men geel , en is voorts met een groot aantal kleine bruine flippen bezaaid. Het klokhuis heeft groote aderen in deszelfs omtrek , is even fpits naar de bloem als naar den flee', niet zeer
breed, en van fteentjes omringd. Het vieesch is grof en korrelig , vrij fappig en min of meer wrang van finaak. Zij kan tot
in Januarij en ook wel Langer duren , en is vooral goed om to
cloven en te droogen.
De boom worth zwaar en groot , en groeit zeer fleil in de'
hoogte. De zornerloten zijn kart en zwaar. De kroon is vrij
fmal an niet zeer digt. Het blad is langwerpig , naar den fleet
toe het breedst en rond , en naar voren fpits en getand. Het LI
voorts donkergroen en glimmend.
De xLEINE PONDPEER.

alandb.)
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Haan/ ran klein drg gende, weegt zij nogtans niet minder dan een
Pond. Zij is in het eerst groen als gas, maar wordt vervolgens
geel, met bruine roestvlakken en groene flippen. Zij heeft hier en
claar groote wratten even als een Citroen en twee zware naden,
die van de heel naar de bloem loopen. Het vleesch is vettig
fappig , en niet onaangenaam van fmaak; zij worth in October
nijp.

PORT4IL, zie PINKSTERPEER.
PORTUG/IL

zie CrISSOLETTE.

PRESENT ROI4L DE NiIPLES zie NAPELsc-az KONINGSPEER.

PRESIDENT d'ESMCIVE, zie BON dHRETI&V d'ESPdGNE.
De PRIESTERPEER. Die Priesterbirne Pfarrbirnr. Poire
de Pretre ,
rozat d'hiver,Caillot rozat musque , Cal (lot grin
Eau rose ronde. (Du Hamel. — Manger.) — Eene Z( er goede WINTER—TAPEL P EER, plat gedrukt, n duim clik en bijkans even hoog. De bloem zit in een breede en vrij vlakic.(;. groer.
De korte flee is vrij zwaar,, eri ileekt diep in de vrucht.
fchil is dun , van kleur even als de GLAAUWE JONKER BAN s,
en witachtig graauw geitipt.
Het vleesch is wit, half brokkelig , min of meer zuu.ra chtig ,
maar met dat al niet onaangenaam van fwaak , en heeft eenige
fieenen in den omtrek van het klokhuis. Zij wordt in I ebruarij rijp.

Pare de PRINCE, zie ADMIRAALSPEER.
Pare de PRINCE, zie VONDELING.
De PRINSEN PEER. Pare de Prince d'hiver. — (Zink. —
Manger.) — Eene fraaije peer, r duim dik en 2 711, duim lac lg.
De bloem is klein en weinig gezonken , maar de heel flee .kt
eenigzins in de vrucht. De fchil is geel , aan de zonzijde brui nachtig rood , en overal bruinachtig
Zij is ongemec
finakelijk en duurt tot in bet laatst van Mart.
De WITTE PRINSES , WITTE MADAME. Die weisfe Prin !Aesfenbinve.
(K N 06 p.) — Hoe zeer haar titel lets bFzon —
C131 5
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tiers fchijnt to voorfpell en , is het niets anders dan eene vrij ge..
meene z o M ER p nE R, van parelvormige gedaante , bij de bloera
rond, a duim dik en 3 T-: duim lang, vrij dun, en fteekt diep iii
Ile vrucht.
De fchil is glad, dik , groenachtig wit , en heeft overal groen'
achtig bruine flippen , en hier en daar bruine vlakken. Het vleesch
is malsch en korrelig, niet zeer fappig, liefelijk van fmaak, maar
zonder de minfte gear. Zij wordt in Augustus of September
niip.
Die PROBSTBIRNE, Sumpfling. — (Manger,) — Eene zeer"
groote , ronde , Duitfche peer , roodachtig van kleur, met veel
Jlippen, malsch van vleesch , zoet en aangenaam van fmaak. Het
klokhuis is veelal zonder pitten, vooral bij groote vruchten.
Poire de PROVENCE, zie DONVILLE.
PRUNdr, zie CeISSOLETTE.
.PUCELLE , zie KATTENKOP6

Belle PUCELLE, zie Moot NEELTJE.
PUCELLE DE LIINTONGE, zie MUSC/IT ROBERT',
(2,
Croft QUEUE, zie DIKSTEEL,
R.
De RAMMENAS - PEER. Die Rettigbirne. --= (Haab.) —
Eene zeer voortreffelijke en in den omtrek van Leipfig vooral zeer
gefchatte zomerpeer. In Dresden en in de Meisfenfcke Wijnbergen , waar men ze ook veelvuldig yin& , heet zij die Ritterbfrow. — Zij is klein, langwerpig, graamv, fappig , zeer \Ter•
kwikkelijk van fmaak , en vele geven haar de voorkeur boven
43e graauwe boterpeer , om dat zij niet alleen zoet maar oo-k tecy ens rhijnsch van finaak is. Wanneer men haar plukt voor dat
'zij geheel rijp is , wordt zij fmeltend , maar wanneer men ze op
den boom hare voile rijpheid laat erlangen, dan heeft zij wel een
=oeten muskadelfmaak , maar is echter melig. Zij wordt in het
rgiaatst van Augustus rijp.
De n o oivi is zeer draagbaar, en mist bijkans nooit. Het is
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Ilechts jammer dat de vrucht zoo ras buikziek worth. De Aak
fters zijn ook groote vrienden van deze peer.
De waarde van deze vrucht inoet (even gelijk zulks met meer
tndere en vooral volfappige foorten het geval is ) volfirekt niet
naar eerflelingen of naar de voortbrengfelen van zeer jonge,
maar flechts naar die van meer volwasfene boomen beoordeeld.
worden. De eerstgemelden namelijk, hoe zeer in gedaante
groote van de anderen weinig of niet verfchillende, zijn water-.
achtig en zonder geur.
Sommige boomen brengen ook grooter vruchten vomit dan
de gewonen , en deze hebben groffer vleesch en minder fape
Over 't geheel vindt men verfcheidene foorten van peren , die,
wat het uiterlijk betreft , veel overeenkomst met de Rammenaspeer hebben, maar haar aan inwendige waarde geenszins evenaren.
Gros RATEN zie PONDPEER.
RJUTENBIRNE , zie SPINDELBIR1VE.
REGELSBIRN.E zie WINTER BON CIIRkTIEIV.
Die REIFFrICHER BIRN, Stafelbirn. — (Manger.)
Deze appelvormige s T o OFPEER, die vooral in den omtrek van
Bafel en Rheirfelden veel gevonden wordt, is ruig van fchil „
geel van kleur, nu en dan roodachtig en met flippen bezaaid.
!let vleesch is zoet en fteenig. Men kan haar van October tot
in Januarij gebruiken.
REEVE

zie z OMER KONINGIN.

REINE d'HIVER, zie WINTER XONINGIN.
Die REINKELKERNBIRNE. — (Manger.) Eene Duitiche
' 01VIER..- en HERFSTPEER, rand van gedaante, bij de bloem
plat, 2; duim dik en 2 /1 duim hoag, met eene groote , tusfchert

bulten in zittende bloem, en een dunnen fled diet duirn lang
is. De fchil is geelachtig , het vleesch vrij vast, zoetachtig
Zuur en kruidig, maar fleenig in den omtrek van het klokhuis,
Zij wordt in September rijp.
RENETTENPEER, zie ROMEINSCHE BOTERPEER.
RETTIGE 'RAW
DEEL.

RAMMENASPEER.
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Taste RIBSTri zie CiISSOLETTE.
De RIETPEER. Hafelbirne. dingobert. . (IC N 0 OP. -----.
Quintinye. — Manger. — Handb.) — Zij verdient uit hoofde
van hare jaarlijkfche vruchtbaarheid eene der eerfle plaatfen onder die peren , welke tot alierlei huishoadelijk gebruik gefchikt
zijn. Zij is oolc g,eurig van fmaak, en kan, indien haar het war
gunstig is geweest, rook 17 oor ofelpv,r doorgnan.
Zij heeft veel overeenkomsc met de graauwe Boterpeer , maar
zij !is grooter, parelvormig, veil geel met bruine vlakken , en
zeer glimmend, In October en November is zij eetbaar. Wanneer zij zeer groot is noemt men haar:
De D u p B nr. E RIETPEER. De BOOM niaakt goed gewas,
en deszelfs liout lijkt veel naar dat van de graauwe Boterpeer.
Het blad is zeer groot, lang, breed, donkergroen en glad; 't i2
het fraaiste van alle Peerbladen.
RITTERBIRNE , zie RAMMENASPEER.
Faire de RIVES, zie CUISSE .111/1D4 ME.
Die rothe ROBER.TSB1R1VE. The red pear Robert. — (Manger.) — Eene in Engeland zeer beminde ZOMERPEER, gehetl
peervormig, middelmatig groot, geel en bleekrood befproeid en
Ran de zonzijde donkerrood. Het vleesch is malsch en het fap
overvloedig, zoet en muscusachtig.
De WINTER ROBIJN. Robine d'hiver, RoTal Rozat , ilverat
rozat. — (Hesfe. — Zink. — T. 0. G. — Handb.) — Eerie
lanzienlijke , maar veelal fcheef gegroeide , en onelfene peer.
Zij is zeer kort onder de bloem het dikst, en heeft eene flompe
fpits. De fleet is een drum lang , vrij zwaar , en fchijnt niet zeer
'vast te iteken. De bloem is groot , vlak en doorgaans van bulten omringd. Deze peer is 2 duim hoog en 2 duim dik, in het
eerst groen van kleur, maar na eenigen tijd gelegen te hebben
geelachtig, aan de zonzijde blozeud, en vol donkergroene ftip.
pen.
De fchil is dik en ruig. Het klokhuis heeft onder de bloem
eerie korte fpits en is er bijkans rond , maar naar den fleet toe is
het vrij fatal, voorts van vele fleentjes omringd. De vakken van
h.tt klokhuiszijn naluw en kort , zij bevatten weinig pitten , en
die men daarin vindt zijn volwasCen, paarsch van kleur , en hebben eene lance breede fpits. Het vleesch ii Weave' en op bet
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Wog brokkelig , naar in der daad nagenoeg fineltend voorts
fappig en heeft een zoeten muskadelCmaak. Zij wordt in januarii
:rijp en duurt fomtijds tot in Maart.
De Boo m is tameliik zwaar, groeit vrij regt omhoog , maakt
'veel warhout, en is zeer draagbaar. De takken zijn kart ,
en flaan digt achter elkander. De zomerloten zijn lang en dun..
Jiet blad is donkergroen, langwerpig, bij den flee! rond, elt
aar voren fcherp fpits. Aan de kanten. is het rneer oneffen dam
e;genlijk getand.
De ZOMElt ROBITN. Robine tretJ, roiale d'dtd, Friolet , Por
fugal d'etd, Lec*efrion , Depot de Sillery , Verdette , d'Averat,
, Ronal Muscat. August Muscat pear , Royal pear , Averat pear. — (K N 0 0 P. - Du Hamel. — Quintinye.
Linder. Manger. Handb. — T. 0. G.) — Deze peer , die
door Manger under de Ca.folettes geplaatst wordt, en die bij de,
Fruitkundige Schrijvers zoo veel verfchillende namen draagt, is
ricer rond dan lang, en wanneer men haar van boven , of tegert
de bloem aanzidt, heeft zij veel van een Zij is middel
in het dikst. De bloem is diep gezonken, open en ruim , en
beeft groote ey kleine plooijen om zich heen , waarvaii de groot{len ook wel over de oppervlakte heenloopen en dezelve
twee of drie. plaatfen oneffen maken.
De fteel fteekt vrij diep in de korte, Itompe fpits en heelt,
insgelijks plooijen em zich been ; hij heeft nagenoeg I van de
Iengte der peer, en is zwaar en houtachtig. De peer is 2 duint
fang, en eenige lijnen breeder. De fella is dun , lichtgroen,heefz
lomtijds roest- of boom - vlakken, en is rnec donkergroene flippen bezaaid. Het klokhuis is final; het heeft naar de bloert
toe eene lange, en naar den fled eene korte fpits, en een aantal rceenen om zich been. Het vleesch is groenachtig wit, vet-z
fig, fappig, en heeft een fterken Muskadeifmaak. Zij ,moet echter niet to lang aan den boom blijven hangen, wordende zij anders melig. In Augustus worth zij rijp en kan 14 dagen duren.
De BOOM draagt rijkelijk, maar niet alle jaren. Hij worde
vrij zwaar en groeit vrij fteil in de hoogte. Deszelfs zamerlotem
Rijn dik , lang, bruin , en witachtig graauw geftipt. De kroort
is zeer digt , en als een hooge kogel gevarmd. Het blad is donfija geLand-.
kergroen, grout, bijkans rond ,
Zij draagt, volgens Qpintinye , den naain van reale, om dar
IConing Lodewijk XIV. van Frankrijk veel werks van haar makte, zoo als zij dan ook zekerlijk tot de beste zomerperen beboort, en hoewel zij ten opzigte der duurzaamheid de Franfche
kaneelpeer, of andante de Brest niet evenaart , zoo overt gefc zij
deY2
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dezelve eVtilwel (vooral als de zomer zeer droog is geweest) in
liefelijkheid van fmaak, in vloeibaarheid, en in geur gelijk
ook in vruchtbaarheid.
De fleet van deze peer is, volgens cilaisT,in Duitschland
altijd kort , terwijl hij in Frankrijk zeer lang, zwaar,, en regt
is. — Deze peer heeft ook nog dit boven de meeste andere
zomerperen voornit, dat zij niet ligt buikziek wordt.
(Manger.) — Eena
De ROESTPEER. Die Rostbirne.
aanzienlijke en goede Duitfche ZOMER- en HERFSTPEER,
duim dik en 31 duim Lang, kegelvormig en naar de bloem
flompfpits toeloopend, geel van kleur met graauwe ftippen. Het
vleesch is malsch , fineltend en aangenaam van fmaak. Zij
worth in het laatst van September rijp, maar kan niet lang
1W]' d'ETE, zie zolVIER KONING.
ROI ROUX, zie citoo TE LOOKPEER.
Pare du ROI, zie WINTER KONINGSPEER.
••

,ROLeILE d'HIVER, WINTER KONINGSPEER.
RONVILLE , Martin-Sire, La Hocrenaille , Certeau Muscat. —
(Quintinye. — Du Hamel. — Manger. — Handb.) Eene
aanzienlijke en geheel peervormige vrucht , van boven rend, en
naar onderen fpits toeloopend. De bloem is weinig gezonken
en de Lange , kromme flee! itaat aan thne zijde. De fchil is glad
geftipt, groen, en aan de zonzijde blozend : het vleesch brokkelig , en in den omtrek van het klokhuis veelal ifeenig. Het fap
is zoet als fuiker en zeer geurig. Zij worth in Januarij en Februarij rijp.
De BOOM maakt goed gewas. Deszelfs zoinerloten zijn dik,
regt , bruinachtig rood of donkerpaarsch ,en met zeer kleine geelachtige ffippen bezaaitl. De oogen zijn zeer plat, en de oog.
takjes insgelijks plat en met voren. De bladen zijn eirond , benedenwaarts omgebogen , en zonder tanden.
De ROODBRUINE PEER. Die fpäte Rothbraute.
(111-anger.) —Eene goede Duitfche WINTERSTOOFPEER,
van parelvormige gedaante bij de bloem plat , 2 duim dik
n duim hoog, met gezonkene bloem en een dikken korten ifeel.
De fchil is nu eens geheel rood , dan weer met een graauwen
roest overtrokken, of ook wel bleekgroen met roode vlakken.
klet vleesch is vast en hard, ook dan nog waniieer zij reeds
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scheel rimpelig is maar des niet to min zeer gOed om to itoven
tot in Februarij of Maart.
ROODE WANGETJES, zie WANGETJES.
?dire de ROSE. DUBBELE, BLOESEMPEER.
Pare de ROSE. Zie ROZENPEER.
RO SKAMMER PEER , zie COL1JI4R,
R OTHBIRLE, zie MISPELPEER.
RO TTESTAART, zie LANGSTAART.
De G E L E ZOMER ROUSSELE7'. Le R.ousfelet MUSrfUe trbi.—
(Diel.)—Eene kleine , en zeer goede zomerpeer, die, zoo dra
ze regt rijp is , moet gegeten worden, wordende zij na dien zeer
(poedig buikziek. Zij is buikig , en van onderen ftomp fpits.
De buik zit middel in. Zij is Q duim hoog en z4 duim breed.
De bloem is weinig gezonken , maar van een aantal fijne plooijen
omringd. De fchil is glad , geelachtig groen , volkomen rijp
zijnde fraai citroengeel , aan de zonzijde lichtrood geftreept , en
overal met roode en groene ilippen bezaaid. Het vleesch is wit,
fijnkorrelig, vo1 merg, fmeltend, fappig , en heeft een zeer aangenamen en fijnen Muskadelfmaak.
De Boom groeit op zaailing zeer clerk en levendig , op kwe
gematigd , en is buitengemeen vruchtbaar. De zomerloten ZijI2
Ling, zwaar, wollig, aan de zonzijde bruinachtig rood en glimu
mend , aan de overzijde donker groen, en met fijne ftippen be,
ftrooid. Het blad is tamelijk groot, doorgaans elliptisch , en
heeft kleine maar zeer fpitfe tanden. De oogen zijn klein 1ichtbruin van kleur , niet afitandig , en zitten op kleine, vlakke
oogtakjes. Deze peer wordt half September, of in het laatst
van die maand rijp , maar is fpoedig buikziek.
Van dea
TWEEDEN RANG.

Rou:felet musqud
ROUSSELET.
(Diet. Handb. Bear.) Eene kleine , zeer buikige,
kostelijke zomer - tafelpeer , die zeer fmeltend van vleesch is.
Zij heeft in haar uiterlijk veel overeenkomst met de Franfche
Kaneelpeer, en is 21 duim breed en hoog. De kleine, gellotene
bloem is eenigzins gezonken , en van fijne plooijen, gelijk merle
van eenige zware ribben omringd, welke laatflen ook zeer zigtbaarlijk over de vrucht heen loopen , en dikwijls hare oppervlakte oneffen maken.
De zware flee' is tot I duim lang en iteekt op de flompe
fpits
Y3
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fpits van de vrucht in een kniltje , 't geen van fijne bulten oind
ringd is, waarvan doorgans 66n dikker is dan de anderen, en
tegen den fled aan De fchil is geelachtig groen, aan de
2onzijde min of meer blozend, en met zeer vele fijne graauwe
Tippers bezaaid , welke ook wet Bens in een vloei j en , en in dat
gevai tot groote roestvlakken worden.
Het vleesch is wit of wet groenachtig geel, zeer fappig , fi jn,
'war evenvooral in den omtrek van het klokhuis
Iteenig
wet zeer fmeltend , en van een zoeten , liefelijken muskadelflunk.
De Boon groeit levendig, en worth zeer groot en vrucht-baar. Deszelfs zomerloten zijn lang en rank, olijfgroen van
itleur, en met langwerpige, witte flippen bezaaid. Het blad
.zeer groot, eirond, glimmend groen , en geheel zonder tanden.
De oogen zijn dik kegelvormig, afitandig, en zitten op breede, v l akke oogtakies. Zij wordt in het laatst van Augustus
rijp. — Van den E ER s TE N RAN G.
ROUSSELET. Gros Rousfelet d'hi
( langer. Handb. Beitr. — Did.) — Behoort eigenlijk niet tot de groote peren , is goad om versch to eten
Saar bij ultnemendheid good your de keuken. Hare gedaante
is kegcryormig, de balk zit Dort ander de bloem , en boven op
is de peer vrij Zij is 21/ duim breed en duim hoog. De
kleine bloom zit in con ronde en diepe groef, waarin men fomtijds eenige plooiien ontwaart, die echter niet over de vrucht
teen loopen, zijnde hare oppervlakte zeer effen. De f}eel is II
tot t duim lang, fteekt eenigzins in de vrucht, en heeft verfcheidene kleine bulten om zich heen.
De fchil is aanvankelijk lichLgroen , wordt vervolgens citroenfeel , en aan de geheele zonzijcle fraai donkerrood. De flippen
-21ill veeivuldig en bruinachfig. Het vleesch is wit, fijn, fappig,
knappend, zoet en aangenanm van fmaak.
De n o o M groeit levendig, en wordt zeer groot. Hij draagt
zijne takken fchoon in de hoogte en is bij uitnemendheid vruchtbaar. De zomerloten zijn lang , vrij zwaar,, bruinachtig rood,
-en met fijne langwerpige flippen bezaaid. Her blad is groot,
4eirond, met cone lange fpits , glimmend , levendig groen van
kleur, en heeft ftompe tanden. De oogen zijn fpits kegelvorafftandig , en zitten op kleine en zeer vooruitflaande oogmi
takjes.
Dc vrucht worth in Februarii of Maart
fomtijds niet v66r
April
regt rijp , en duurt tot 's zomers. — Van den T w E
De

G R 00TE WINTER-
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De GROOTE ZOMER- ROUSSELET. Gros Roufsele t , Rot
erectê, St. Samfon. — (Miller. — Handb. — T. 0. G ) _ Eene
aanzienlijke, fraaije en groote vrucht , 3 1 duim lang, 21 duim
breed en rond , parelvormig van gedaante. Zij is kort onder de
bloem het breedst ; doze is groot , open , ruin en diep , en weinig gezonken. De fleel is lang, houtachtig , en vrij krom.
De fchil is tamelijk dik, groenachtig geel, en , geheel rijp
zijnde, helgeel ; aan de zonzijde bruinachtig rood, en met eeri
aantal zware graauwe Clippen beflrooid. Somtijds vloeiien deze
nippen in elkander,, zoo dat er roestvlakken van worden.
den omtrek van het klokhuis vindt men veel fteentjes. Het vleesch
is week, brokkelig , vrij fappig , zoet en aangenaain van fmaak.
Zij worth in September rijp.
De Boom is draagbaar,, maar niet zeer groot; deszelfs hoof&
rakken groeijen zeer flea in de hoogte. De zomerloten zijn ta*
rnelijk lang en zwaar. De kroon is vrij hoog. Het blad is geelachtig groen , glimmend , langwerpig en final , en middel in het
breedst ; naar den flee/ loopt het even final toe als naar voren
waar het met eene forte *its eindigt. De tanden zijn klein ea

De rt LEINE ROUSSELET. Die Zimmetbirne , die Sommer Zimwetbirn. Petit Roufselet , Roufselet musqud , Perdreau niusquê.
(K N o o p. — Miller. — Manger. — Handb.) Zij is niet
groot , van boven vrij dik , en naar onderen fpits toeloopend.
De fchil is geelachtig groen , en aan de zonzijde van onderen tot
boven zeer fraai rood, en met gele flippen.
Het vleesch is wit , malsch , half brokkelig , en wel niet vol.
fappig , maar ook even weinig droog noch melig ; heeft een flop
-kenmusadlf iogemnur.Zjwthie
laatst van September , of in 't begin van October rijp , en kaa
niet lang duren., Zij is het fmakelijkst , wanneer men haar aan
den boom geel laat worden , en ze dan dadelijk gebruikt.
De LANGSTELIGE ROUSSELET. Roufselet d'eti a longue
queue. — (Diel. Handb. Beitr.) Eene fraaije, groote, ert
voortreirelijke ZOMERPEER, goed om te cloven en om versclt
te eten. Zij is van boven rond , en loopt dan als een flompe
kegel mar de bloem toe : hare hoogte is 23 en de breede
tot 2 duim. De bloem is zeer weinig gezonken, maar zit in
een klein kuiltje , onder op de ftompe fpits.
De fchil is licht citroengeel, aan de zonzijde en nog la g verder been karmozijnrood, en doorgaans met fijne , graauwe ftippen bezaaid , ook hier en daar met fijne roestvlakken. Het
vleesch
Y4
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vleesch is wit , korrelig, fmeltend vol merg en Cap en zee
wet van fmaak.
De Boom groeit levendig , wordt gezond en zeer vruchtbaar.je zomerloten zijn lang en niet zwaar, naar de zonzijde
roodacbt ig bruin, en met vele langwerpige en witachtig graauwe
ilippen bezaaid. Het bind is eirond, lichtgroen, glimmend, en
friet getand. De oogen zijn lang, fpits kegelvormig afftandig,
en donkerbruin van kleur. De oogtakjes flaan zoo verre vooruit
als de oogen lang zijn.
De vrucht wordt 'half September rijp, en kan niet langer dart,
54 dagen duren. — Van den EERSTEN RAN G.
De ROUSSELET van RHEIMS. Die Zuckerbirne. Roufsele;
de Nelms. — (Merle:. Quintinye. — Du Hamel.—
Zink. — Miller. — Pam. 214. — Poin. Franc. — Haab. —
'T. 0. G. — Diel.)
Dit is eene der beste zomer tafelperen
geheel p eervormig, boven aan rond, en naar onderen als een,
itompe kegel toeloopend. zij is duim breed en 24: duim lang.
De fchil is helgeel , aan de zonzijde bruinachtig rood, voorts
overal met groene en graauwe flippen en roestvlakken.
De bloem is niet. gezonken , maar heefc eenige plooijen om
rich been. De zware flee' ftaat doorgaans krom, en is tot ildnim lang.
De BO Om maakt goed gewas , en wordt zeer groot. Deszelfs
kraon is vrij plat en breed. Hij draagt niet zeer vroegtijdig , om
dat het vruchthout zich niet dan zeer langzaam vormt, maar wanveer hij cens begint, draagt hij ook rijkelijk. De zomerloten zijn
lang en zwaar,, boven aan glimmend en paarsch van kleur , en
mar onderen vaal , of met eene foort van zilvervlies overtrok, en met een aantal ronde flippen bezaaid.
Het blad is eirond , met eene korte fpits, donkergroen glim.
mend, en heeft fijne tanden. De oogen zijn klein, plat , hartvormig, niet afitandig , en de oogtakjes itaan zeer vooruit. De
peer wordt half September rijp , en wanneer het een heete zomer
is geweest, nog wel jets vroeger. Zij kan naauwelijks veertien
dagen duren en is het fmakelijkst, zoo dra zij begint geelachtig
to worden ; wordende zij al vrij ras buikziek. Zij is even goed
tot allerlei huishoudelijk gebruik al; op tafel. — Van den EER"
STEN RANG.

De vito E G E ROUSSELET. Roufiekt
Rousfelet de Chyre , (Qyintinye. — Du Hamel. — Manger.) — De
vroegfle van alle de Rousfeletten , peervormig, klein, r duim
talk, en II, duim !wog. De bloem zit in cm wiide en zeer \flak-
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ke groef, en de fleel is vleeschig en tameiijk dik. De fchil is
fijn geel , flan de zonzijde levendig rood, en met g:aauwe vlakken geteekend.
Het vleesch is geelachtig, half brokkelig, in den omtrek van
het klokhuis min of meer zandig of ileenig , zoet, aangenaain en
zeer geurig van fmaak. Zij wordt half Julij rijp.
De W!NT E R ROUSSELET. Rousfelet d' — (Manger.—
Handbuch.) — Van gedaante en kleur nagenoeg als de Roufselet
van Rheims , maar jets kleiner, en -aan de zonzijde donkerder
rood. Haar vleesch is half brokkelig, het fap veelvuldig; hetzelve heeft een grasfmaak, en flechts aan het Planketfel word:.
Zij fmakelijker. Zij wordt in Februarij en Maart eetbaar.
ROUSSELIIVE. De langflelige filuskadelpeer. Muscat at grande
Quintinye. —
queue. —
11Prlet.
N 0 OP.
— Miller. — Abercrombie. — Zink. — T. 0. G. —
4andb. Beitr. Eene kleine, fraaije , voortreff,tlijke HERFST-TAFELPEER, die in haar uiterlijk veel van
eene Rousfelet heeft, maar voor het overige 'de meeste overeenkomst heeft met den Martin fec. Zij werd het eerst bekend
onder den naam van. Muscat 4 longue queue de la fin d'ilutomne ;
is zeer buikig en rond , 2 duim breed en even hoog. De kleine
bloem zit in een naauwe groef, en is van veel fijne ribben omringd, waarvan fommige zich als bulten verheffen, en over de
geheele vrucht been loopen.
De flee! is vrij zwaar, 2 duim lang, heeft fijne plooijen out
zich heen , en ilaat doorgaans aan édne zijde. De fchil is aenvankelijk lichtgroen , en wordt onder het liggen Baas citrongeel : de zonzijde is glimmend rood met graauwe flippen, Het
vleesch is geelachtig wit , zeer fappig, flechts in den omtrek
van het klokhuis min of meer fieenig , bijkans fmeltend op de
tong, en van een zeer zoeten muskadelfinaak:
De BOOM groeit vrolijk. Deszelfs takken hangen veelal benedenwaarts. De zomerloten zijn lang en rank , bruinachtig rood
aan de zonzijde , en olijfgroen aan de overzijde , voorts wollig
en met vele fijne flippen bezaaid. 1-let blad is elliptisch enloopt
naar den Teel toe even (pits als naar voren. De oogen
bruin, niet groot, hartvormig , en zitten op fraaije, vooruitflaande oogtakjes. — De peer wordt in 't begin van November,
en indien haar bet wear ter deeg gunstig is , fomtijds reeds half
October rijp, en duurt drie of vier weken , na verloop van dien
tijd worth zij buikziek,
Van den EERSTEN RANG.
Y5
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ROUSSELINE. Zie AGAATPEER.
ROUSSELETTE d'AVYOU. Zie
PEER.

KLEINE WINTER

BOTER.

ROUSSELETTE de BRET/IGNE. — (Du Hamel.
Man.
ger.) Dit is cone afwijking van de Befi de Caisfoi, iets grooter, te weten 2 duim over 't kruis, en plat. Zij is echter niets
meer dan eerie STOOFPEER. De bloem zit in een klein groefje , maar de korte reel ffeekt in een diepen kuil , en is van bulten en plooijen omringd.
De fchil is effen , roodachr4g bruin , gelijk die van den GOUDEN JONKER HANS, ook wel eens graauw, gelijk die van deli
GRAAUWEN JONKER HANS. Het vleesch is zeer wit , eenig2ins brokkelig, maar geheel rijp zijnde , tamelijk malsch, en in
den =trek van het klokhuis min of meer zandig. Bet fap
veelvt-adig, en de fmaak nagenoeg als die van JONKER HANS.
Zij worth in October of November rijp , maar kan Loch ook nog
in December gebruikt worden.
De ROZENPEER. Poire de Rofe, Caillot rofat Epine
(Ouintinye. — Du Hamel. — Miller. — Porn. 441.
Manger. — Handb.)
Eene platronde, bergamotvormige, vrij
groote peer , 2 duim hoog en 22 duim dik , met gezonkene
bloem en een vrij langen , dunnen reel, die ver in de vruchr
iteekt. De fchil is geelachtig groen, geftipt, en aan de zonzijde
rood; het vleesch brokkelig , maar evenwel malsch en half boterachtig, goed en muscusachtig van fmaak. Zij wordt in Augustus en September rijp. — De B o o M begint laat te dragen
maar is dan ook ongemeen vruchtbaar. Het hour is week en kart
niet wel tegen den vorst. De zomerloten zijn dik, bij ieder oog
ingebogen , bruinachtig rood of donkerpaarsch , met zeer kleine
1ichtgraauwe flippen. De oogen zijn plat en niet affiandig , en
de oogtakjes dik. Het bled is groot, near den heel toe vrij
breed , onregelmatig en wijdloopig getand.
De nERFST ROZENPEER, Poire de Rofe d'Automne.
Deze is klein , groenachtonne Rafe pear. — (Manger.)
tig geel , can de zonzijde fomtijds blozend, malsch van vleesch,
niet zeer fappig, maar muscusachtig en ongemeen liefelijk van
fmaak. Zij worth vroeg in October rijp, en ook wel een mend
later.
De
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ibergamott. Ores Rofat d'hiver,, Grande Bergamotte d'hiver.—
(Zink.) — Eene aanzienliike, maar' niet zeer fmakelijke peer,
boven aan dik , en naar onderen dun toeloopend , 3-1 duim dik ,
34 duim hoog , met eene kleine bloem, die van bulten omringd is , en een korten, dikken, zijdwaarts_ ftaanden heel. De
fchil is fraai oranje , maar; het vleesch vezelig en droog. Zij is
Tan October of tot in Februarij to gebruiken.
RUDE EPEE. Zie CMPAUDINE.
S.
IIERFST

'XIV&
ZOMER

SAFRAANPEER. Zie BON CHRETIEN d'ES,

SAFRAANPEER. Zie BON CiIKETLEN.

SIIFIBIRNE. Zie IIOLPEN.ER.
SAINT GERMAIN. Zie GERIIMIN.
SAINT SIIMSON. Zie

GROOTE

ROUSSELET.

SALVIATI, Epine role grife , Forniquet. — (Quintinye.
Du Hamel. — Miller. — Manger. — Handb.) — Eene vroege H E R F S T- of ZOMER-PEER, gevormd als eene Bergamot,
doorgaans rond en boven plat gedrukt , maar naar den heel vrij
fpits toeloopend. De bloem is weinig gezonken ; de flee' danrentegen, die regt en korc is, fteekt vrij diep in de vrucht. De
fchil is geel als was , en aan de zonzijde rood , fomtijds is zij
ruig en vol groote , roodachtige vlakken , het vleesch is tedr,
zoet en ongemeen geurig van finaak. Zij wordt in September
rid p.
De Boom groeit levendig , wanneer hij op zaailing veredeld
is; hij maakt dunne , gebogene, flaauw geftipte zomerloten, die
aan de zonzijde licht bruinachtig rood zijn. De oogen zijn dik ,
fpits en niet zeer afflandig, en de oogtakjes vrij groat. Het
biad is lichtgroen , gootvormig en benedenwaarts gebogen , bij
den fled rond, onregelmatig en tamelijk diep getand. De kleine
bladen zijn zeer lang en fmal, en weinig getand.
S4NGUINOLE. Zie GRANAATTEER.
,S4NS PAIR, Non pareille, ook wei Saint Pair en Saint Pere
,;,2".

pEREN (S.j.
enaamd. (Du Haw/. -- H. Hesfe.) Eene voortreffe.
P i ke WINTER-STOO FPE/R , die ook zeer goed versch mag
gegcten worden. Zij is min of meer eivormig, 2; ain't dik en
2; dUitll hoog. De bloem is weinig gezonken, even als ook
de fteei , welke kort en dik is. De fchil is ruig, over 't algeImeen geel, en hier en daar ka,neelkleurig. Het vleesch is wit,
malsch fappig, zoet en aangenaam van fmaak.
Zil wordt ii
Maart rijp , en duurt tot in Junij.

Poire SAWS PE4U. Zie Fleur de MCAT.
SZNS PEPINS. Zie ZONDER. ZIELTJES,
SAWN. Zie DENNENPEER.
S'ARASIN. (rata. des Chartr.

Du Hamel. Handb. —

• 0. G.) Deze voortreffelijke peer is tamelijk groot, te weten 3 duim lang en 2 duim dik. Zij is kort onder de bloem het
breedst. De bloem is vrij groot , weinig gezonken , maar zit
cloorgn.ans tusichen yea, plooijen in. De flea is dik , i duim
lang , en ziet er uit als of hij in de peer gedraaid ware. De
fchil is vrij , groen en met bruine flippen bezaaid. Niet
dan in het laatst van Junij van 't volgend jaar wordt dezelve
gee' , en aan de zonzijde blozend. Het vleesch is wit, en wordt
op het gemelde tijdftip boterachtig, zoec en geurig van finaak.
Het kiokhuis is regelmatig en heeft vo1komene, zwartachtig
pitten.
Zij wordt, gelijk gezegd is , in het laatst van Junij van het
volgend jaar rijp, en duurt tot November of December, hetgeen,
vooral ten opzigte eener boterachtige peer , eene groote zeldzaatrtheid is. Reeds vOcir dat zij malsch is, is zij zeer goed out
te ftoven , zoo dat men haar gedurende een geheel jaar kan gebruiken.
De u o Om groeit vrolijk, is gezond, en maakt vrij regte takken , met lang draaghout , hetgeen onordelijk afwisfelt , en vrij
ver nit een {hat. De zomerloten ziju groen , met witte ftippeu,
en nail de zonzijde bruinachtig rood. Hij maakt eene fraaije
uitgebreidde kroon, en draagt meest alle jaren. In het voorjaar
begint hij laat nit te botten.
Het biad is itijf giimmend groen , langwerpig, gewoonlijk
duim lang, midd21 in I2 duim breed, gootvormig gebogen
en benedenwaarts gekruld. Sommige bladen hebben zware Emden anderen bijkans geene. De bladifeel is doorgaans i duim
Ling. De oogcn zijn kort en fpits , en de oogtakies zwaar.
D;:t
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De SilMSZAT van Du Hamel welke hij in zijne &Ink&
(Tom. 3 blz. 95.) befchrijft , is eene van de voorgaande verfchillende vrucht ; ook is de boom geheel ander& Hare 'von]]
is langwerpig, eirond , en zoo dat men haar niat op de Nom
kan zetten. Onder aan is zij itompfpits. De fail is groen, met
graauwe flippers , en aan de zonzijde eenigzins bruinachtig rood.
Geheel rijp zijnde worth zij bleekgeel. Het vleesch is wit en
bijkans fmeltend het fop zoet , verheven en geurig. Zij kart
ook nagenoeg een jaar duren, nogtans niet geheei zoo !mg als
de Sara/in der Karthuizers.
De Boom worth ook zwaarder. Deszelfs hout is roodachtiger,, en vooral is het jonge hout wollig en heeft eene menigte
Witte flippers. Het Wad is ianger, grooter en &lachtigel dan
dat der voorgaande.
Pare de S/IRTE/IU. Zie KLOKKENPEER.
Zie D4UPHINE.
SATIJNPEER. Die .eltlasbirne. Satin, Satin vend.
(Ouintinye. — Manger.) — Eene goede , appelvormige Winterpeer, geel , glimmend en glansrijk als Satijn boterachtig
zoet van vleesch; eetbaar van Januarij tot Maart.
SAVOUREUSE. Zie SMAAK - WEL.
SCHAAPSNEUS. Zie HAZENKOP.

SCHAAPS -PEER. Die Schafbitne. — (Manger.) —
Eene Duitfche en zeer goede ZOMER- en HER FSTPEER rond
en bij de bloem plat, ix, duim dik, en x duim lang; niet geheel glad , maar geel en vol roestvlakken. Het vleesch is malsch,
fineltend, fappig, en zeer liefelijk van fmaak. Zij worth ill
September rijp.
De SCHAAPSPEER. Die Ramnselshirn , Schaafsdeke, Ha
— (Zink. — Manger. — T. 0. G.) Eene groote
en zeer goede Stoofpeer, 3 duim lang en 21 duim dik. Zij it
buikig, en naar onderen itompfpits. De bloem is eenigzins gezonken, en de flee! r duim lang. De fchil is dik , vast, citroengeel en geflipt. Het vleesch is grof, korrelig , fappig en zoet.
Zii words in het laatst van October rijp , duurt tot December,
en is bij uitftek gefchikt om te droogen ; waarmede men echter
wachten inoet tot dat zij vary binnen begint buff ziek te worden. I
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De BO o M wordt buitc..ngemen. groot, en draftgt bl ikafts iecief
jaar rijkelijk. Deszeifs krooii is rond als een kogel. De zomer=
loten zijn zwaar en lang. Het bind is lichtgroen , weer rond
dan fang en heeft eene flompe fpits.
SCHAGER MAAGD, zie ZOMER BON CHRETIEN.
SCHAPENBUIK. Hammelswanst (Manger.) Dezen
imam geeft men in Hesfen aan eene goede HEM'S t-STOOFPE E R. Zij is 24 duim dik en 21 duim hoog, graauwachtig en aan
de zonzijde blozend het vleesch is rhijnsch en min of meet
twang, en de vrucht wordt in het laatst van September rijp.
De SCHATPEER. Die Schatzhirne. Trefor , ilmour , /1/11011e
cl'hiver. — (Du Hamel. — Manger.) — Deze zeer groote
T E R-TAFELPEEk. is zoo wet goed om versch to eten , als ook
om to cloven. Zij wordt 4 duim dik en 5 duim lang ; fomtijds
ook nog grouter. De bioem is klein en eenigzins gezonken. De
fled is I duim king, zeer dik, en fteekt in een nanuw en diep
kuiltje. De fchil is vrij nig, en citroengeel met geelachtig
bruine vlakken.
Het vleesch is wit, malsch, bijkans fmeltend en zonder fleenen. Zij is fappig, zoet , eri aangenaam van finaak; wordt in
December rijp en duurt tot in Maart. — De BOOM groeit 1e.
vendig zoo wel op kwe als op zaailfng.,
SCHELMBIRNE. Zie GALGENPEER.
SCHIJVENPEER. Zie DIKSTEEL.
PEER ZONDER. SCHIL. Zie Fleur de MOM

SCHIMBELBIRN. Zie SNUITPEER.
SCHOONE VROUW. Zie HOE LANGER HOE LIEVER.
De GROOTE SEPTEMBER PEER. — (Handb.) Zij it
zeer groot en heeft de vorm eener Bon Cbretien, geel, vol fijne
graauwe flippen, en aan de zonzijde met bruirie vlakken. De
fleet is lang en zwaar. Zij wordt in September rijp, en kan zei
weken duren. — De BOOM is zeer vruchtbaar.
SEPT EN GUELILE , zie KLEINE MUSKADEL.
Sri
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SMENEN. C ITROENPEER. Zie CITROENPEER.
SMAAK -WEL. Die Schmackhafte. Die Markbirne. R So,' oureufe. (Handb. Diet.) Eene fraaije tamelijk groote,
kostelijke 'WINTER-T A FELP EER , die een zeer fijnen Berg,amotfmaak heeft. Zij is min of meer kegelvormig. De bull:
zit kort ander de bloem , en van onderen is zij ftompfpits. Li
is 21 duim breed en 3 tat 31 duiin hoog. De bloem is klein en
weinig gezonken. De heel is zwaar, bruinachtig geel , fteekt
niet diep in de vrucht, en is van fijne plooijen omringd. De
fchil is bleek of geelachtig groen , met groenachtig graauwe flip*
pen bezaaid, en heeft doorgaans roestvlakken in den omtrek van
de bloem.
Het vleesch iruikt zeer fmngennam eel Bergamotachtig, is geelachtig wit van kl3ur, vrij grofliorrel;g am het klokhuis been;
voorts boteLT:clif,:g fineltend en zc!er verheven en geurig
van fmaak, irgenoeg ass pie Herfstberzamot of de Befi de
Matte.
De TI o OM. groeit in de jeugd zeer levendig, fchiet zijne takken fraai in de hoogte, en krijgt de gedaante eener Piramide. De
zoinerloten zijn fang en rank , donke y olijfgroen van kleur , met
vele fijne, witachtig graauwe flippen bezaaid en zonder wal.
Ilet biad is klein langwerpig rand; naar den flea doorgaans
fpitfer dan naar voren, glimmend donkergroen , en niet diep mar
romp getand. De oogen zijn lang, fpits en afftandig, en de
oogtakjes Haan zeer vooruit.
De vrucht worth in December rijp en is in Januarij het fmakelijkst. — Van den EERSTEN RANG.
NOOP.)
De SMEERPEER.
Eene gemeene Herf
peer, van geringe waarde, peervormig , x duim dik en duivz
lioog. De bloem is klein , en eenigzins gezonken ; de Reel dun.
en I duim lang. De fchil is groenachtig en heeft doorgaans zwartbruine of paarfche vlakken. Het vleesch is korrelig , vrij fappig,
en min of meer muscusachtig, hoewel niet fijn. Zij wordt in
October en November rijp. — De BOOM groeit goed, en is
zeer draagbaar.

De SMELTPEER. Die Sclimalzbirne , Speckbirne ,
berbirne. (Henne.) Eene vrij boterachtige peer , die
evenwel niet dan tot de Stoofperen kan geteld warden. Zij heeft
op het clog veel overeenkomst met de graauwe boterpeer , is 3
fluim lang en 2 duiin breed. De bloem is weinig gezonken, en
ale
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tic fled die 21 duim lang is, fteekt niet diep in de vrucht.
tie bloem is zij vrij breed, middel in buikig , en naar onderen
itomp. De fail is graauw , met olijfgroen vermengd maar goheel rijp zijnde, wordt dezelve geelachtig en graauw gemarmer d.
fret vleesch is witachtig geel malsch , week en fineltend , waarvan zij oolt Karen naam ontleent. Zij is vrij fappig en zoet maar
niet geurig van fmaak.
De B oolvl breidt zich clerk maar worth niet zeer hoog;
llij draagt rijkelijk en doorgaans om het andere jaar. De zomerloten zijn lang dik, regt, aan de zonzijde roodachtig, aan
de fchaduwzijde graauwachtig groen, en vocraan roodachtig
bruin geflipt. Het blad is 3-,; duim Pang, 2 duim breed en heeft
Ejne tanden. De vrucht is in het laatst van September rijp , en
inoet dan ook niet langer aan den boom blijven bangen. Reeds
na verloop van acht dagen worth zij buikziek. Zij is zeer gefchikt om er droop en moes van te koken.
De SMELTPEER. Die Schmaizbirne. Ciro 0. G.) -Vele boterachtrge peren dragen dezen naam; di t is intusfchen
eenszins de geaardheid van de bovengemelde vitOLGE HERFSTSTOOFPEER, welke waarfchijnlijk van Duitfcheli oorfprong is ,
en aan welke de eerfte aankweeker om onbekende redenen dezen
naam Iaeeft gegeven. Zij is aanzienlijk groot,' 31 duim lane,
en 3 duim dik. Hare gedaante is eivormig, en kart onder de
bloem het dikst. De Heel is z duitn fang en d(3 bloem weinig
gezonken. De fchil is groenachtig geel, aan ee zonzijde iets
lichter , en atom met kleine graauwe ilippen bezanid.
Het klokhuis is boven en onderen fpits en van kleine fleenet
omringd. Het vleesch is brokkelig ; de fchil dun; het fap over..
vloedig en zoetachtig zuur. Zij is zeer gefchikt om te cloven
en wanneer zij geheel rijp is laat zij zich ook versch eten. Half
September worth zij rijp en duurt drie weken.
De BOOM wordt zwaar en zeer vruchtbaar. De zomerloten
%ljn vrij dik. De kroon is rond , vol loof, en zeer digt. Het
blad is donkergroen, geheel rond,met eene fcherpe fpits , en heat'
1cherpe tanden.
De SNUITPEER. Die Schnabelbirne. Bequesne Bequesne
d'zinjou , Bequinas. (Ottintinye. — Du Hamel. — Manger.) —
Eene goede en zeer duurzame WINTER-STOOFPEER. Zij
is boven flompfpits en naar onderen final en fpits
duim dik
en 26 duim
De bloom is klein, en zit in eene vrij breede groef. De heel
is bijkans z (Jahn lang, regt, en &Ai-, niet diep in du vruchr.
De
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De fchil is citroengeel, aan de zonzijde roodachtig , en overal
met graauwe flippen en vlakken overdekt. Het vleeseh is vol
merg en fap , en niet onaangenaam van fmaak. Zij kan vat.). Oetober tot Februarij gebruikt worden.
SOLIT/IIRE, La llianfuette. — (Du Hamel. —
Haab.) Deze uit Engeland afkomaige z o E R-TA F E LPEER is eerie oneffene , lang,werpige dikke en groot vrucht,
die fpits naar den fleel toe loopt , en tell opzigte van hour
en blad veel overeenkomst heeft met de Ban Clzretien. De bloetni
zit vrij fcheef en gezonken , tusfchen bulten in. De fteel flat
ook veelal fcheef; hij is zwaar en boven aan met vleesch overgroeid. De fchil is groen , waar het geel door been fchijnt, ell
aan de zonzijde roodachtig. Het vleesch is geelachtig
fmeltend , tamelijk fijn , maar evenwel min of meer droog.
is met dat al eerie goede tafelpeer, zeer verheven van fmaak. Zij
wordt in September rijp, maar moet fpoedig gegeten wordea4
Wordende zij anders buikziek.
SOPPIGE GROENTJE. Zie BERG4MOTTE
SORBENPEER. Zie MISPELPEER.
Bonne de SOULERS. Zie BERG4MOTTE DE SOULERK
De SPEKPEER. (K N 0 o p.) — Is eerie flechte Stoofveer, glad van fchil , groenachtig en nan de zonzijde bruinachtip;
rood van kleur , korrelig van vieesch, zeer fappig, maar valt
gem nangenamen fmaak. Zij worth in October en November rijp
De GRAMME SPEKPEER. Die Zile Weiberbirne Wilde
Handb. Beitr.)
Eene fraaije,, groote.,
(Diet.
Flerrnbirn.
lange, voortreffelijke peer voor TAFEL en KEUKE N. Zij
kegel- ja fomtijds geheel rolvormig, 3 dnim lang en
breed. De bloem is weinig gezonken, en heeft veelal vier of
vijf fijne bultjes om zich heen. De flee is zwaar, vleeschig,
van tot 1 14 duim lang fleekt niet diep in de vrucht, en heeft
doorgaans eenige fijne plooijen of rimpels om zich been: De felill
is dik , ruig , helgeel van kleur , nu en dan aan (la zonzijde eerfigzin-3*
blozend , en voorts overal met groote, graauwe ftippea bezaaid
welke veelal in6envioeijen en tot roestvlakken worden. Het
vleesch is wit, korrelig, fmeltend, vrij zoet en kruiditi;
van ftnaak.
De BOOM is in zijne jeugd zeer gemakkelijk van an&..ren
Onderfcheiden , door dien deszelfs z-omerloten ongeuleeti kort
i lk
DEEL,
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dik zijn. Hij maakt weinig loof, en de takken flaan verre van
den itam af, zoo dat het fatfoen van den boom niet zeer fraai is.
De korte zomerloten zijn dofrood en hier en daar geel ; naar
voren zijn zij;met een zilvervlies overdekt , en met doffe, langwerpige ftiPPen bezaaid. Het blad is groot, eirond, donkergroen , glimmend, en heeft kleine tanden. De oogen zijn
lag, met witte fchilfers ;niet groot noch afflandig, en de oogtakjes zijn gezwollen.
De vrucht wordt in 't begin van September, of in de helft
dier maand, rijp, en kan Brie of vier weken lang duren , mits men
ze aan den boom niet al te rijp late warden. — Van den EE
STEN RA NG.
SPINA DI URN. Zie WINTER KONINGSPEER.
Die SPINDELBIRIVE, Rautenbirn. (Manger.) — Eerie
Duitfche Z 0 M E R- of HERFST-sTooFPEER, welke doorgaans
kegelvormig groeit en 2 duim dik, en 3,1 duim lang is. De fchil
is geel, met graauwe flippen , het vleesch hard , en het fap min
of meer wrang, maar gefcoofd zijnde zeer fmakelijk. Zij wordt
in het laatst van September rijp.
De SPITSPEER. — Die Spitsbirne. — (Manger.) — Ins
gelijks eene Duitfche goede zomerpeer,, parelvormig van gedaana
te, r duim dik en 21 duim lang, fomtijds ook wei jets grooter.
De bloem is klein en weinig gezonken; de heel is i duim ladg
en zit tusfchen bulten in. De fchil is geel, het vleesch tamelijk
inalsch , zoet en fmakelijk. Zij wordt half September rijp en kas,
niet lang duren.
ST/IFFELBIRNE. Zie REIFFACHER PEER.
STEEKPEER. Zie

STRASBURGER ZOMER

BERGAMOT.

$TERGONETTE. Zie LOUWTJESPEER.
De STOOFPEER. Die Bratbirne. (Manger.) Eene
Duitfche , platgedrukte , en zeer goede Stoofpeer. Zij heeftveel
overeenkomst met de Claretenbirne , waarvan Hennegewagnnakt,
en is even als gene 21 duim dik en 21 duim lang. De bloem is
weinig gezonken , en heeft plooijen om zich been , fomtijds ook
wel ribben , welke tot aan den fleel loopen. De ileel is
sneer don W duim lang , dun , bruin , en fteekt niet diep in de
Vuoraan heeft dezeive een vleeschig uitwas. De fchil
la
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is aari de fchadnwzijde bruin geflreept , aan de 2Onzilcte geel,
overal met kleine itippen bezaaid.
STR/INGULIERBIRN.E. Zie ICANT/ESPEER.
STRASBURGER PEER. Zie BERGAMOTTE en Balti
CHRETIEN.
STR.ENGLINQ Zie KANTJES PEEL.

ST0MPPLING. Zie PROBSTBIRNE.
SUCRE VERD. Zie Git o ENE
SUCRIN BLzINC. Zie
PEER.
SUCRIN NOIR. Zie

itEltrPrisSUIKERPEER.

LANGSTELME ZOWEB.

GRAAUWE

suiKER.4

SUIKERPEER.

SUIKERUPEElt. Zie BLANKET en SUIKERPEER.
SUIEtERKANDIJPEER. Zie BON CIIR!ETIEN.
SUIKERPEER. Die rothbacidge
Sommer Zuckerbirne. Eene zeer fraaije , goud.gele , voortreffelijke zomerpeer, voor tafel en keuken even goed
2 11 duini
igefchikt. De built Zit kart onder de bloem. De pee
An van
breed en 2 3 duim lang. De bloem is weinig gezon!
a
im
lang
plooijen
omringd.
De
Heel
is
dun
,
eenige fijne
,iantat
_
geheel
onder
op
de
vrucht,
en
heat
insgelijks
Zit
plooljen orn zich.
De fchil is lichtgroen en wordt onder bet liggen citroengeth
De zonzijde is lichtrood, en vol graauwe flippers. Het , v1( 'sch
is wit, fappig , in den omtrek van het klokhuis min o' Lie er
ftee:iig , half fmeltend , en zeer Zoet en aangenaam van finaake
De Boo groeit zeer levendig en wordt een der Zwaarite peer
boomen hij maakt eene breede kroon. De zomerloten zijn lang
en rank, aan de zonzijde glimmend en ,roodachtig; aan de overzijde dofgeel , zonder wol , en niet zwaar geltipti Het bind is
middeinntig groot .4 eirond, met eene korte fpits glimmetid
donkergroen, en, flaauw getand. De oogen'zijn , kort, dik nied
Zeer .1filandig, en de oogtakjes Haan zeer Haar yarn. Deze
peer worth ire 't begin van September rijp, en cluart drie wekeri
De

BLOZENDE Z O M E R
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lang , mats men haar aan den boom niet al te rijp late worden. ..."..
Van den EERS T EN RANG.
De G R A A U W E SUIKERPEER. .Die filivarze oder graue
Zuckerbir ne. Sucrin noir. — (K NO 0 P. - Quintinye. — T. O.
G. — Handb. Beitr.) — Deze peer ontleent haren naam niet zoo
zeer van hare grondkleur, welke donker geelachtig groen is, als
wel van de graauwe vlakken , die men er op ziet, en die , indien
het weer ongunstig is , ook wel zwart en vrij grout worden. Zij
behoort tot de kleine foorten, zijnde zij flechts i-; duim lang en
II duim dik, en is min of meer buikig , en middel in het breedst.
Naar onderen eindigt zij met eene flompe fpits. Dc reel is dun ,
houtachtig , en doorgaans zoo lang als de peer zelve. De bloem
is bijkans in 't geheel Wet gezonken , en heeft eenige fijne plooi..
jets om zich been.
De grondkleur van doze peer is, gelijk gezegd is , groen*
aar worth onder het liggen gee!, hebbende dezelve voorts eon
zantal donkere vlakken. Het klokhuis is onder de bloem rond ,
taar den flee! toe fpits , en van kleine fteentjes omringd. Des.
Z2iCS vakken zijn ruin, en de pitten breed , regt en fpits. Het
vleesch is bleekgeel , vast en tarnelijk fappig. De fmaak is zoct
en heeft veel van rozijnerr. Zij wordt in het laatst van Augustus
rijp , en duurt veertien dagen lang. Na verloop van dien tijd
wordt zij fpoedig buikziek , vooral indien men haar aan den boom
geheel rijp heeft laten worden. Zij is good om uit de hand to
eten en om te floven.
De B o o nit wordt vrij zwaar en draagt fterk. De takken zijn,
kort en flijf; de zomerloten geelachtig bruin, en graauw geflipt. De kroon beftaat doorgaans uit vele zware takken, die
zich naar alle kanten verre uitreiden. Het blad is geelachtig
groen , langwerpig, final, en fijn getand,
De GROE NE TIERF S T SUIKERPEER. Le Sucrd verd. (K N 0 OP. - "'feria. — Ouintinye.— Du Hamel. — Schabol. —
Ciartreux. — Pom. ilufir. — Handb. — Pom. Franc. — Arbercrombie. — T. 0. G. — Diel.) — Eene vrij algemeen be®
kende en beminde late H ERF s T-T A FELPE ER. Zij is niet altijd geheel op dezelfde wijze gevormd. De buik zit fomtijds
kort onder de bloem. Van onderen is zij altijd ftompfpits , insar
nu eens dunner en dan weer dikker.
De vruchten zijn veelal 21 duim breed en even hoog of iets
hooger. Onder de langwerpige daarentegen vindt men er, die
tot 5 duim lang, en niet breeder dan .21 duiin zijn. De blown
zi;
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fn een ruime roestldeurige groef. De fleet is zwaar,,
tot
duim Lang fleekt veelal vrij diep in de vrucht, en is van pl
jell of rimpels omringd , die hem veelal naar tine zijde drukken.
De fchil is aanvankelijk lichtgroen , en worth vervolgens gee1.tchtig. Zij is nimmer blozend , maar g lom met een aantal fijne
groene en graauwachtige ftippen bezaaid. Het vleesch ruikt aangenaam , is geelachtig wit , in den omtrek van het klokhuis fleenig , zeer fappig, boterachtig fmeltend, zoet vioolachtig en
verheven van fmaak.
De BOOM groeit , jong zijnde, zeer Ievendig, maar wordt
met dat al niet zwaar, uit hoofde dat hij reeds vroeg ongemeen
vruchtbaar wordt. De felle koude is hem zeer hinderlijk. De
zomerloten zijn niet fang, maar clerk en dik , donker olijfgroen
van kleur,, en overal vol ruige dipper. Het blad is aanzienlijk
groot, langwerpig rond , bij den noel eenigzins fcheef, voorts
achterwaarts gebogen , van voren met eerie korte fpits, glimmend
donkergroen, en zeer clomp van tanden. De oogen zijn klein
fpits en afftandig , en de oogtakies vlak. — De vrucht wordt
in November rijp, dikwijls reeds in het laatst van October rijp ,
kan tot December duren , mits op een koele plaats bewaard worVan den EE R s TEN RANG,'
dende.
De HOLLAND SCHE SUIKERPEER. — (Manger. — T. O.
G.) — Zij is middelmatig groot , buikig , flompfpits, r duim
lang en II duim dik. Doorgaans is zij bovenaan het breedst.
De bloem zit er vrij plat boven op, en is zeer ruins en diep. De
flee' is lang en vrij zwaar. De fchil is dun, lichtgeel, aan de
zontijde nu Bens sneer en • dan minder blozend , en overal met
groene en geelachtige flippen bezaaid. Het klokhuis is langwerpig, en heeft een aantal fleenen ont zich heen. Het vleesch is
wii en brokkelig , en de fmaak heeft veel overeenkomst met diem
der lange zomer Suikerpeer, maar is nog iets kruidiger. Zij wordt
half Augustus dip, duurt ongeveer veertien dagen, en wordt
dan eerst melig en daarna buikziek.
De Boom wordt niet zwaar van dam, maar draagt goed. Het
blad is langwerpig en final, glimmend geelachtig groen , en bij.
leans zonder tanden.
K LEINE SUIKERPEER. Zie K L
De

relvormige ZOM WEER

)

MUSKADEL.

Heine,
SUIKERPEER.
(T. 0. G.).Eene kleine pa.
die boven op vrij plata en kort
der
Z

KLEINE GELE ZOMER

gelbe Sommer - Zuckerbirne.

EINE
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{ler de bloem her dikst is. Zij is 2 71 duim lang en 2 duim breed.
Hare grondkleur is groenachtig geel ; volkomen rijp zijnde worth
Zij geel in het eerst. is zij met fijne groene en graauwe ftippen
bezaaid, die echter,, naar mate de peer rijp wordt, allengs verdwijnen, De bloem is weinig gezonken en van eenige plooijen.
oniringd. De heel is kort en tegen de vrucht aan vrij worstachtige Het vleesch is wit , brokkelig , zoet en aangenaam van
fmaak en tamelijk fappig, Zij wordt in 't begin van Augustus
flip en duurt ach y of ten hoogilen veertien dagen lang , wordende
zij na verloop van:dien tijd buikziek.
De BOOM groeir zeer levendig. De zomerloten zijn tamelijk
swaar en lang, en geelachtig bruin van kleur. Het blad is 2tot
duim lang, twee of 21 duim breed, en heeft fijne tanden.
De KORTSTELIGE SUIKERPEER, zie goaTsT ELicti
ZLANKET.
De LANGSTELICE SUIKERPEER. Die Sommer Zucker-.
(KNO0r. — T. 0. G.) - Zij is peervormig en vrij
buikig, 3 duim lang en 2 duim breed. De bloem is weinig geZoIten. De fchii is glad en dun , geelachtig groen en geitipt
mar overal waar zij door de zon befchenen wordt trood;
fornmi,,s e vruchten oak wel donkerrood. Het klokhuis is langwerpig rand , en de houtachtige vezels van den fled ftrekken
zich tot aan hetzelve ult. Het vleesch is witachtig geel en brokkelig , zoet en zeer aangenaam van fmaak. Zij wordt in 't begin
van Augustus rijp , inaar moet ras gegeten worden, om dat zij
finders melig wordt.
De BOOM wordt zwaar, maakt veel warhout, en fchiet zijne
takken vrij Steil in de hoogte. De zomerloten zijn tamelijk zwaar
en lang. Het blad is I gngwerpic,, , donkergroen , bij den fleet
Tond , naar voren met een lange fpits , en heeft fcherpe tanden.
LANGSTELIGE SUIKERPEER., zie GROOTEL ANGST E .
,IGE BLANKET.

De ORANIE- SUIKERPEER. Die rothgelbe Zuckerbirne.
—(Zink.)
Eene goede platgedrukte ZOMERPEER, I g duim dik
en hoog , en ook wel grouter. De bloem is klein en weinig ge'7qinken. De fteel is I duim lang en dun. De fchil is hooggeel, aan de zonzijde rood , en rondorn min of meer gefireept.
het vleesch is goal, vast , min of meer fleenig , niet zeer fappig,
r4aar zoet en aangenaam van fmaak. Zij wordt in 't begin yam
pptember rijp, en kart niet huger dart t dagen
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waarvan Zink eene bo
De vo RSTELIJK TAFELPEER
heeft
hetzelfde
fatfoen
als de voorgaand4,
levers
de zonzijde rood, en alom vol roode
,
Inaar . is doukergeelaan
vlakken en ftrepen. Het vleesch is malsch , zoet en aangenaam
van frnaak, in den omtrek van het klokhuis is het min of meer
iteenig. De vrucht wordt eenige weken vroeger rijp dan de
voorgaande to weten in 't begin van September.
RO OT I

TAMERLAN, zie GRO OTE MOGOL.

T4RO,UIN. — (Du Hamel.) — Eva fijne

WINTER.TAPET..-

lc, van parelvormige gedaante. Zij kan niet v6Or in Apra
of Mei gebruikt worden, en wordt dan geelachtig groen , en
met vele marmerachtige vlakken overdekt. Haar vleesch is zePx
brokkelig, zuurachtig zoet en aangenaam van fmaak.

TzISTE RIB4UT, zie CISSOLETTE.
THOMASPEER, zie BON CHRaTIE11C
TIJSJES PEER , zi* HOE LANGER HOE LIEVER.:

TIMPLINC, zie AARTSHERTOGSPEER.
TONNENPEER. Die Fafibirne. Tonneau. — (Du Hamel. —
Eene groote , lange, zonderling gevormde
VIN T4R-STOOF PEER, die tevens tot fieraad op tafel verltrekt. Kort onder de bloem is zij 2 duim, middel duim
yen bij den fleel 12 duim dik en 4 duim lang. De bloem zit
diep in de vrucht , en is van plooijen en voren omringd. De
iteel i4 naar evenredigheid kort , en niet zeer dik. De fchil is
;eel en aan de zonzijde fraai • rood. Het vleesch is wit en min
of meer iteenig. Zij worth in Februarij en Maart rijp.
De Boon worth zwaar. Deszelfs zomerloten zijn dik, lang,
bij de oogen min of meer gebogen , met fijne ftippen bezaaid
Ian de eene zijde graauwachtig en sari de andere bleek en als be-.
poeijerd. De oogen zijn dik , plat, niet afftandig, en hebben
breede , dikke ooktakjes. Het blad is zeer groot, bij den heel
het breedst , en heeft vooraan eene lange en fcherpe fpits. Het
is bleekgroen van kIeur ; de jonge bladen zijn fmaller en benedenwaart3 geboger. ; de ouderen zijn als eene zaag getand

Varna. Beitr.)

Poire de TidSOR, zie PONDPEEIL

PEREN 00.

poire de TRiSOR, zie SCHATPEER4
TROMPE VALET, zie AMBIZETTE,
TROUVE, zie VONDELING,
De TWEEKOPPIGE PEER. Poire a deux fetes: — ('Quintite. — Du Hamel. — Manger.) — Deze zomerpeer is meer eene
zeidzaamheid, dan van groote waarde. Zij heeft twee bloemen,
welke, benevens de vrucht zelve, door eene diepe fnede of voor
als 't ware in twee deelen verdeeld worden. Zij is !I duim dik
en iets hooger. De bloemen zitten op eene vlakte, die van bulten omringd is. De heel is nu eens kort , dan wear lang, en
aan de eene zijde is er het vleesch doorgaans over heen gegroeid.
De fchil is groenachtig geel en ann de zonzijde roodachtig
bruin. Het vleesch is wit en tamelijk fappig, het fap min of
meer geurig, maar met dat al liiet zeer fmakelijk. ..– Zij worth,
in Augustus rijp,

U.
Union-Pear, zie Saint GERMMAIN:
UVED4L's PE4R, z Saint GERMAIN,
V.
rimy-cr., I , zie WITTE lq.E RFs T BOTERPEER.
LA VALLEE, zie DALPEER.
VAN DIJKS PEER, zie BON CHR.ETIEN XESPAVIVE.

Foire VENDOME, zie GRA AU WE BOTERPEER.
KA.A.MPER VENUS, zie I{AMPER.

Poire de GENUS, zie KALEBAS.
Teton de rEATUS. Die renusbrust. — (T. O. C. — Ilandb.
Beit?..) — Dit is eene aanzienlijke en zeer franije vrucht, voor
ni wanneer zij geheel rijp is. Zij is 4. duim breed en 3 2
:-• duim
Ian. De bloeni is weinig gezonken. De fled is houtachtig en
Z5
dui,

Sic
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dun , ongeveer t duim lang, en meestal is er het vleesch over
Been gegroeid. Zij is naar den reel toe het dikst, wordt naar
de bloem allengs dunner, maar onder den buik wordt zij eensklaps dun , en vormt eene ilompe fpits , die haar den naam vats
Teton heeft doen geven.
De Cchil is dun, geel van kleur en aan de zonzijde blozend
voorts met groote en kleine ftippen overdekt. Het klokhuis is
fnal en heeft niet meer dan vier , fomtijds flechts drie vakken
welke hoog en naauw zijn. Het vleesch is brokkelig, fappig,
en aangenaam van fmaak.
De B o *Divi wordt zeer zwaar. Deszelfs takken zijn zeer nit
een gefpreid. De zomerloten zijn fang en dun. Het blad is zeer
dun , donkergroen rond en heeft vooraan eene korte fpits ,
welke veelal benedenwaarts gekruld is., De peer wordt in januarij
duurt tot in April en is in de keuken van zeer veer nut.
Voor het overige is de boom zoo vruchtbaar, dat hij bijkans alle
wren draagt.
FERMISSE, zie CiISSOLETTE.
VERDETTE, zie WINTER WUNPEER,
FERIIIILLON. Die fchOnfle Herbstbirne. Bellisfitne
(K N o 0 P. — Du Hamel. — Miller. — Handb.) Eene grootel,
fca%ije regelmatige peer, met eene opene en eenigzins gezonE2EIC bloem, fraai gees, overal geflipt, en — mits de vruchten
Li d zon hangen aan die zijde hoogrood. Het vleesch is
haiffineltend, fappig , zoer en verheven van fmaak. Zij wordt
iii het laatst van October rijp.
Den o 01I groelt zeer levendig, heeft lange bruinachtig roode
of paarfche en fierk geflipte zomerloten, die bij leder oog ingebogen zijn. De oogen zijn tamelijk groot , min of meer fpits en
afflandig, en de oogpicies Chan vooruit. Het blad is elliptisch
en loopt naar beide eincien fpits toe; het heeft fijne maar geen
diepe tandem
FERMILLON d'ESPAGIVE. Bellisfime d'hiver. — (Du Irawet. Handb.) Zij verdient haren naam in alien opzigte,
,iraat het is eene fraaije en zeer groote peer , 4 duim dik en 3.1
duim bang, zeer wel gemaakt, peervormig, goudgeel, overal
fin geftipt en aan de zonzijde rood gefireept. De bloem is weigozonlcon en de Creel heeft de lengte van i duim. Het vleesch
niet zeer fmakelijk. Met dat al is zij in de keu)s
en, als rzed.e
to aroogen zeer goed to gebruiken.
Zij
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Zij kan van November tot Mei duren , maar men moet haar
zeer lang aan den boom laten hangen , word gnde zij anders rimpelig.
FERTE LONGUE. Zie

LANGE GROENE.

PEXIERBIRNE. Zie FOPPENPEER.
De VIJGENPEER. Die Feigenbirne. Poire Figue , Cheronne.
— (Du Hamel. — Manger.) — Eene tamelijk goede z Om ER-PEE R, van peer- of vijgenvormige gedaante, bijkans 2 duim dik
en 3 duim: lang. De bloem is klein en weinig gezonken ; de
Reel is dik en / duim lang. De fchil is groenachtig bruin van
kleur. Het vleesch is wit, tamelijk fijn en vloeibaar,, zoet en
aangenaam van fmaak. Zij wordt in 't begin van September rijp.
(Er zijn meer andere peren , die nagenoeg de gedaante van
vijgen hebben, en die daarom ook wei den naam van vijgenpecir
dragen.)
FILAIIVE. Zie MORSPOL
FINETTE: Zie

WINTER WIJNPEERi

VIOLETTE. Zie BUG!.
La VIRGOULECSE. — (Ouintinye noemt ze ook Chambrette
ter eere van den Marquis de Chambrette , Heer van Virgould , in
Opper- LimaOn , die deze peer het eerst bekend gemaakt heeft. —
Du Hamel. — Zink. — Manger. — Heime. — Lacier , welke zegt dat men haar in Gascogne den naam van Poire de Glace of
IJ SPEER geeft , en dat zij ook &laic; heet. — H—h noemt
haar de PARADIJSPEER. - T. 0. G. — Handb.) —
Eene der oudfle Franfche peren , d!e men hier to lande en in
Duitschland kent, en tevens eene der fmakelijkfte en beste winterperen. Zij is groot , veelal onelfen, kort onder de bloem het
dikst , en veelal vrij buikig. De kleine bloem is weinig gezonken. De heel is kort , vrij zwaar,, en iteekt doorgaans aan eene
zijde. Zij is 31 duim lang en 2 duim breed.
Wanneer zij van den boom genomen wordt, heeft zij dezelfde kleur als de lange groene winterpeer, maar vervolgens worth
zij gerer , en met vele zwartachtig bruine itippen bezaaid. In
den omtrek der bloem heeft zij meestal graauwe ruige vlakken. Da
fchil is vrij dik i het klokhuis langwerpig rond en van fleenen
on!.
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Gairingd. Het vleesch is bleekgeel , boterachtig en fappig, zuttr.k
ti zoet en vrij getaig van finaak,
Z ij is reeds in November eetbaar, duurt tot in Maart, en is
cene der beste winterperen om uit de hand te eten maar men
inoet haar,, z" lang als mogelijk is, aan den boom laten hangers,
wordende zij tinders rimpelig en laf van finaak.
0 OM is zeer draagbaar en wordt vrij zwaar. Deszeirs
hoard- en zijtakken groeijen gaffelachtig en fteil in de hoogte.
zomerloten zijn tort en vrij zwaar, groen, graauw geftipt
en bij ieder oog ingebogen. De oogen zijn dik, rond, van onderen breed en afftandig , met platte oogtakjes. Het blad is
lichtgroen , lang en final , naar voren fpits , met flompe tanden
en ni:ddel in gebogen.
HEUER. Zee GLASPEER,
De \T OLKMARSCHE PEER.
(Handb. T. 0. G.)—
Eene Westphaaireie peer, die eigenlijk tot de Rousfeletten behoort. Het is eerie kleine maar zqer oede HERFSTPEER,
duim lang en T. duim. dik. Zij is boven aan het breedst. De bloeni
i3 ruin , niet diep , en weitig gezonizen. De heel is vleeschig en
dulin lang. Hare kleur is , geheel rijp zijnde ,bruinachtig geel en
aschgraauw, en de oppervlakke is gedeeltelijk ruig en gedeeltelijk
g!acl. De fchil is dun: het klokhuis groot en van fteenen omringd.
Ilet vieesch is witachtig geel, van kleur , teér en fmeitend. Zij is vrij
nppig, aangenaam van finaak, en ook in de keuken zeer goed te
g2bruiken. In September wordt zij rijp , en duurt tot October.
De BOOM wordt zeer zwaar, de zijtakken groeijen gaffelachtL_; , en de zornerloten zijn met Witte ftippen bezaaid. Het blad
kiein en nicer rond dan langwerpig: bij den fleel is het breed
cal naar voren zeer (pits. Het is voorts donkergroen en met dun-,
wol overtrokken.
Trouve Trorivd de MonDe VO N LINO. .1)?;— (Q,'iintinye.
.Thire de Prince , Gros Certeall d'
— D i Hamel. — Blamer.) — Handl). Bear.)
groote en fraaije Winter • floofpeer,, 2!4. duirn dik en 2 duitn
hag. Do bloeln is groot, geheel open, en niet gezonken. Da
!IL,"?..?1. is i duim king, vleeschig, fcheef gegroeid, en fteekt niet
diep in de vrucht. Ike fchil is aan de zonzijde hoogrood, en
n:..n de andcre zijde citroengeel en rood geflipt of geftreept. Het
vi,_‘esdi is ge.e17,ehtig wit, brokkelig en zonder fteenen het lap
v::•21valdig en nict onaangenatim van finaak. Zij duurt van ja1..u.1-,rij tot Maart.
Dt
t
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De Boom groelt fterk , maakt groote , zware, bii de oogen
ingebogene zomerloten , die aan de zonzijde roodach tig en anti
de overzijde groen zijn, en met langwerpige Witte tlippen bc,zaaid. Naar voren toe zijn dezelve wollig. De oogen
zwaar, fpits en regttlandig. Het Wad is lang, final, benedc..n.
waarts gekruld, glimmend, groen ais gran en heeft kleine
tanden.
De GROOTE VROEGRIJPE. Die grolse Friihbirne , die grorse
yohannisbirne. Gros hativeau , Gros hativeau de la font, hatirca:_i
a troche, Poire de St: Yean. — (Du Hamel. — Manger.) — pic
is eene platgedrukte peer , i duinl dik en i s duirn hoog
bloem is groot , maar weinig gezonken de fteel lang en dun.
De fchil is glad , groenachtt geel en aan de zonzijcle hoogrood.
Haar vleesch is wit, vrij droog , en het Cap min of meer
zaam trekkend, zoo dat zij niet wel raauw kan gegeten worden
echter is zij goed your de keuken. Zij wordt in het ecrst van
Augustus rijp. — De BO o DJ draagc zijne vruchteu aan trosfen.
De

K

LEINE VROE GRUPE. Die kleine Friibbirne , die Ger-

flenbirne , die yohannisbirne. Hativeau , Poire de St. 'jean , petit
hativeau, Poire de hativeau blanche , Milan d'etes.

— Du Hamel. — Manger.) — Eene kleine platte peer,
duim dik en r duini hoog. De bloem is weinig gezonken
maar krijgt door de plooijen die haar omringen een lang.verplg:
fatfoen. De fteel is dun , r 2 drains lang , aan de erne zijde roud
en aan de andere geel. De fchil is glad,- helgeel , en aan de zonzijde rood gemarmerd.
Het vleesch is geelachtig, half fmeitend, maar met dat al min
of nicer taxi, muscusachtig, edoch niet zeer aangenaam van
frank. Zij wordt in het iaatst van Julij of in Augustus rijp
fpoedig buikziek.
VROUWENPEER. Zie BRUSSELS= PEEP,.
De VROUWENPEER. La Cher a Dames. — (Du Hamel. —
Hirschfeld. — Porn. Aufir. T. 0. GO - De Franfche nafInit
T an deze peer wordt zeer verfchillend gefpeld , en de Fruitkundige Schrijvers zijn met de afleiding danrvan niet weinig
gen. Zij noemen dezelve nu Chair a Dames, dan Cleve aas D.
apes , dan weer Chere - Adame, Cheradame, Cher thlwm , Poi; e
d' Warn, Poire de Madame de Madere , Chair de gle Ghee
fille. — Het is eene liter ronde dan lange peer, plc)tbuikig,filir.
duiin lang en eenige lijnen dikker.

s66

pEREN (v).

Zij heeft veel overeenkomst met de GEZEGE N D E PEEX,
maar is platter en hooger van kleur. De bloem is ruim diep
en weinig gezonken. De fchil is dik , worth onder het liggen
donkergeel aan de zonzijde brandend rood , en heeft vele groene en graauwachtig gele flippen , zoo dat men haar voor graauvt
zou kunnen aanzien.
Net vleesch is wit, min of meer brokkelig 9 bijkans i'meltend
zoet en zeer fappig. In den omtfek van bet klokhuis vindt men
veel fteenen. Zij wordt in 't begin van September rijp en kan
vrij lang duren. — De BOOM is tamelijk zwaar , el maakt lange
zomerloten. Het blad is langwerpig , final , lichtgroen en fija
getand. — Van den T W E E D E N R A N G.
S c tto o N E VROUW. Zie HOE LANGER HOE LIEVER.
De VROUWENSTER. Weiberflerlen ,
(Manger.) Zijn niet wel anders dan tot Cider te gebruiken , platgedrukt, r duim dik en even hoog. De fchil is lichtgeel , bij
de bloem fafraankleurig, met bruinachtig roode ftippen. Her
vleesch is fteenig, hard en wrang. Zij worden half September
rijp en duren tot middel in den winter.
De VUISTPEER. Die Faustbirne , Backofenhirne. — (Man.
Eene zeer groote fraaije HERFST-ST 0 o FDiel.)
ger.
P EE rt, die oak bij uititek goed is om te droogen. Zij behoort
tot de Pondperen. Hare gedaante is regelmatig en geheel peer.
vormig. De buik zit kort onder de bloem , en eindigt nu eels
met eene korte, flompe . , dan weer met eene lange fpits.
Eene volwasfene vrucht is 41 duim lang, en g duim breed:
De bloem is gezonken , en zit tusfchen bulten
, die zich echter niet over de vrucht heen verfpreiden. De Reel is dik,
duim lang en fteekt niet diep in de peer. De fchil is bleekgeel
graauw geftipt, en vol roestvlakken. Het vleesch ruikt aangenaam, is wit , niet fappig en bijkans droog ., grofkorrelig , vol
merg , en laf van fmaak.
De 13 o om wordt zeer groot en is buitengemeen vruchtbaard
Hij breidt zijne takken verre uit. De zomerloten zijn fang
zwaar , geelachtig met rood gemengd, en zwaar geftipt. Het blad
is donkergroen van kleur, en in 't voorjaar wit wollig, eirond
van gedaante , niet zeer groot , en heeft ftompe tanden. De
oogen zijn lang , breed, fpits, niet afftandig , en zitten op zware
dikke oogtakjes. — De vrucht worth in 't begin van October
rijp fomtijds eenige weken later: zij kan vier weken duren
worth na verloop van diet tijd buikziek.
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WALDENSER PEER. Zie Fleur de GUICIVE.
ROODE WANGETJES. Die rothbackigte Birne.—(KNoo?.) ene zeer goede zomerpeer,, xi duim dik en bijkans 3 duiiri
lang. De bloem zit in een naauwe groef. De flee/ is II duim
Ian en vrij dun. De fchil is glad , aan de lane zij de geel , en
aan de andere fraai rood: fomtijds ook geitreept. Het vleesch
is hard en korrelig, niet zeer fappig, edoch vrij liefelijk van
fmaak. Zij worth in Julij of Augustus rijp. — De BO o groeit
bark en is zeer vruchtbaar.

De WASPEER. Die Wachsbirne. — (Manger.) Deze
Duitfche HERF STPEER ontleent haren naam van de hooggele
kleur, die haar eigen is. Aan de zonzijde is zij fraai rood gevlakt. Zij is 2 duim dik en 3 duim lang, kegelvormig gegroeid
en bij de bloem road. Het vleesch is malsch , vloeibaar en liefelijk van fmaak. Zij wordt in October rijp , en kan niet lang
Buren.
De WATERPEER. Die Wasferbirne. — (Manger.) — Deze
naam wordt in Duitschland aan vele fappige peren gegeven. De
peer waarvan Manger ander dezen naam gewaagt , en die in den
omtrek van Ulm zeer veel gevonden worth, is eene vroege z 0ME RPEER, geheel peervormig , 1 duim dik en duim lang.
De bloem is weinig gezonken. De flee' is lang en niet zeer dun. -Deze peer is zeer fappig, wordt in Julij en Augustus rijp, en
duurt vier weken tang.
De WEERGALOZE. Pasfa tutti. (Handb. flies) —
Eene fraaije , middelmatig groote, kostelijke Italiaanfche HERMTAF ELPEER. Zij heeft nagenoeg het fatfoen der Witte Herfstboterpeer , en men vindt , even als bij gene, zoo wet sonde air
langwerpige vruchten. De gewoone breede en hoogte is van ni
duim.
De kleine bloeth zit in eene naauwe groef , en is van butter
ornringd, waarvan fommige tamelijk plat over de vrucht heenloopen. De dikke , gee reel is doorgaans vleeschig en ffeekt
diep in de vrucht. De fchil is geel en als met een goudvlies
overtrokken. Ann de zonzijde wordt deze goudkleur roodachtig, en fomtijds karmozijnrood; voorts is zij met kaneelkleurige
ftippen als bezaaid. Het vleesch is wit en korrelig , evenwel
vrij vloeibaar, en ongemeen zoet en geurig van fivaak.
Dh
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De n Om groeit fl erk, maakt fijn bout en is zeer vruc htlydan;
De zomerloten zijn kin, roodachtig van kleur, bier en daar inet
een zilvervlies overtrokken, en weinig geflipt. Het Wad. is klehi
eirond, iichtgroe n , heeft eene lange fpits en fcherpe tandem
oogen zijn lang fpits, paarsch en afffandig; zij zitten op kieine
oogtakjes. De vrucht worth in 't begin van November rijp,
tijds reeds in October. Zij duurt drie weken lang, maar wordt
Ala verloop van dim tijd melig en buikzieke . — Van den EER,STEN RANG.

WEIBERSTERN. Zie VROUWENSTElis
Die WEIHNJCI-ITSBIRNE. — (Manger.) Eene fraaije
STOOFPEER, plat van gedaante , met vast vleesch. De Boom

chaagt rijkelijki
WEINBERGSBIRNE. Zie JUFFERPEER.
De WESPENPEER. Bourdon inusqud , Gros Muscat hdtif,
jth;tinye. — Du Hamel.
Q
Cros Muscat rond.
(K N o o
Miller. — Manger. Handb.) Eene kleine zomerpeer
lichtgeel en rood van kleur, met een langen, regten reel. Ilet
vleesch fmaakt muscusachtig en heeft veel overcenkomst met dat
der roode Oranjepeer, behalve dat het nog malfchcr en fmeltender is, hetgeen dan ook de reden is dat de wespen en horfels bij
verkiezing daarop azen. Zij wordt in het laatst van Augustus rijp,
en behoort tot de peren van den TW E EDEN RANG.
De boom is zeer vruchtbaar, maakt vrij dikke, korte, groeuschtig gele , en geflipte zomerloten. De oogen zijn groot, pint,
onderaan breed en boven fpits , en hebben dikke oogtakjes. Het
blad is langwerpig , maar niet groot „ . gootvorinig benedenwaarts
gekruld en fiin getand.
De WIJNPEER. Die Teutfche Weinbirne, Weifsbartsbirne. —
(Manger. — Handb) — In den omtrek van Bafel noenit men
Naar die Traubelbirne (D R UIV E N P E E R) om dat zij als de korreis
-van een druif bijeen zitten. Yoh. Bauhin zegt in zijne Historia
Plantarum, dat zij fpoedig buikziek wordt ina.ar dat men juiit
dan het meeste werk van dezelve maakt.
Zij is in der daad zeer gefchikt tot het maken van Cider, zijn.
de er weinig peren of appels , die zoo veel fap bevatten. Men
krijgt er doorgaans meer most van , dan van andere fappige pe.ren. Zij is tamelijk groot, road , en wordt in September en Oci;ober aan den boom ( rcel, en rijp , en vervolgeus buikziek en ZWPrt
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zij dan het best om er bet flip uit to perren, Men moet
er echter in den wijnpers andere liarde peren boven ieggen,
om dat men ze anders moeijelijk daarjn kan houden.
De B o O m wordt groot, en is zoo buitengewoon rruchtbaar,
dat men van een enkelen boom 5 tot 6 Oxhoofden Cider geniaa.kt
heeft.
De CHAIIMGNE WIJNPEER. (Jlandb.) — De beste
peer om wijn te waken. Zij heeft de groote en vorm eener mid.
delmatige Bergamot, is doorgaans volkeinen road, groen , met
graauwe flippen geheel bezaaid, en ter deeg rijp zijnde geelachtig. De b1oem is weinig gezonken. De heel is meestal zeer
kort.
Wanneer men ze aan den boom ziet hangen zou men bar
voor eerie goede en fmakelijke peer houden, maar zij is zoo,
wrang, dat zelfs de beesten er niet van willen eten. Daarente7
gen levers zij (vooral indicts men er 3 of appels wider duet)
een voortreffelijken wijn op , die eenige overeerikomst met Chainpagnewijn heeft. Hij words insgelijkc wit, en bruist nit de Pesch
is zeer zoet, prikkelt op de tong , en vliegt in den neus eVelei
als de beste Champagne wijn.
Indien men hem op FlesCchen aftapt,nweten dezelve noch geheel :sfol gedaan, noch op de kurk gelegd worden , om dat zij
anders al te mad knappen. Ook met de incest mogelijke zorg.
vuldigheid zal men niet kunneu beletten , dat er niet enkele aant
ftukken fpringen, wanneer het 's zomers beet worth , uit hoofde!
dat dezelve zoo vele vaste luchtdeelen beVat. Hij WW1 langer
dan een jaar zoet. — De boom is groot en duurzaam; waarfchijn.lijk is dezelve in Duitschland het eerst aangekweekr.
De F R A N S Cii L WIJNPEER. Die Grrinling in hurgund. za
Finale , la Verdette. (Manger.) Heeft veel overeenkomst
met de voorlaatfte , of gewone Wiinpeer,, behalve dat zij grooter is. Zij is namelijk z duirn dik en bijkans 2 duim lang, ero.
doorgaans geelachtig en rood van kleur. Haar vleesch is fleenii,-,
en vast , edoch malsch , en het fap Vêelvuldig, zoet en wijnach
tig. Zij wordt reeds in Augustus rijp.
De WINTER WIJNPEER. Moire Yin, poirc Calyier,
de Calvan, poire noire. — planger.)
Zij is platgedrUkt,
groot, fappig, en muscusachtig van fmaak. Zij begirt januarii
rijp te worden, maar kan niet Wel vOOr in Mei tilt de '.kand gegeten worden.
II. DEE',
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WINDSOR • PEAR. Zie BRUSSELSCHE PEER.
WINDSok.. pge1R. — (Miller.) — Eene niet veel beteekenende zoNIER PEER , langwerpig , en naar de bloem zoo wel
21S mar den fled fpits toeloopend. De fchil is glad en worth,
geelachtig groen , wanneer de peer geheel rijp is. Het vleesch
is wit, en niet zeer geurig , en wanneer zij flechts een paar dagen te lang aan den boom blijft hangen, wotdt zij melig.
word y in 't begin van Augustus rijp.
ifINCIFTER. Zie KWEPEER.
De WINKELPEER. Die Krihnerbirn. Poire de Mercier. —
(Manger.)
Eene geelachtig groene , en aan de zonzijde brui
roode HERPST-STOOPPEER, vast en hard van vleesch,
lnaar oth te cloven, gelijk mede om te droogen, tot moes enz.
allergefchikt voorai wanneer men Naar te voren laat buikziek
worden. — De B 0 o M is zeer vruchtbaar,, ea men moet er
yruchten zeer lang aan laten hangen.
InNTERD0ORN. Zie DOORN.
DUITSCHE WINTERPEER. (Manger.) — Er'
21111 een aantal peren , die den onbepaalden en zeer algemeenen
wain van Winterpeer dragen , hebbende must ceder landflreek
zijne bijzondere winterperen. Het - zijn doorgaans floofperen;
fommige foorten zijn groot , andere klein, en zij zijn veelal parelvormig en boven aan plat. Eene der grootite Duitfche
terperen draagt ook wel den naam van v R o u w E r - PEER en
PARAD US PEER. Zij is 22 duim dik en 3 duim lang, fomtijds
lets kleiner. De bloem is tamelijk groot en weinig gezonken
de heel kort en dik, en ftaat veelal krom. De fchil is geel aan
de zonzijde rood, en met vele witte ilippen bezaaid.
Het vleesch is min of meer fteenig maar ruikt liefelijk en is
Wet onaangenaam van fmaak. Zij kan tot in April duren.

De WINTERPEER van Henne — is eene goede STO o F, EER en tevens TA FELPEER , die den geheelen winter kan duTen. Zij is 21 duim dik en hoog. De bloem is niet gezonken
de fleet 2 duim lang en min of meer krorn. De fchil is glad ,
lichtgroen met graauwe flippen , in natte zomers met zwarte Oak—ken, welke tegen het voorjaar beginnen te rotten.
Het vleesch is geelachtig , fijn, half boterachtig, zoet en aansenaam van fmaak. Zij kan yin December tot in April gebruikt
wor.
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worden C11 wanneer zij begirt rnalsch te warden, is zij zeer
goed om uit de hand te eten.
De B o o M maakt goed gewas, eft fraai 1001. Hij draag t vrij
aat, maar vergoedt zulks rijkelijk , wanneer hij eens bergint.
Deszelfs zomerloten zijn dik en lang, bij ieder oog ingebogerit
en vol zware Witte flippen. De oogen zijn dik en onder aan breed
en zitten op groote oogtakjes. Het blad is buitengeme,en groot,
bleekgroen, met witte ribben en kleine tanden.
De H ESSISC H E WINTERPEER
d u>~ni dik en 21
is 2
duim lang. Flare fchil is groen en het vleesch hard en wrang.
Zij words niet dan last in het jaar bruikbaar.
De HONGAARSCHE WINTERPEER. M (Zink. — Manger.) — Is eene aanzienlijk groote Winterpeer, boven plat en
naar onderen fpits toeloopend , 2T duim dik en ongeveer 3 than
lang. De bloem is klein en niet gezonken: De fleet dun , krom
en aan de done zijde overgroeid. De fchil is bruinachtig geel en
aan de zonzijde helder rood. — Het vleesch is vrij grof en
fieenig; het fap tamelijk zoet, maar de finaak met dat al niet
zeer aangenaam. Zij is eetbaar van October cot rcbruarij.
De LANGE GROENE WINTERPEER. Perte longue (Phiver
(RN() o P. - Du Hamel.—
ook wel Maui& Bouche genaamd.
Hirschfeld. — Pom.
Handb. — T. 0. GO — Eene
beltende fraaije , groote , en lange peer, van boven rond en van
onderen fpits , 3 duim lang en 21 duim dik. De bloem is grout
open en weinig gezonken, en de flee doorgaans vrij kort.
fchil is dik , geheel groen en aan de zonzijde op zijn best geeiachtig , en met groene flipper bezaaid. In regenachtige jarert
krijgt zij veelal zwarte vlakken. Het klokhuis is klein en naar
de bloem toe fpits.
Het vleesch is fineltend , wit , fappig en zoet van finaak. Zij
wordt in het laatst van September rijp en duurt tot in Maart , of
:nog langer, mits niet al te vroeg van den boom geplukt wordende. — De Boon worth tamelijk groot. Deszelfs zomerloten
zijn dun en niet lang, het blad rond, met een fiompe (pits
donkergroen van kleur en heeft ftompe tandem
De SCHOONSTE WINTERPEER. Zie FE.RMILLON d'ESp4GNE.
WiNTERNTJNDER. Zie P.A.F11211 d' RIVER.
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Eene door den Beer HardenBEURRE d'IMRDENPOUT.
rout to Mons uit pitten gewonnene, tamelijk groote, en groene
peer. Zij is zeer imeliend , Cappig , en zoet ftnaak. Volk,.
men rijp zijnde verandert hare groeue kleur in geel. Zij is its
December en Januarij eetbaar.
De Boom is iwaar,, en, na ro of 12 jaren lang op een draag,
baren flan te zijn geent geweest, zeer . vruchtbaar. Men moet
hem op het Noorden zetten , of er cea hoogftam van makers.
Als leiboom op het Zuiden geplaatst zijn deszelfs vruchten rmakeloos. Hij maakt voorts fchoon gewas , en groeit van nature
als een Piramide op. De bast heeft eene loodkleur en is vrij
fchilferig.
,BEURRE R71NCE, Beurre epine d'Uver,beurre vent d'hiver.—
Deze door den Heer Hardenpout gewonnene peer is eene afwilm
king van de Ban Chretien. De eerite vruchten van het Wilde (lammetje hadden een muffen frnaak , waarom men haar ranee genoemd
heeft. Dit gebrek heeft men echter door het enten weten Le verhelpen. Het is eene zeer groote, groene peer, wier oppervlakte
vrij ruig en oneffen is. Het vleesch is fmeltend en groen vat),
kleur , hetgeen haar ook door fommigen den naam van Bettrre
s'ert heeft doen geven. Zij kan van December tot in Mei duren
en is eerie der beste Winterperen. — De B 00 M worth zeer
vruchtbaar.
DEUCES d'HeIRDENPOUT. — Eerie zeer groote , gelled
peervormige , gladde en bleekgele vrucht , die zeer fmeltend is
en bijkans geheel vloeibaar worth. Zij wordt in October rijp,
en dunrt tot het laatst van December. Denkelijk is het eene af.
wijking van de Doyenne of WITTE IIERFST -BOTERPEER.
De BOOM wordt als hoogilam zeer fchurft, erg moet daaron
tegen het planketfel geplaatst worden.
BEURRE de C4P.MUMONT. Eene zeer fmeltende, roode,
geheel peervormige vrucht, die veel naar de kalebas gelijkt. Het
is eerie door den Heer Capiammont te Illons gewonnene afwijking
van de graauwe boterpeer,, met Welke zij ook gelijktijdig rijp
vvordt. — De Boom is zeer vruchtbaar.
Poire des CHARTREUX.
Deze boom is door de kr.rthuizers te Mons nit de pit van een Bon Chretien d'Espagne aange
kweekt. Hij is zeer vruchtbaar. De vrucht is peervormig,fraal
Zij wordt
roothchtig bruin van kleur, ea half ftneltend.
November eetbaar,
a.
Aa 3
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Deze peer die te Saint Cadiz reeds
Poi'? de SWINT
jaren is aangekweekt geworden , heeft
rd
federt nicer dam honde
ongeveer 3o jaren ook elders in Braband leeinen niet dais voor
Zij is tamelijk groot peervormig, glad , witachtig
kennen.
Fe
van kieuUsr2 en aan de zonzijde blozend. De fmaak is min of
nicer incusachtig, Het is eene goede zomerpeer, die in 't begin van September rijp worth.
Pare de yEllEIMPE. Eene groote, itomp-peervormige
vrucht, geelachtig van kleur en half fmeltend. Zij worth in 't
begin van Augustus rijp. — De Heer Hardetipoutte jernmape een.
Neef van den meergemelden , heeft dezelve het eerst aangekweekt,
De boom wordt buitengewoon groot, en met dat al zeer vruchtbaar.
BERCAMOTTE de YEMAPIPE. Deze vrucht werd voor
pf io jaren, in den tuin van den Heer Troye te yemenape , uit de
pit eener Beurro d'Hartienpozit gewonnen. Zij is middelinatig van
groote rond , graauw van kleur, zeer fmeltend en geurig: words
in October rijp. — Pe 7;o o M worth niet zwaar,, maar zeer
vruchtbaar,
DOTEXNE (PETE.
Eene nit den tuin der voormalige
pucijnen te Mons afkomitige afwijking van de Doyenne of WIT..
T E liEltrsT-BOTERPEER. Zij is groot en rond, in het eerst
groan, vervolgens gee' , en aan de zonzijde bruinachtig.
ij wordt in het begin van September rijp, en is eene der beste
zomerperen.
Poire de IVEUFM4ISON. Eene afwijking van de Beurrd d'Hard
genpout, die uit het dorp Neufmaifon afkomilig , en aldaar uit
2aad gewonnen is. Het is eene groote, ronde, groene en fmel.
lende vrucht , die wat het uiterlijk betreft met de gemeldeBeurrO
veel overeenkomst heeft, maar dezelve aan inwendige waarde
verre overtreft , zijnde het eene der beste winterperen.
B o o 'AT is zeer vruchtbaar en heeft doorns.
Poire de BILLOT. Eene zeer goede peer, die veel overeen.
konat met de Saint Germain, en misfchien wel eene afwijking
dnarvan i;„ — De BOOM is ongeineen vruchtbaar.
Pcire BILOTTE. Eene andere afwijking van de Saint Ger.
main. De vrucht is middel in het dikst , grout van kleur en
ilneltend van vleesch.
C4R-
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C4RR41701. — Eene goede STOOP PEER, die veel naar c%
TONNENP PER gelijia en in November bruikbaar is. — DO
Doom worth vrij groot en is vruchtbaare
Poire de QUINT. - Doze peer heeft haren naam van Quint,
bij D 0 o R Nut , van wear zij afkomilig is. Zij is groen van kleur,
en aan de zonzijde blozend. Het vleesch is fmeltend, maar de
fmaak niet zeer verbeven. Zij heefc veel overeenkomst met de
Marva le. — De B 0 0M is groot en tevens vruehtbaar.
SAINTE WAUDIN. Deze peer, die wij aan den Heer Del-

neufour te Mons to danken hebben , is peervormig , middelmatig
van groote, en fchijnt eene afwijking van den JONKER IIAN s
te zijn , welken zij nogtans in fmaak overtreft. — De boom
wordt vrij zwaar.
SiliATTE ELISABETH. — Dit is eene van denzelfden liefbebber afkomitige , groote, gele, ronde STOOF ti Bit, die in
November bruikbaar is.
"IPOLLON. Eene peer , insgelijks door den TTnpr nelneureaur
Uit een pit van de Befi de Chau:Banta gewonnen, en door hen
alzoo genoemd, om dat de boom in zijnen tuin Mort bij het beekt
van Apollo that. Zij heeft veel overeenkomst met de Saint
Germain.
C/ILEBASSE ROUGE de BIL4IL. — Deze vrucht is afkom.
ftig van Bilail , zijnde een kasteel van den Prins van LIGNE;
zij heeft de vorm eener komkommer, is roodachtig bruin van
kleur , en heeft fmeltend vleesch. Zij is in September eetbaar
en worth fpoedig buikziek. — De BOOM maakt fchoon gewas;
LtIURIATE. — Heeft dezen naam gekregen om dat de boom
van natuur de vorm van een laurier boom heeft. De vrucht is
graauwachtig groen, vrij groot en thieltend, en wordt in November rijp.
La SOUPER/HATE. — Eerie afwijking van de Pasfe -Molar,
`mar die lets later rijp wordt. Het is eene zeer goede peer.
La FRANCHIPANNE. —Eene andere afwijking van dezelfde
peer, rood van kleur, en min of sneer wrang van fmaak,
PdSSE COL111-4R EPINEUSE — nog eene afwijking ass vo.
refit,
Aa4
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ren.
1oten van dezen boom zijn dun , glad, bleekgeei van.
kleur, en zitten voi doorns. De vrucht is minder finakelijk dan,
de gewone Pasfe-Colinar.
parRE de TERVUREN. Eene Wanitaltig groote peer , die
fomtdds de zwaarte van nicer dan twee ponden b ereikt, en in het
roorjaar bruikbaar is.
De Boom. is zeer zwaar ; de zomerloten zijn bruinachtig
rood, en het blad is ongemeen breed.
Poire de C4NNJVET. Deze voor zeer weinige jaren te Brus.
fel, door den hovenier Cannivet , uit zaad gewonnene peer heeft
veel overeenkomst met de Bon Chrdtien d'Espagne , maar is meer
Imeltend ert aangenamer van fmaak. Zij is van December tot
Februarii eetbaar.
De BOOM is zeer zwaar, en deszelfs zomerloten die geheel
groen zijn, doen hem gemakkelijk van andere boomen ondericheiden.

PEPIN SAUVE. Eene tamelijk groote , peervormige vrucht,
vet fmeltend vleesch , die in bet iaatst van September rijp wordt. —
De boom wordt zwaar maar is zeer vruchtbaar. Iiij is door
den Heer le illayeur te -Mons uit zaad gewonnen.
Poire VAN MONS. — Deze peer, die in den tuin van den
Beer v AN Nio Ns te Brusfel gevonden wordt, is vrij groot en
min of meer buikig. Hare kleur is groen met zwarte ftippen,
zij wordt ook dan niet geelachtig, wanneer zij geheel rijp is,
letgeen in December en Januarij plaats heeft. Haar vleesch is
'pier wit en geheel fmeltend, en de fmaak wel niet zeer verhey en maar met dat al zeer aangenaam en liefelijic,
De B o o NI is groot en ongemeen vruchtbaar. De zomerloten
ziin met bruine Ilippen beznaid; het blad is bijkans geheel road.
Iij bloeit gelijktijdig met de Bon Chrdtien d'Espagne, draagt
meest alle jaren ri jkeli jk , en verdient in alien opzigte aangeliweekt te worden.

URB4NISTE. Eene in het jaar 1800 door den Graaf v A N
co L OINIA te Mechelen nit zaad gewonnene peer, die veel overeenkom,s t 'weft met de WIT TE B OTE It PEER, rnaar nog veel
fmakelijker is , en in October rijp wordt. — De BO o n1 maakk
goed gewas, en fchijnt zeer vruchtbaar te zijn.
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rijp zijnde is zij goudgeel en fijn geflipt. Haar vleesch is brok-

kelig en droog , en heeft een Muscusfman k. Zij is goad om te
droogen en te sloven, wordende zij in het laatfle geval fraai rood
van kleur. Zij kan den geheelen winter duren. — De uo0111
wordt groot en is zeer vruchtbaar.
Grosie Sommer ZAPFENBIRNE.

Zie CERTE4U

musoui.

Die ZELLERB IRNE. — (Manger.) — Eene Duitfche vrucht,
lilt Zelle afkomflig, plat van gedaante , 2/ duim dik en hoog.
De bloem is vrij groot , en zit . tusfchen bulten in gezonk-en. De
flee' is 1 duim Nag en fleekt niet zeer diep in de vrucht. De
fchil is dun , glimmend, geel , aan de zonzijde roodachtig en met
ftippen overftrooid.
Het vleesch is vrij murw,, bet fap zoet en min of meer water-,
t chtig , evenwel zeer fmakelijk. Zij wordt in 't begin van October rijp, en is bij uitftek gefchikt oni te droogen. Er is ook
eene
VROEGE ZELLER BIRNE , eene groote en eene kleine, die
iets amperder van fmaak is, dan de voorgaande.
Die ZIEGELBIRNE. — (Manger.) — Eene Duitfche Winterg oofpeer, van kegelvormige gedaante. De bloem is min of meer
gezonken en van zware plooijen omringd ; de heel is tamelijk
dik en 22 duim lang. De fchil heeft bijkans eene roode pannen
kleur, en het vleesch is hard , tamelijk zoet, maar niet zeer fmakelijk , zijnde zij niet dan in de keuken te gebruiken. Zij duurr
van November tot in 't laatst van Januarij.
ZOMER KONING , zie KONING.
.
ZOMER SAFRAANPEER , zie EON CHRhTIEN
PEER ZONDER SCHIL , zie Fleur de GUIGNE,
PEER ZONDER ZIELTJES. Sans pepins. — (KN o or. —
Manger.) — Eene aanzienlijke en groote zomerpeer , 2 1; duim
dik en 31 duim hoog, rond van gedaante en naar den fled fpits
toe loopend. De fchil is ruig, en groenachtig van kleur, met
bruinachtig roode flippen en vlakken, zoo dat zij er van verre
geheel bruinachtig uitziet. De bloem is klein , en zit in een
naauwe groef, tusfchen eenige plooijen in. De fteel is klein,
dun , en 1 duim lang.
Het
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Le Ncher. The Peach-tree. — Is uit Perfien al komilig, gelijk
reeds de naam te kunnen geeft. Van daar kwamen zil naar G dekenland en vervolgens naar Rome. De Griekfche WijsgeergTeihefodee
phrastus, die 318 jaren voor ooze gewone tijdrekening
heeft, maakt reeds van de Perfiken gewag , als van eene vreemde vrucht. Niet dan dertig jaren voor dat de Natuurkundige
plinius te Rornen biocide , werden de Perfiken aldaar bekend , en
men betaalde er in dien tijd wel Bens voor een goeden Perfik ,
tusfchen de twaalf en dertien guldens van ons geld. F rankrijk
heeft federt meer dan honderd jaren den roem , van in de om.
Vcreken van Montreuil zulke voortreffelijke Perfiken voort te
brengen , dat men derzelver weérga nog in geen ander land gevonden heeft.
LINNEUS plaatst den Perfikboom onder de Amandelboomen , die tot de eerite afdeeling van zijne twaalfde klasfe behoo.
ren, en Icofandria monogynia genaamd worden, bevattende zood.anig,-e planten, wier bloefems een aantal van 20 tot 30 ftijltjes in
bunnen keik bevatten , maar flechts ddn itampertje hebben. Kruidkundig words dezelve aldus befchreven : 4mygdalus (Perfica) foliorum ferraturis omnibus acutis , floribus fesfilibus folitariis, d. i. de
(PER s I s CHB) Amandelboom, met zeer fpits getande bladen , en
met afzonderlijk geplaatfte en vast zittende bloefems. Deze bloeferns hebben vijf blaadjes en veranderen in groote , ronde, gladde , of met fijne wol overdekte vru.chten , wier vleesch hard of
ook wel geheel fmeltend is , zittende in het middel eene bitten
Amandel of pit in een zeer harden en iteenachtigen dop.
wanneer men den Perfikboom als hoogftam laat opgroeijen , be.
reikt hij flechts de zeer matige hoogte van 15 tot 20 voeten. Hij
maakt eene fraaije kroon , met lange , finalle, lanfetvormige, en
aan de kanten getakte bladen ; zijne zomerloten zijn fang en
groen , en de bloefem heeft eene fchoone roode kleur. De
vrucht zelve is op het oog eene der fraaiften , en tevens zoo
fmakelijk , dat zij daarin meest alle de boom y ruchten overtreft.
Dan de ongemeene malschheid en volfappigheid ,die de Perfiken
voor het verhemelte zoo aangenaam maakt, is ook tevens de
porzaak , waarom dezelven, wanneer zij axis geheel rijp zijn ,
inlet langer dan flechts weinige dagen kunnen duren ; kunnende
zij dus niet anders dan als eene zomer- of herfstvrucht aangeanerkt worden.
De Perfikboom bemint een goeden , vruchtbaren, en eenigzins
droogen grond. Uit warmere luchtflreken afkomilig, is het niet
onverichillig welke itandplaats men hem aanwijze , en men moet
hem tegen eene warme fchutting op het zuiden plaatfen , wil men
er het regte genot van hebben, — Zoo wel deszelfs hour als de
yroe.,
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vr(Ke'e bfreefem 71.in zeer gevoelig voor de nachtvorsten , en /nen
beLt ze daarom veelal tegen koude door matten daar voo
, a 's winters dentin takken voor been te fteken;
froewei dit dekken niet weinig bijdraagt, om de boomen nog
teth.gevoeliger te maken.
D e bioefem en vruchten komen onmiddelijk , en zonder ifelen,
nit 'de oogen der inngile zomerloten , waaruit tevens de loten
voor het volgend jaar voortfpruiten. Doorgaans dragen de takken
niet weder waaraan eenmaal vruchten gezeten hebben , behalve
nu en dan eens an kicine vruchttakjes, die Comtijds uit het twee.
jarige bout voortfpruiten.
Men oculeert de Peraboomen doorgaan g op Pruimeflammen.
Zij worden ook wel op Amandels, Abrikozen en Perfik - zaailingen veredeld, en leveren in dat geval , vooral op Abrikozenftammetjes , zeer vele en zeer fmakelijke vruchten op , dan de
vereeniging van deze twee foorten , welke beiden week en teder
bout bebben, maakt dat zoodanige boomer' veel gevoeliger voor
de koude worden, en bijgevoig in onze luchtftreek te ligt aan
,devriezen onderhevig zijn.
De Perfiken op Perfiken veredeld , zijn anderszins de vruchtbaoraen van alien , vooral wanneer men ze, zonder fnoeijen laat
opgroeijen. Hier te lande is dit echter niet doenlijk , nit hoofde
det onze zomers niet warm genoeg zijn , om de Perfiken op hoogliamrnen rijp en fmakelijk te doen worden , kunnende dit hier niet
enders dan tegen warme Planketiels verkregen worden.
wanneer men de Perfikpitten niet dadelijk, na dat zij uit de
vrucht genomen zijn , in den grond fleekt , met oogmerk om
dezelven te doen kiemen, maar wanneer men ze vergaart, dart
legt men ze in vochtig zand , en in het najaar legt men ze in een
heer gemeenen en harden grond , drukt ze met den duitn daarin
en trapt de g arde daarover heen met den voet vast in een. Op
deze wijze kiemen zij veel beter dan in een fijnen en losfen
grond.
Perfikboomen, die VA N PI T T EN als hoogilammen aangekweekt, en niec veredeld worden , brengen ook wel eens tamelijk
goede vruchten voort. Het worden dan wel meestal Pavies , wier
eenniet gemakkelijk van het vleesch afgaat, en die ook niet
zoo groot noch zoo aanzienlijk zijn als de veredelden , maar met
dat al zijn zij diwij1s zeer finakelijk , en de boomen dragen rijhelijker en vroegtijdiger dan laagitammen. Men vindt deze zoogenearnde wild Perfilthoomen , even als ook de Amandelboomen
ineeniAte in de Duitfche Wiinbergen.
Wil men echter groote en fchoone vruchten hebben, den moet
tAen, ze aan de leiboomen zoekeen Want Ler deie vrucht zoo
%on-
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ongemeen fappig is, en dus bij uitftek veel zon vereischt , en
daar de zon kort bij den grond de meeste kracht uitoefen t , zoo
verdienen ten dien opzigte de laagitammen en bepaaldelijk de lei.
boomen buiten eenige bedenking, de voorkeur.
Wanneer men een Pruimenflam tot een hoogflamden Perfikbooni
wil oculeren , dan moet men het oog niet in het frammetje zet.
ten , maar men laat den Prulmeftam zijne kroon maken , en oct;/eert vervolgens deszelfs kroontakken. Hierdoor voorkomt mot
twee onaangename ornitandigheden. Want in de eerfte pleats groeit
de Perfikboom sneer in de dikte dan de Pruimenboom, men krijgt
dus een wanilaitigen flatu, en waaraan de flormen ligtelijk nadeel
kunnen toebrengen.
In de tweede pleats is men genoodzaakt ,om , gedurende eenige
jaren, de loten van den clam of te fniiclen , hetgeen de Perfik
boom minder goed velen kan dan de Pruimenboom , als zijride
sneer aan het gommen onderhevig. En eindelijk wordt eery
Pruimettam ook veel fraaijer en gezonder dan die van een
Perfik.
Het oculeren met bet flepetid oog, in de =end Augustus, is
de verkiezelijkfte wijze om Perfikboomen aan te kweeken, en
lierop volgt het oculeren of lasfchen in het najaar of in den winter. Het enten gaat bij Perfiken en Abrikozen minder zeker„
en er flerven een aantal entrijzen. Verkiest men met dat al om
Perfikboomen op PrlliMeilaraMell to E N T E N 9 dan zal men wet
doen, indien men in pleats van twee Periikrijzen flechts Uri
Perfikrijs, met een Reine Clauden-Mirabellen- of ander goed.
Pruimen - rijs daarop zet. Ingevalle dan het Perfikrijs mislukt ,
dan heeft men nog altijd een goed en bruikbaar boom*.
Ingevalle men ocaleert, moet men het oog zoo hag bij den
grond in het ftammetje zetten, als eenigzins mogeiijk is , om dat
men zoo doende aan den boom, en bepaaldelijk can een leiboorn,
juist dat fatroen kan ;even, hetgeen men het meest verkieuCjIc
2clit. Dear men voorts game vroege pruirnen dlartoe gehruikt,
bij welken dus ook de fappen vroeger in het najaar te rug treclen, dan bij late pruimen , of bij appels en peren, zoo moot
men ook met het oculeren vooral niet te lang vertoeven , maar
2ulks verrigten, terwijI de bast der gemelde pruimeitammetjes
nog los Net. Wanneer men intusfchen op zomerloten oculeert,
kan en behoort zulks later to geichieden , om dat enders do oo.,
gen , indien het najaar warm en tevens vochtig is , nog uitloo.
pen , en deze fpruities dan des winters ligtelijk bevriezen.
Men beweert dat de Borten van Perfiken , welke Violates en
Chrevretles genaamd worden , op die kleine, gele, vroegrijpe pi
Caen, welke men S PILLING N nQemt , het best tieren en de
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Dit is Zeker,
anderen op K R oos p R IJIMEN en dergelijken.
ll foorte n van Per liken op. zaailingen van echte Pruimert
dat ae
goed voortk omen en vooral op dtegenen, Wier zomerloten wollig zijn , gelijk die der meeste Damascuspruimen , hoewel dezelven ook niet geheel vrij van doorns mogten zijn.
Hoe nader daarentegen de foorten van Pruirnen aan de kwetfen
grenfen, hoe gladder en rooder hunne loten, en hoe wilder de
Ilekels en bladen zijn , des te minder gefchikt zijn dezelven om
er perfiken of goede Pruimen op te veredelen ; zijnde zij flechts
tot het veredelen van Abrikozen, kwetfen of kwetsachtige pruimen te gebruiken.
Men wachte zich ook vooral voor zoodanige flammetjes,welke
kleine gekrulde bladen hebben , en nit Mirabellen -pitten of dergelijken zijn opgewasfen. Op dezen zal de veredeiing zeer zeldzaam vatten , even min als op zoodanige zaailingen van pruirnen,
aan wier bladen om het even of die groot of klein zijn men duidelijk kan zien , dat het geene echte pruimen zijn.
Aangaande het oculeren van Perfiken op arnandelftammetjes
daar is zeer veel vthr en tegen te zeggen , en een liefhebber
client daaromtrent partij te kiezen. Dc oculatie op Amandels
vat doorgaans, en de vrucht wordt op Amandels ongemeen fmakelijk. Dan hierbij moet men in 't oog houden, dat de Amandelflam een warmen , ligten , zandigen en diepen grond begeert,
terwijl de Pruimeftam meerderlei foorten van aardrijk, en ook
des noods een vochtigen grond voor lief neemt ; zijnde boven.
dien de Clam en de wortel van den Amandelboom veel gevoeliger
voor de koude , en ook minder tegen het gommen beftand dan
de Pruimeboom.
De loten , waaruit men de oogen neemt, om te oculeren onoe'.
ten niet van de zwaarften en dikften zijn , maar matig van dikte ;
en nit het middel van deze loten neemt men dan bij voorkeur
dubbele oogen,, d. zoodanige, welke een bloefem- en een houtcog hebben.
Zij , die er Iiefhebberij voor hebben , kunnen ook de Peraboomen op dezelfde wijze als anjelieren vermenigvuldigen ; kunnende men toch bij de leiboomen doorgaans loten vinden , welke
kort genoeg bij den grond zijn. Ten opzigte van deze loten
gaat men te werk even als bij de Anjelieren. Men onderzoekt,
met welk oog het lot het diepst in den grond kunne komen te
liggen. Dit oog moet benedenwaarts flaan. Regt onder het ge°
melde oog , naar de zijde van den (lam , fnijdt men dwars in het
lot tot middel in het merg , (even als of men bet lot onder bet
oog wilde doorfnijden) en van het middel of fpouwt men bet
naar boven op ter lengte van 2 duim; dan buigt men bet voorzig-
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Aigtiglijk in de garde, ge2ft ann het lot zoo veel mogelijk eene
Xegte houding, fleekt er een takje in de vorm van een hankie over heen fIrooit er zuivere g arde op , die men met de
wingers plat drukt, en maakt dan vender de opening met aarde
digt, terwiji men vervolgens den top van dezen inlegger affilijdt, zoo dat er fiechts twee of drie oogen boven den grond
komen.
Dit inleggen, hetgeen altijd met zomerloten moet gefchieden
kan zoo wel in het vOorjaar als in het najaar plants hebben,
Indien de zomer heet en droog is , moeten de inleggers van
tijd tot tijd gegoten worden , ten einde zij te gemakkelijker
wortels kunnen fchieten. Wanneer nu de grand niet al te droog
is , zullen er nit de oogen, welke in den grond zitten , en
vooral uit het benedenfle oog, waar het lot doorgefneden is,
wortels voortkomen kunnende men het dan in den herfst
het volgend, of in de lente van het tweede, jaar, opgraven, onder de wortels affnijden , en verplanten.
Zoodanige van inleggers aangekweekte boomen leveren dit
voordeel op, dat ingevalle in een zeer kouden winter de ftam
Bens mogt komen te bevriezen, en er.uitloopers tilt de wortels
voortkomen, dat men dan an dier uitloopers wederoin kan laten
opgroeijen , die dezelfde foort van vruchten draagt, zonder dat
men hem behoeft te veredelen.
In het groot kan men echter met deze handelwijze weinig vorderen , en Claarenboven warden de wortels van dergelijke boomen
nooit zoo zwaar als die van zulke ftammen, welke nit pitten opgewasfen zijn.
Over het algemeen groeijen de Perfikboomen vrij fpoedig,
wanneer zij in een droogen , diepen en losfen grond Haan.
de grond te geil of te vochtig, dan krijgen zij ligt den kanker
en zelfs de vruchten zijn dan veel minder fmakelijk, dan die in
een droogen grand gegroeid zijn. Wanneer het des zomers aanhoudend beet is, dan is het nuttig en noodzakelijk dat men van
tijd tot tijd tegen den avond de wortels giete , en oak nu en dan
de takken en bladen met den gieter befproeije.
Tot het Planten moet men , volgens K NO a P , nooit ouder
boomen verkiezen , dan van twee of driejarig Oculatie-gewas,
Qin dat oudere zoo wel niet groeijen willen, en men ze niet zoo
naar welgevallen kan leiden en fatfoeneren. — Men moet oak de
Perfikboomen niet te diep planten, am dat ze anderzins veelai
fierven, of althans kwijnen, en om dat de vruchten in dat geval
200 fmakelijk niet worden, doordien de zon niet tot aan de wortels van den boom kan doordringen , en deszelfs Capper) behoorJijk louteren ea verfijnen. Indien de grand vechtig is, is her
zelfs
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zelfs beter dat men v-a- 2 cf x voet hooger plante dal], de gewont,
grond is , en dan de garde om den boom heen aanhooge gelijk
van zelve nlants heeft , wanneer men , als Haar gewoonte , rabatten Tangs de fchuttingen heeft , welke eenigzms boven den grond
verheven zijn. Bij het omfpitten dezer rabatten gdient men ech.
ter zorg te dragen, dat men niet aan de wortels der Perfikboomen
rake , hetgeen zij niet wel velen kunnen, en waardoor zij ligte.
iijk aan het kwijnen geraken.
De Perfikboom, gelijk reeds aangemerkt is, fchielijk opwasfende , in gevaile hij in een gefchikten grond flaat , zoo is dit
ook de reden dat hij vroeger dan andere boomen afneemt , en
minder oud worth; zijnde hij reeds met de is of 20 jaren
geleefd, waarom men in Duitschland plagt te zeggen.:
Pflrfichbaum and Bauern Gewalt
Wilehfet fchnel and vergehet bald.
Geen boom vereischt bij het fnoeijen grooter oplettendheid dari
de Perfikboom niet om hem vruchten te doen dragen , want

daartoe is hij van nature zeer genegen en gewillig , maar ()in
hem een goed fatfoen te geven , en wel bepaaldelijk om te voor.
komen , dat hij van onderen kaal worde, en v6Or den tijd nerved
Men moet voorts bij dezen boom vooral tegen de Waterioten
ken en dezelven bij tijds wegnemen, hetgeen best gefchiedt,
door ze des zomers of te knijpen. Zia men eindelijk dat een
boom zwak is , weinig , of dun en mager gewas maakt , dan ?noel:
men hem te gernoed komen , door in het voorjaar of bij de zoinerfnoeijing deszelfs zwakke takken geheel weg te fnoeijen , ten
einde de overigen des te meer flerkte te doen verkrijgen.
Het is eene verkeerde zuini.ctheid, om alle de tedere en kleine
takken aan de Perfikboomen te willen laten , wanneer men dezeiven vol bloeiknoppen ziet, want joist deze zijn het die de krachrten van den boom ondermijnen en hem zoodanig uitputten, dat
hij fpoedig te gronde gaat. Ook worden de vruchten aan deze
tengere takjes niet zeer groot noch finakelijk.
Bij de zornerfnoeijing moet men geene loten korten 9 maar alleen de waterloten , en de zwakke, overtollige , of kwalijk geplaatfle takjes wegfnoeijen. Men moet zich ook des zomers niet
overhaasten met bet vastbinden der jonge loten., vooral niet wanneer de zomer zeer beet is, doordien de losfe takken de jonge
vruchten befchaduwen , en voor het verbranden bewaren. Want
ofichoon de Perfiken Peel warmte noodig hebben, om rijp en
fmakelijk te worden, zoo hebben zij toch het liefst eene langzauie, geiladige, en niet al te fel brandende zonne- warmte.
pant
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naar voorts deze boom, onder de vereischte omftazdigheden
zoo bij uititek vruchtbaar is, dient men insgelijks toe te zien,
dat hem de overlading van vruchten niet te fchielijk van zijne
krachten beroove. Zoo dra dus de vruchten gezet zijn , moet
men , wanneer hij al te vol hangt , een gedeelte van dezelveri
daaruitbreken, en zulks herhalen na dat de vruchten een weinig
grooter geworden zijn , ingevalle de menigte nog te groot bevonden words. Dit client niet alleen tot behoud van den boom, maat
men verkrijgt ook daar door grooter en fmakelijker vruchten, erA
dezelven korner' vroeger en beter tot hare rijpheid.
Hetgeen FORSUTH, behalve het _reeds vermelde , van de Per.
fikboomen opgeelc , of waaromtrent hij van andere Schrijversverfchilt, komt hier op neer: Men moet de Peraboomen , zegc
hij , die men verplanten wil , in het laatst van October zien to
verkrijgen, ofin 't begin van November ,zoo dra zij het blad latent
valien,moetende de grond daartoe vooraf behoorlijk voorbereid zijn.
In het voorjaar, na dat ze verplant zijn, en op het tijdftip dat
zij beginnen uit te loopen topt men de jonge boompjes tot op
vijf of meer,00gen naar gelang hunner fterkte. De plaats waar
men ze afgefneden heeft, wrijit men met boompap, en beflrooic
ze met boompoeijer. De gemelde topinede moet voorts fchuills
zijn, en altijd vlak boven een oog gefchieded terwijl men eindelijk alle fpruitjes , welke naar voren of naar achteren zouden.
willen uitgroeijen , met de vingers wegftroopt. Zoo dra nu de
jonge loten zwaar genoeg zijn worden zij tegen het planketfel
vastgehecht , om te voorkomen, dat zij door den wind afgefcheurd worden. Ingevalle de hoofdfcheut zeer lang is , dan
knakt men haren top in 't begin van Junij ; hierdoor floodzaakt men naar om zijloten te maken. Men moet gedurende het
eerile en tweede jaar nook de loten al te lang laten worden
maar zulks beietten , door de toppen tusfchen de vingers te knijpen en te knakken. Maar wanneer de loten hunne behoorlijke
lengte niet te buiten gaan most men hunnen wasdom in geenen
deele ftuiten , vOOr in het volgend voorjaar. Dan fnoeit men
den boom naar dat hij zwaar is , en in het voorgaand jaar veel of
weinig hout gemaakt heeft , moetende de loteu, van zes tot twaalf
duimen lang zijn. Zoo doende zal men het onderile gedeelte van
't Planketfel zeer fpoedig geheel met bout overdekken.
Sommige laten aan de loten hunne voile lengte , of fnoeijen
er flechts de uiterlie toppen van weg ; maar dit is het middel om.
den boom zeer fpoedig kaal en naakt te doen worden.
Wanneer men daarentegen, vooral gedurende de eerfle vier ja, den boom op de voormelde wijze behandelt, dan zal het
geheele planketfel, van onderen tot boven altijd van genoegzaarn
bout
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en de boomen zullen meerder
beter
bout voorzien zijri
vruchten opievere n dan wanneer men de oude verkeerde han.
delwijze voigt, waardoor men wel fpoedig veel bout verkrijgt,
maar ook de boomen zoodanig verzwakt, dat zij niet behoorlijk
in ftaat zlin om vruchten te dragen.
In het derde jaar moet men de boornen in fiaat liellen , 0 ITT
vruchten te dragen. Wanneer het aardrijk zoodanig is, als de
boom het liefst beeft , dan zal hij nu zeer lterk groeijen. In dar
geval knakt men alle de Mare loten. Want indien men dezelven
hunne voile lengte liet behouden, zouden zij te lang en te fpon.
fig worden , en noch goed hout voor het volgend jaar maken,
noch 'vrucht zetten.
De zwakke loten moet men noolt vast hechten, al zitten zij
ook vol bloeferns , " want zij kunnen in geen geval goede vruch.
ten voortbrengen. Het gebeurt forntijds dat zwakke boomen
zeer zwaar bloeijen; in dat geval nu moet men, gelijk gezegd
is , zorg dragen dat er niet te veel vruchten aan dezelven bTijven
hangen , door dat men de meesten op zijn tijd wegbreekt, on/
dat zij anders zoodanig uitgeput worden, dat zij voor altijd bedorven zijn.
Wanneer men voorts de boornen fnoelt, moet men zulks nimmer bij een enkel bloefemoog doen , om dat anders altijd het
lot dood gaat, of ten minsten tot op het volgend houtoog inflerft. (zie Pl. III. fig. 2 .
Bij eenige oplettendheid zal men fomtijds loten, ja zelfs gelieeie takken vinden , die niet den enkeie bloefemknoppen hebbee.
Zulke loten moet men geheel laten uitwasfen , zonder dat
men er jets aan fnoeit of knijpt. Maar den tak die er bet digtst
bij is, en waaraarr men houtoogen ziet, fnoeit men zeer kort af.
Ilierdoor wordt hij genoodzaakt om veel hout te maken , waar.
mede men dan de plaats van den eerstgemelden tak, die niet dan
bloefemknoppen had, wederorn kan aanvullen wanneer men
hem, gelijk betamelijk is , in het volgend jaar geheel en al
wegfnoeit.
Wanneer de Perfik'000men zoo verre zijn dat zij in ftaat zijn
om vruchten te dragen dan zal men over bet algemeen twee
bloefemknoppen kort bij elkander zien zitten. Tusfchen deze
knoppen in ziet men den zoogenaamden houtknop of bet boutoog boven zulk een dubbelen knop nu moet men altijd het lot
wegfnoeijen, om dat daaruit het vruchthout voor het volgend
jear moet voortkomen. Wanneer de boomen eens vruchten dratgen, dan moet men ze door eerie goede zomerfrioeijing, zoo lang
mogelijk, in dezen toeftand trachten te behouden. Men most
fomtijds zware loten,
en denzelfden zomer,, tot twee keeten
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'ran we, in hunnen wasdom ftuiten wil men ze tot bet voortbrengen van goed en bekwaam vruchthous noodzaken. Immers
gebeurt bet wel dat de loten in eenen zorner eene lengte van
sneer dan zes voeten en de dikte van .1 duim bereiken. Indien
men nu zulke loten laat doorgroeijen, dan blijft het benedenfte
gedeeIte van den muur geheel kaal en onbedekt, terwij1 zij bovendien den boom verzwakken, en er nooit goed hout van
komt, wanneer men ze niet des zorners in hu.nnen wasdoni
fiuit.
Men zal wel doen indien inen zulke loten in het voorjaar xvegfnoeit , en er flechts fraai vruchthout aan laat (hetgeen men aan
twee kleine blaadjes kan kennen ter plaatfe waar in het volgent
jaar de vruchtknoppen moeten komen, terwiji de gemelde lange lo•
ten niet dan enkele bladoogen hebben); men moet voorts de takkert
altijd zoo veel mogelijk waterpas leiden, waardoor men insgelijks bewerkt dat zij niet al te flerk groeijen., en dat het hour.
rijper wordt , en gefchikter om in het volgend jaar te dragen.
Allis de overtollige zijfpruiten, die niet aan het planketfel kun.
nen vastgehecht worden , moeten altijd weggenomen worden,
men houdt flechts de fchoonften , die men gewoonlijk op een
Rand van 3 duim boven elkander behoort te plaatfen terwiit
deze affland intusfchen niet altijd geheel dezelfde kan zijn , maar
eenigziiis mar de groote van biaden en vruchten .moet geregelci
worden; kunnende de takken van zoodanige foorten , welke kleinet- bladen en vruchten voortbrengen , korter boven elkander geleid worden dan de takken der overigen.
Eindelijk moet men zorgvuldiglijk alle de zijfpruitjes wegne,,
men, welke boven aan, nit den hoofdfcheut voortkomen. Want
indien men deze daar aan laat benadeelt men de takken , Welke
in het volgend jaar vrucht moeten dragen. Men doer dit dan oak
hoe eerder hoe beter, door ze met den duim en den 66nen winger ter deeg te knijpen.
Wanneeer Men Perfikboomen vindt, welke al te hoog Opgefehoten zijn , zoo dat de fchutting voor het grootfle gedeeltd
kaal is (zie P1. III. fig. 3.) dan moet men dezelven zoo laag
den grond afkappen, als men er maar eenige jonge fpruitjes of
knoppen aan vindt. Zijri er die niet aan, dan zoude men geva.nr
loopen dat de boomen het leven daarbij infchoten, kunnende
Men ze niet op gelijke wijze toppen als de Abrikozen, Appel of
Peerboomen, bij welken men hieromtrent niet zoo omzigtig beloeft te zijn.
Maar wanneer men er eenige jonge fpruiten aan vindt, kan
men ze veilig , vlak boven dezelven afkappen, want zoo .dra de
voor
fappen begin= te rijzen, zullen er zeer zware loto
b
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komen , welke men, even als de jonge boomen , in hunnen was-Glom moet 1thiten , ten einde het planketfel volledig overdekt
worde.
De oude Perfikboomen (De Brugnons nogtans uitgezonderd)
maken niet zoo gemakkelijk jong hout als andere boomen. Ik
heb dikwijls in oude takken, kort bij de gewrichten , kerven ge.
maakt , en er naar gelang van de dikte der takken , itukken van
I tot 3 claim uitgefneden. (tie Pl. XI. fig. 2.) Men moet dit op
verfchiMende plaatfen van den boom doen , ten einde hem van
jong bout te voorzien , en de kanten van de groef (welke altija
zoo kort mogelijk boven een gewricht moet zijn) moetea met
een fcherp mes rond afgefneden worden.
Men doet dit in de maand April, en kapt de - oude takken nirniner af, alvorens de jonge fpruiten reeds aanwezig zijn. Hebben
deze de lengte van 3 of 4 duimen bereikt, dan zaagt men den
ouden tak weg hierdoor moet het jonge hout fpoedig aanwasfen , en in het volgend jaar vrucht dragen.
Overal waar men zaagt, moet men vervolgens met een fcherp
Ines alle oneffenheden en punten wegnemen voorts ihijdt men
dan ook meteen alle de kankerige gedeelten van den bast weg,
die men aan den tak mogt vinden , terwijl men eindelijk alle de
wonden met boompap en boompoeijer befmeert en beftrooit. De
kanker geeft' aan de Perfikboomen eene bruine kieur,, en vertoont
zich op den bast in de gedaante van kleine Itippen. Zoo dikwijls
men eenig gom ziet vloeijen, mag men er wel flaat op maken,
dat alle de kankerachtige deelen nog n;et weggenomen zijn.
In de laatite dagen van April dient men de Perfikboomen na te
zien, en alle de overtollige fpruiten weg te- fnoeijen , die men
nog mogt daaraan gelaten hebben. Eigenlijk zou bet nog beter
zijn, indien men deze -boomen alle 14 dagen eens nazag , want
dan zoude men ze in de volmaaktite orde kunnen onderhouden
en rummer genoodzaakt zijn om hun zware wonden toe te bren
gen. Een goed tuinman -gewent zich , om zulks als bet ware in 't
voorbijgaan te doen, en dit zal hem niet weinig did en moeite
uitwinnen.
Men moet de jonge loten vastbinden , voor dat zij al te lang
worden , anders kan ze de wind aan itukken breken. Evenwel
moet men ze ook niet te vroeg vasthechten, om dat ze anders to
veel warinte krijgen en des te veel in de lengte wasfen. Men kan
de kleine loten ook wel op eon andere wijze tegen den - wind be.
veiligen , namelijk door eenige afgefnedene loten of andere
jes, vOcir het kleine en -achter de beide groote takken , welke
daarboven en daaronder zijn , to plaatfen , gelijk men op Pl. VIII.
-d. d. vincit aangewezen. .Dit gefchiedt bij de zomer_
fig. I.
fnoei.
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thoeijing, en men moet dan ook tevens alle de .21ifpruiten
wegnemen , welke aan de toppen der zomerloten gevonden
worden.
Wanneer er na deze tweede fnoeijing nog zware loten voor
den dag komen, fnijdt men ze weg, en men behoudt geene nndere dan de fraaiste van die genen , welke na de eerfte fnoeijing
gewasfen zijn , en die men kan narekenen dat in het volgend
jaar vrucht dragen ineleten.
Is het voorjaar gunstig, dan behouden de boomen Dunne binden tot in het laatst van October en fomtlOs tot lant in November. Zoo dra zij nu het blad laten vallen, neemt men een floffer , en vaart daarmede zachtjes over de boomen been , met oogmerit om er zoo veel bladen , als immer mogelijk is , van af te
vegen , zonder de oogen of knoppen te bezeeren en om dit doel
te bereiken , moet men het vooral nooit anders dan van onderen
naar boven doen,.
Zoo dra de bladen van de boomen af zijn, maakt men de jonge loten los , welke gedurende den zomer vastgebonden waren,
.en men laat flechts eenige van de zwaarfte, om den boom tegen
het planketfel te houden. In dien toefland laat men de boomen
tot in het voorjaar, wanneer men ze fnoeit en er de beste takken
van uitzoekt, om den muur of de fchutting te bekleeden.
Ingevalle het zeer koud wordt , na dat men reeds de boomen
gernoeid en de takken vastgebonden heeft moet men ze dekken
voor en aleer de bloefems zich beginnen te openen, en men.
neemt de netten (zijnde de gefchiktfle werktuigen om boomen tegen koude te befchermen) wederom weg , zoo dra de bladen
eenigzins de jonge vruchten overdekken, of zoo dra bet war
fchijnt een gunstiger keer te zullen nemen. Men moet ook dezelven niet eensklaps , maar al lengs wegnemen.
Bij het uitdunnen der vruchten , waarvan bier voren gewag
gemaakt is , laat men aan ieder lot van 3 tot 6 perfiken zitten,
naar gelang dat hetzelve zwaar en lang is.
FORSIJT il beweert dat de boomen door het Iterk dragen niet
verzwakt worden, bijaldien men flechts alle de opene plaatfen,
waar men takken en loten weggernoeid heeft, dadelijk met boompap befmeert en met boompoeijer beftrooid, en daardoor belet,
dat de zon en de lucht door deze openingen eene menigte fappen doen vervliegen.
De Perfiken moeten zoo lang door de bladen overdekt worden
tot dat zij hare voile groote bereikt hebben. Dan begint men
allengs de bladen af te plukken , om ze des te beter te don.
kleuren , en indien men iedere week flechts van een gedeelte van
seder boom de bladen afplukt, zal men daardoor bewerken , dat
niet
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niet alle de Perfiken te gelijk rijp worden, maar dat men er
gen tijd genot van heeft. - Hoe men voorts , kort voor dat
de perfiken rijp worden, zorgen moet dat dezelven niet door
Oorwurren en ander ongedierte van dien aard aangedaan worden , vindt men bij het artikel OORWURMEN vermeld.
De PER s I K (111alum Perficum, Pfirfich, Péche, Peach) wordt
gelijk bekend is , vow. eene der fmakelijkfle vruchten gehouden.
Dan behalve dat niet alle foorten van Perfiken even geurig zijn
zoo verfchiflen ook veelal de vruchten aan denzelfden boom niet
weinig in fmaak , zijnde de grootften en die tevens het zwaarst
zijn, altijd het geurigst, en de kleinen veeltijds geheel fmakeloos.
Ook hebben die vruchten , weike aan ziekelijke boomen of takken
groeijen , gelijk mede de ITOORLOOPERS, of diegene.n Welke
voor haar tijd rijp worden, doorgaans zeer weinig waarde.
Eene goede Perfik moet, behalve de groove en zwaarte ,00k nog
verfcheidene andere eigenfchappen bezitten. Zij moet namelijk
Ilia hard , droog, noch melig maar fappig en fmeltend van
vleesch zijn, zoo dat zij op de tong geheel vloeibaar worde. Intusfchen zijn er Pavies , wier vleesch niet zeer fmeltend is, maar
die met dat al fappig en zeer fmakelijk zijn.
De fmaak moet voorts zoet en tevens min of meer rhijnsch „
is mede kruidig en geurig zijn. Om er nu het regte genot van
te hebben, moet deze vrucht wel rijp mar niet overrip zijn
want dan verliest ze haar fmaak, eti worth dikwijls melig of ook
wel flijmig. Om nu joist te weten wanneer de Perfik rijp is ,
moet men er niet, gelijk onkundigen doen , met den duim op
drukken , om te zien of het vleesch wijkt, want deze drukking
veroorzaakt altijd vlakken en bederf, mar men moet ze met de
voile hand zachtjes roeren, als wanneer de Perfik , indien zij
rijp is , van den ileeI los gnat en in de hand zal vallen. Een
kenner kan de rijpheid der vrucht dadelijk uit hare kleur opma
ken, zijnde dezelve op het regte tijdflip header, giiinmend en
zoo licht, dat men als, het ware door de fchil kan henen zien.
Men kan de Perfiken een tijd lang versch be waren op delelfde wijze als do kerfen. Zie het artikel KERSEN.
De Perfiken worden ook GEKONFUT, zoo wel nat als droog,
gefchild en ongefchiid, gefchiedende dit op dezelfde wijze als
bij de ABRIKOZEN en RUIMEN is aangewezen.
Uit de Bitten der Pertikfleenen wordt eene zeer fmakelijke LiIteur bereid , die under den uaam van Perfico bekend is. Men
flampt namelijk de pitten klein , doet ze in een flesch , gier daarop goede Brandewijn, waarin men war nagels en kaneel werpt,
*It her v,:rvolgens een tijd lang in de zoo ftaan trekken, en
gig
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i;et het eindelijk 0112 het klaar te hebben , door earl dock, of
nog beter door een vloeipapier , waarna men het bzwaart.
Heeft men geen genoegzaam aantal fleenen , elan kan men er
page Perfikbladen, wat geitampt zijude , biivoegen , die bijkans
de eig,enfle geur en kracht bezitten als de pitten, kunnende men
des floods van jonge blad'en alleen deze Likeur bereiden. Men.
doer er voorts veel of weinig fuiker bij , al naar dat men h ey

zoet begeert.
Het heeft den Fruitkundigen tot bier toe nog niet mogen gelukken, om eene volledige, en op de natuur gegronde, verdeehog der verfchillende foorten van Perfiken, in klasfen en onderd
afdeelingen te kunnen makers. LINN EU S heeft hun den weg
ciaartoe aangewezen , door hen op derzelver bloefems opmerkzaam te maktn. Sommige foorten hebbeni groote bloefembladen,
andere kleine , fommige zijn open , andere gefloten , deze zijn
lepelvormig en gene nicer plat ; daar zijn er die meer of min boogrood , anderen die bleekrood, en noch anderen die bijkans gelled wit zijn.
De Franfchen verdeelen de Perfiken in 4 foorten:
I. Peches , zijnde wollige Perfiken, wier fteen gemakkelijk
van het vleesch gaac.
II. Pavies of wollige Perfiken, wier fteen aan het vleesch
vast zit.
HI. Violettes of Nectarines zijn gladde Perfiken, zonder wol,
met vast vleesch, en wier fteen van het vleesch los laat.
IV. Brugnons of gladde Perfiken met een vastzittende fleen.
en het is zeker dat elke van deze foorten, door de pitten voortgeplant wordende, de gemelde eigenfchappen behoudt, zullende
then uit een pit van de wollige foort nimmer een gladden , noch
nit de pitten eener gladde Perfik, immer een wol4en Perfikbooni
zien opwasfen.

SOORTEN

VAN

PERSIKEN.

A.
ABRIKOOS PERSIK. Zie ORANJE PERSIK.
J1BRICOTE. Peche

Zie ORANJE PERSIK.

(K NO o P.
ADMIRABLE, Avant p2c7ze adiwirable.
Eene
Hamel. — Hirsc,Veld.
Porn. Franc. — Ilandb.)
praclitige Perfii: van den allereerften rang. Zij is zeer groat,
rand, en heeft
flaauwe naafi; voorts zeer fraai gekleurd,
b4
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zijnde zij licht ftroogeel aan de zonzijde rood, en fijn wollig
Het vleesch is CO, min of meer , brokkelig, wit, in den omtrek
-van den fteen Week-rood zoet , geurig en rhijnsch van fmaak,
Zij w ords nimmer melig , en is ook dan nog vrij fmakelijk
wanneer de boom geene beste itandplaats heeft. Wordt half
September rijp,
De Boon worth groot en zwaar,, en heeft een fraai groot
en langwerpig blad , inaar kleine , bleekroode bloefems.
Tot dezelfde Coon behooren verfcheidene andere Perfiken als
daar zijn de ildneirable aune, of ORANJE P E R S I K, de Belle
de Pitry,, de Route, de Illonstrueufe,
4DMIRABLE

Zie °RAMI E PERSIL,

ADMIRABLE T1RDIPE. Zie BELLE DE VITRT.
De

G E L E ALBERGE , /Merge jaune. Die Safranpflrfche. The
..41berge. — (Puintinye. — Dzs Hamel. — Miller.
Hirschfeld'.
Pom. Franc. — Handb. — T. 0. G.) — Lene
middelmatig groote vrucht, met eene diepe naad, die haar in
twee deelen verdeelt, waarvan het eene doorgaans hooger is
dan bet adder. De flee fleekt diep in de vrucht, en aan de
,overzijde, waar de bloefem gezeten heeft, vindt men eene kleine fpitfe punt, die eenigzins gezonken is. De grondkleur is
;eel, en de zonzijde bruinachtig , en tusichen in karmozijnrood. De
fchil is dik , met fijue wol overtrokken, en kan vrij gernakkelijk
rfgeftroopt. worden.
Het vleesch is buitengewoon geel , fineltend, fappig, rhijnsch
en verheven van ftnaak. In den omtrek van den fleet' heeft het
vleesch eene paarfche kleur. Dc vrucht heeft bijkans overal de
groote van a-1;;- duim , en is dus nagenoeg rond. De fteen islangwerpig en zit niet vast aan het vleesch. Zij worth in 't begin van
September rijp.
De B o vr:i zwear , en maakt veel bout en loof. De
zomerloten zljn lank;, en met een aantal roode en groene ftippen
bezaaid. Het blad is langwerpig, en final , glad , effen en donkergroen van kleur.

De PAARS c x E ilLBER.CE. (K N o o p.)
Ts middelmatig van groote; de kleur is aan de zonzijde donkerpaarsch , en
san do overzijde groenachtig wit, en tegan eene warine fchutting
ook wel eons roith,chtig. Het vleesch is geelachtig , en zit nic
vast aan den fteeu, de finaak is licfelijk en geurig.

PERSIKEN (A).
De bloefems zijn klein en bleekpaarsch van kleur. De
draagt goed.
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De ROODE ilLBERGE. — (K No or.) — Wordt niet zeer
groat , en heeft op het oog veel overeenkomst met de roode
'vroegrijpe Perfik, doch is dikwijls nog hooger van kleur. Het
vleesch is vast, geurig en verheve n van fmaak ; men moet haar
Pechter goed rijp laten worden. De bloefems zijn klein, en do
BOOM draagt goed.
De AMANDEL PERSIK , AMANDEL -Montagne. PdaTie
d'Italie. — (KNo o r.) — Eene tamelijk groote Perfik, min of
sneer langwerpig , en aan het rind wat puntig of met een verhevehheid , gelijk de Amandels. De kleur is Week groen aan de
eene en fraai blozend aan de andere zijde. Het vleesch is zacht
en fmeltend; de fleen is klein, plat, fcherppuntig en rood, en
mit zeer vast. Het is eene fmakelijke vrucht. De Boom mankt
goed gewas, draagt clerk en heeft groote bloefems.
De ANANAS PERSIL v A N CH4RLESTOWN.—(1-landb.—
Handb. Beitr.) ..— Deze Perfik is to Charlestown in America uit
eon' pit gewonnen ; denkelilk ule de pit eener gele Alberge , want
de vrucht is van buiten en van binnen goudgeel. Zij is road van
gedaante en heeft doorgaans eene zware naad. Naar mate de
=boom ouder wordt, worden ook de vruchten grooter. De fchil
is tar, wollig , geel , en aan de zonzijde zeer fraai blozend.
Wanneer de vrucht rijp is , ruikt zij ongemeen fterk en ananasachtig.
Het vleesch is hard , edoch fappig , en de fmaak heeft veel van
peen Ananas. De fleen is klein, en niet fcherp ; bij gaat zeer
nweijelijk van het vleesch ; hetgeen intusfchen bii incest alle de
Perfilten , welk uit fteenen gewonnen worden, plants heeft en
welligt een teeken is van haar wilden aard.
De grootfle font van de ANANAS PERSIK is deze , dat zij
vrij hat, en niet vOOr half October rijp wordt. Zij begeert nit
dien hoofde eene warme flandplaats. Men moot haar lang, aan
den boom laten hangen, kunnende zij vervolgens onder het liggen geheel rijp worden. De vruchten welke de boom in de eerile
jaren draagt, hebben weinig waarde, waardoor men zich nogtans in geenen deele moet laten affchrikken, aangezien dezely en van jaar tot jaar beter worden.
De Boom heeft finalle bladen en een wild uiterlijk. IIij is
ongemeen vruchtbaar.
Bb w
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LwiNE ANANAS- PERSIK VAN CH/IRLESTOTP2V
fi gat kleiner dan de voorgaande, maar voor het overige de:eirde vruchr, echter nog al zoo geurig en liefelijk van fmaair
is d2 ander"
'Ys

perfais d' ANCOUMOIS. Pavie-ilaerge. Pu Hamel.) ---Het vleesch is tamelijk geel, In den omtrek van den (teen rood,
en voorts fineltend. Het vel is aan de zonzijde zeer donkerrood,
n de fchaduw iets lichter. Zij worth in het laatst van September rjp.

Peche //'NE.
(Forfyth.)
Eene fraaije, vroegrijpe Perilk, mar men zegt, door Mevrouw Enna Dunch to Pufey
Berkshire nit het zaad gewonnen. Zij worth half Augustus of la
het laatst dier maand. rijp.
^d ANT

PECHE. Zie VROEGRIJPE PERSIK.

La Pgche ARCHIhPISCOP,ILE.

CHRIST geeft flechts deir

aam op van due Perfik.

B.
BELLE BENICE. Pêche d'Orleans. — (Hirschfeld.)
fraaije, fcharlaken roode Perfik, die zeer kostelijk van
thiaak

is.

BELLE CHEFREUSE. Zie CIIEVR.EUSE.
BELLE DE VITRT , Admirable tardive. The Bellis.
(Dg
Hamel. — Miller. — Hirschfeld. Pom. Franc. —
Handb. — T. 0. G.) — Eene vrij groote en fraaije , ronde
Perfik, 22 duitn breed en een paar ilijnen minder hoog, aan de
eene zijde geel en aan de andere donkerrood. Het ye! is zeer
wollig en dun onaar laat zich good aftrekken: op het eind beef:
zij eene kleine fcherpe punt. De fled fleekt &lop in de vrucht,.
liet vleesch is witachtig geel, malsch en fijn , en gnat gemakkelijk van den {teen. Het fap is rhijnsch , liefelijk en geurig. De
lieen is langwerpig en heart eene zeer fcherpe lanfetvormigefpits.
Zij wordt in het laatst van September rijp , moet eenige da.ger".
liggen , voor dat zij kan gegeten worden , en kan tot October
Buren.
Do BOOM is redelijk zwaar. De zoinerloten grocijen vrn
; en zij' groenachtig aan
ane en roodechtig brja aan
de
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or:clere zijde. Het blad is donkergroen , final , niet zeer lang,
na,7.r vorea zeer fpits, naar den flee' toe rond en met zeer fine
=den.
BELLEGARDE, Gallande. Paradeppfehe..— (K N o o P.
— Du Hamel. — Porn. Franc. — Hirschfeld. --Hindb.— T. 0. G.) ---- Eerie zeer fraaije , ronde,
Perfik , 3 duirn hoog en 3f,- dnirn breed , met eene diepe
Hare ,kieur is aan de zonzijde donkerrood met bleeliroode
geelachtige vlakken , aan de overzijde witachtig geel en flier
(hat rood geftipt. Het vel is dun en kan gemakkelijk afgetro;: ken worden. Het vleesch is witachtig geel , fmeltend , en zeer a . -14 genaam en verheven van fmaak, in den omtrek van den fleen is
hetzelve bloedrood, hebbende de fteen insgelijks deze kleur. D ,ezelve is voorts langwerpig , fpits , en gnat gemakhelijk van
vleesch. Zij wordt in 't begin van September rijp.
De Boom maakt verfchillend gowns. Op Pruimen namelijk
wordt de fiam veel zwaarder dan wanneer hij op Amandels yoredeld is. Op de laatiten zijn oolr de zomerloten rooder dan op de
eerilen. Het blad is zeer fcherp en fijn getand.
De DUBBELE BERGPERSIK. Double Illom'agne , IaJ.31),J.
tauban, Pêche de Lambert. (K N o 0 P. - Hanelb. — T. 0.
G.) — Deze Perfik is , naauwkeurig gemeten zijnde, evenhoog
als dik, to weten
duim, maar fchijnt met slat al eenigzins LingN.verpig te zijn. Eene diepe nand deelt hoar in twee deelen
ongelijke groote. De heel fteekt diep in de vrucht. Hare
is. geelachtig groen en aan de zonzijde bruinachtig rood. I),;'
fchil i 3 wollig en dun , en bat zich niet gemakkelijk afcreidar:.
Het vleesch is groenachtig wit, tar , en zit met zware vezels
aan den neen vast.
De fmaak van deze Pernk is zeer 11,2felij!,-; en verkwikkelijk.
De fteen is i daim lang, aan het ane elude fpits en flan her
2ndere rond; the pit, welke daarin zit , is vrij bitter. Do vrucht:
worth in bet laatst van September rib en kan eenige weken
ren.
De BOOM wordt vrij zwaar. Het bind is donkergroen, tamelijk lang en frnai naar yoren zoo wel als naar den lied vrij
fpits, en aan de kanten zeer fijn getand.
BERG PERSIK
BELE BLOESEM

MET DUBBELE BLOESEM S.

Zie DUB-

TE BERG?. ERS:N. Zie .12:1 ;17 -"EVE BLAVCI I E.
BET-
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BETTERdrE. Zie BLOEDPERSIK.
BLANcHE d'ANDILLT. (K NO o p.)
Deze Perfik is
groot , road , en fomtlids wat plat ; van buiten en van binnen
wit, en nail de zonzijde nu en dan cen weinig blozend. Volko.
men rijp zijnde is zij zeer fmakelijk , dan daar zij vrij laat aankomt, krijgt zij niet altijd hare behoorlijke rijpheid. — De
o om draagt hoed.
De BLOED PERSIK. II o NGA A R S C HE P E R S I IC. Die
rothe
Sanguinole, Betterave.
(K NO 0 P. - Du
-- Pain. Franc. — Handb.) Deze vrucht is meer zeldzaam dan fm.:kdijk , evenwel is zij eetbaar. Zij is langwerpig en
tamelijk groot. Het vel is met graauwe wol digt overdekt, ver.
krijgende hierdoor de donker bloedroode grondkleur een roestig
sanzien. Het vleesch is zoo rood als eene roode Beetwortel.
Zii wordt half October ri,p.
De Boom wordt niet groot, naaar draagt clerk en heeft groove
te 131oefems.
De BLOED PERSIK. Brugnon Violet. — (KivooP.) —
Is van groote als een middelmatige Abrikoos, een weinig langwerpig rood , met een diepe nand , en zeer glad ,van fchil. De
kleur is witachtig groen, en aan de zonzijde bruin - rood , of
bruinrood gevlakt. Iet vleesch is witachtig, en in den omtrek
van den 'teen zeer rood. Worts is zij volfappig , geurig en
nnugennam van fain:11c , mits in een goeden grond gegroeid zijnde,
en een goed jaar gehad hebbende. Men moet haar laten hangen,
tot dat ze bekint rimpelig te worden.
In flijve en vochtige gronden, gelijk mede in vochtige jaren ,
barst zij ligtelijk. De bloeferns zijn klein, en hebben eene purper kleur. De boom maakt goed en iterk gewas , en draagt
flerk.
BOURDINE. Zie ZWOLSCHE PERSIK.
BRUGNON BLANC. Zie KOMKOMMER PERSIK.
BRUGNON ECIIRL4TE. Zie SCHARLAKEN PERSIK.
BRUGNON

Zie

K AL- E

VROEGRIJPE PERSIK.

23 RUC:NON:1 fv" E Zie GELE PERSIK.
BRUG.
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Zie FIOLETTE TzIRDIFE.,

BRUGNON NOIR. Zie. ZWARTE PERSIK.
BRUGNON ROUGE RO]Jf4JN. Zie RO 0D1 B ROMEINSCHE
PERSIK.
BRUGNON VIOLET. Zie BLOEDPERSIK.
Nehe de BU,R4T, Zie ORANIE PERSIK,
C.

Pche de CATHERINE. — (Hirschfeld.)
Eenegroote
de, donkey roode vrucht , met wit, vast, en fmakelijk vieesch.
Zij wordt hier to lande zeldzaam rijp, 't en ware het najaar ongemeen warm is. De bloefems zijn zeer klein.

PP,CHE CERISE. Zie KERSEN PERSIK,
La CFMNCELIERE, Veritable Ckancelier a grandes fleurs. The
Canceller. — (Miller. — Du Hamel. — Pont. Franc. — Handbuch.) — Deze groote en eenigzins langwerpige Perfik, heeft
veel overeenkomst met de Chevreufe, maar heeft grooter hiveferns, en wordt 14 dagen later rijp , to weten in 't begin van
September. — De Boom heeft anderzins ook veel overeenkomst
met de Chevreufe.
CHARLESTOWNER PERSIK. Zie ANANAS PERSIK,
La CHEFREUSE , belle Chevreu fe , Chevreufe hative. Die Pe,
(C. N 0 o P. - Du Hamel. — Porn. Franc. —
ruviaflerin.
Handb. Beitr.)
Daar de grond en flandplaats op
Handb.

de vorm zoo wel op, den fmaak van deze Perfik een meer
clan gewonen invioed uitoefenen , zoo heeft dezelve verfeheidene bijnamen ontvangen, even als of er meerderlei foorten van
haar aanwezig waren. Intusfchen is het altijd dezelfde foort.
Du Hamel maakt wel een onderfcheid tusfchen de Chevreufe hitire en de belle Cie';,reufe , maar zonder genoegzamen grond.
Het is wel Beene der allerfmakelijkften , maar evenwel cella
goede Perfik, die grout en fappig is , vroeg aankomt en zeer
vruchtbaar is. De Chanceliere , welke 14 dagen later rijp worth,
is van haar afkomilig. Doorgaans is de Chevreufe lets meer clan
duim hoog en dig., fomtijds ook eenigzins lanzwerpig,
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b! aatr-ve nn-ad en met zeer fijne wol oyertiekt.
:‘L....)nzljde is zij hoogrcod en ook wel paarsch gcareept, al nu.daar

dat zij veer zon gehad beeft.
Het vieesch is Wit , fijn fineltend , het Cap zoet en niet zon,ier gar. Zij words half, Augustus , of in het laatst dier maand
nip. Men moet haar enter aan den boom niet overrijp later
worden, daar zij in dat geval finakeloos worth. Ook moet men
, webers hare malschheid, bij het plukken enz. zeer voorzigtiglijk behandelen.
De Bo 0 M wort zwaar en groeit zeer le.vendig : iii j kan oak
wel teg,en den vorst , en is in onze koudere luchtareek daarom
verkiezelijk, Dill dat zijne vruchten zoo vroeg rijp worden. Her
blad;is groot, glad, gootvormig , en weinig of niet getand.
bloefems zijn zeer klein.
CIIEVREUSE 714RDIPE. Zie LAKPERSIK.
Nciie COIN, de EWE PxRsiK en
Pc'che de CORRELL, de PERSIK VAN Corbel? worden door
CuRIST wel genoemd, maar zonder dat hij er eenige befchrij ving,
bijvoegt.

Dc DUBBELE BLOESEMPERSIK, ROOSjES PEasmi
Dvble fieur , Péclier 4 flair femidouble.
(KN o o P. Pom. Franc.) Deze boom in voile bloei maakt
Gene allerbekoorlijkfte vertooning, daar elke bloefem uit bijkans
30 bladen beftaat , en dus eene ranonkel of kleine coos in groote
evenaart.
Hij draagt bier te lande nooit vruchten, mar wel in fomtnige ftreken van Frankrijk , en an ere warme fanden, waar hij,
na twee jaren onvruchtbaar geweeet te zijn, begins te drogen.
Du Ha el noemthaar, its fpijt van hare groote en van de menrgte
barer Madan, half dubbel , om dat niet bij also bloefems de flijlties in bladen veranderen, in welk geval er ook natuurlijk geene
bevruchting zou kunnen plaats hebben.
De bloefems hebben eon , twee , drie, en ook wel vier flampertjes ; daarvan dawn dat er dikwijls tweelingen r.111 komen , en
zelfs drie- en viervoudige vruchten , welke laatften echter fpoedig weder afvallen.
De B o om words niet groot, maar maakt cone menigte loten;
DZ.
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De blade! zlin donkergroen , weinig getand, en mar voren zeer
final en fpits. In het laatst van Junij beginnen zij in de lengte te
krullen , zonder dat daar eenige ziekte de oorzaak van is. —
De vrucht is middelmatig groot, rondachtig , met een flaauwe
naad, en fomtijds met eene kleine wrat. Het vel is ,geeiachtig
groen, en met zware won overdekt. Zij worden aan- de zonzijde
niet blozend, ten ware zij geheel vrij in de zott gehattgen hebben.
Het vleesch is wit, niet zeer fappig en ook niet van bet til-

ler fmakelijkfte maar evenwel vrij goed, ingevalle de zomet-heet
is geweest. Men moet ze laten hangen, tot dat zij van zelve
afvallen, en ze dan nog eenigen tijd laten liggen. De Nen zit
vast aan het vleesch en heeft eene fcherpe fpits: Zij begint in
bet laatst van September rijp te worden, en kan de maand Octo
ber door zduren,
DRUSELLE. Zie BLOEDPERSIg.

E.
ENGELSCHE PERSIL. Zie BRUCNON.
ELR.UCE PERSIK. The Elruge Nectarine. — (Parlyth.)
Een Engelsch Boomkweker,, met name. Guile, wonende te
ton, moet dezelve ten tijde van Karel II. 'het eerst Ifebben angekweekt. Het is eene tamelijk groote vrucht, aan de zonzijde
rood of purperkleur, en aan de overzijde bleek. Het vleesch
zeer vloeibaar en het fap rhijnsch en aangenaam van fmaak. Zij
worth in bet laatst van Augustus of in 't begin van September
rijp.

FRANSCHE KONFIJT PERSIK; Zt e BIELCOTON:
(Hirschfeld.
Handb.)
firineufe de FROMENTIN.
Eene groote, ronde, en aan het eind min of nicer platgedrukte
Perfik , met een fijn en donkerrood vel, en met vale en zee:.
zachte wol overdekt. Het vleesch is wit, in den omtrek Val2
den fleen rood , fappig, en aangenaam van fmaak. Zij words
Augustus rijp.

CdLL411VDE. Zie BELLECARDEq
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GELE PERSIK, Zie ALBERGE.
GELE p Ert SIK. Brugnon .prune— is even groot en glad,
en eveneens gevormd als de KOMKOMMER PERSIK of Brug.a
non blase maar geelachtig van kleur en aan de zonzijde met
bruinachtig roode vlakken. Het vleesch is geel , even als dat
van een Abrikoos, en zit vast aan den fleen. De fmaak is zeer
aangenaam en verheven.
De B o OAI maakr Reit gewas , is vruchtbaar en heal groom
bloefems.
Fiche de GENES. (Handb.) Il ene zeer zeldzame , pra,ch.
tige en voortreffelijke vrucht. Zij is groot, road, en heeft eeri
flaauwe naad, die haar in twee ongelijke deelen verc}ee lt. Hare
kleur is fraai geel, aan de zonzijde lichtrood gemarmerd; zij
zit zeer vast aan den tak en heeft boven op geene wrat of punt.
Het vleesch is donkergeel, meloenachtig , fmeltend op de tong
en kostelijk van finaak. In den omtrek van den {teen is hetzelvc
rozenrood. Zij wordt in 't begin van October rijp.
De BooM groat vrolijk. De bloefems zijn klcin en flechts
half open , bleekrood en geelachtig van kleur. Het blad is lang
buikig en aan de kauten getakt.
GLADDE PERSIK. Zie BRUGNOIV.
GOUDEN PERSIK. Golden Nectarine. — (Forlyth.) —
Is eene fraaije vrucht, aan de zonzijde zacht rood en aan de
overzijde geel. Zij is ongeineen geurig en worth in 't
van October rijp.
GROOTE FRANSCHE PERSIK. Zie MONSTRUEUSE.
GROSSE 7RUNE. Zie ORANJE PERSIK.
URQSSE

Ph111E. Zie BELLEG4RDE,
H.

BERMAPHRODIET PERSIK. Zie ORANJE PERSIK.
HONGAARSCHE PERSIK, Zie I3LOEDpERSIK.
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J.
Z1tINE LISSE. Lisfde jaune. Die nakte fpatreife marmorirtt
Pfirfcie. — (Du Hamel. — Porn. Franc. — Handb.) Eene

natig groote , geheel ronde , gladde en gele Perfik , die van de
zonzijde donkerrood gemarmerd is. De nand is flaauw en flechts
boven op vrij diep. Het vleesch is vast, geel en vol rooda
iders in den omtrek van den fleen. Wanneer het najaar warn"
is, krijgt zij een zeer liefelijken Abrikozen fmaak. Zij words
in het laatst van October rijp , en kan ongeveer 14 dagen Lang
duren.
De BOOM wordt zwaar, maakt veel hout en is zeer vrucht•
baar. Deszelfs bloefems zijti bleekrood van kleur.

l'EVC01111MRABLE EN BEAUTi. — (Hirschfeld) — Eene
zeer groote vrucht, met vast vleesch , en rhijnsch van fmaak.
ITALIAANSCHE PERSIK. Zie Pêche de M4LTHE.

Pithe d'174LIE. Zie AMANDEL PERSIK.
K.

kALE PERSIK. Zie BIZUGNON.
De KARDINAALS PERSIK. Die grofSe Blutpgricke Der
Cardinal Farflenberg. — (Du Hamel. Pom. Franc. — Handbuch. — Hirschfeld. — T. 0. G.) — Dit is eene veel betere.
foort dan de gewoone B ti o EDP ERSIK of Sanguinole; evenwet
behoort zij ook niet tot de allerfmakelijkilen en worth meer
eene zeldzaamheid aangekweekt. Zij is 2 duim groot, geheel
rand en heeft eene breede, vlakke nand. Hare eigenlijkegrond-,,
kleur is geel, dan deze is flechts bij den heel zigtbaar, zijnde
zij voor het overige met eene zware donkerroode kleur overdekt
en zeer wollig.
Vleesch en fap zijn insgelijks donkerrood, evenwel min-,
der dan bij de bloedperflk. Zij is goed om to konfijten. Da
fleen is langwerpig en heeft twee diepe voren. Zij wordt itr
September rijp. De so owl wordt middelmatig groot, en is
tamelijk vruchtbaar. Het jonge hour is aan de zonzijde
rood , gelijk ook de bloefems.
De KERSEN PER SIR. PA+ Cerife.
Hamel. —
tom. Franc. — Haab.) — Eene gladde, glimmende, kleinc
II. DEEL,
Cg
en
e,
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en geheel ronde Perak, met eene diepe nand, en doorgaans boven op met een krom puntje. Ann de zonzijde heeft zij eene
frnaije roode, kerfenkieur,, en aan de andere zijde is zij wit
als was. Het vleesch is min of meer citroengeel , fijn en fineltend. Wanneer zij eene goede Itandplaats en een droogen grond
heeft , is zij zeer wel eetbaar maar in het tegenovergeftelde geval geheel onfmakelijk , komende zij dan flechts voor fieraad op
tafel. Zij wordt in 't begin van September en fointijds reeds
in het laatst van Augustus rijp. — De BO Om groeit levendig en
is zeer draagbaar. De bloefems zijn klein en Meek , en het bind
ix fang en final.
De KOMKOMMER PERSIK. WITTE ENGELS CIIE PERSIL, Brugnon blanc. N o Komt in alles overeen
met de Brugnon, behalve dat zij van buiten en van binnen
achtig van kleur is.

Wit-S

KONINGS PERSIK. Zie ZWOLSCHE PERSIK,
L.
LAKPERSIK WIJNPERSIK. La Pourpree , pourpree vinea.,Th
Cbrevreufe tardive.— (K N o o r.) Eene groote, fchoone Perfik , rond van gedaante, veelal one en en hobbelig van gewas
en eenigzins ruig. Zij is groenachtig en aan de zonzijde donkerbruin of purper- rood geverwd of gevlakt, dringende het i:ood
zelfs tot in het vleesch door, waarvan zij den naam heefc vau
Pourpree.
Het vleesch zit vast aan den fieen, en is vol van een aangenaam , rhijnsch en zeer verheven Cap. Maar zij begeert bij onn
een droogen grond, eerie goede ftandplaats , en eene warmer zomer om regt rijp to worden ; anders Mgt zij hard en onfmakelijk , uit hoofde dat zij int rijp wordt.
De bloefems zijn klein en purper rood, en de bladen getakt...
De Bo
maakt goed gewas , en draagt zeer wel.
De LAKPERSIK MET GROOTE BLOESEMS.
(K NO GPO Heeft bloefems als kleine bleekroode roosjes.
De vrucht heeft op het oog de meest mogelijke overeenkomt
met de voorgaande , maar is minder finakelijk , hoewel zij vroeger rijp wordt. De n o o D.I is tamelijk vruchtbaar.
P'ecbe ale LAWBERT. Zie BERGPERSIK.
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PA'he ere LIONS. — Eene fraaije , langwerpige vr ucht, rood
en geel van kleur. De fleen is bloedrood en zit niet zeer vast
aan het vleesch. Zij is fappig, zoet, en kostelijk van finaak;
het vleesch is vrij hard. Men kan haar tot in 't laatst van Sep..
tember gebrui ken.
The LISLE PEACH. — (Forfyth.) — Is middelmatig groot,
mar de zonzijde paarsch van kleur. Het vleesch is fineltend ea
zeer rhijnsch van fmaak. Zij worth half September rijp.
At
111/IDEL/112VE BLANCHE. Plche de Troyes double. — (Out*.
tinye. — Du Hamel. — Miller. — Porn. Franc. — T. 0. G..)---.
Deze Perfik is tamelijk groot en doorgaans rond. Hare grondkleur is witachtig groen , en aan de zonzijde is zij rood bafproeid. De fchil is niet dik , maar met fijne wol overtrokken.
Het vleesch is wit, tear, zeer fappig, en aangenaam en verhey en van fmaak. De fteen is rijkelijk 1 duim lang en heeft twee
fmalle, fcherpe kanten. De vrucht wordt half Augustus Ili?.
De noom is tamelijk z'wa.ar. Deszelfs zornerloten zijn dun
en tang , aan de zonzijde vaal van kleur en aan de overzijde groen
als eras. Het Wad is donkergroen , final en niet tang , naar den
fleet toe rood, en naar voren met eene fcherpe fpits. De tanden
zijn flomp, maar fijn.
MilDEL.d1NE ROUGE , de Courfon. — (Du Hamel. --Porn. Franc. — Hirschfeld. — Handb.) — Eene zeer groote ea
voortreifeliike Perfik, rood, donker bloed rood en van onderez
geel , waarvan men echter veelal zeer weinig ziet. De naad is
liaaaw, en boven op ziet men een kleine wrat. Het vleesch is
frn,, , t eni , wit , en in den omtrek van den fleen rood; bet fap
zoet , kruidig , en zeer verheven. Zij wordt in bet laatst van
Augustus Hip.
De BOOM is zwaar en groen goed , maar kan niet wel tegen.
vorst. Deszelfs bloefems zijn zeer groot.
Pavie MADELdINTA, Pavie blanc. The Newington, Smith's
Newington. — (Du Hilnel. — Porn, Franc. — Miller.) — Eene
2fwiiking van de Madelaine blanche, met welke zij zeer yea.
overeenkomt. Zij is 2 duim lang en 21 duim breed. De naad
is ilechts boven en on -1,r aan zigtbaar. De fleet fteekt in eel'
naauw kuiltje. De fcbil is zeer blank en aan de zonzijde blo.,
zerd.
CC 2
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zend. Het vieesch IS vast, wit, fappig , en hangt vast aan den
teen. Zij words i1 't begin van September rijp.
De Boon heeft groenachtige loten , die aan de zonzijderood
zijn. Her wad is Heekgroen en diep getand de bloefems zija
groot en bijkans geheel wit.
Nem de 117/ILTHE, Péche
— (Du Hamel. — Porn.
Handb.) Heeft insgelijks veel van de MadeTaineblanche ; het vleesch is fmeltend , zoet en ongemeen geurig. De,
fieen is rond , heeft eene fcherpe fpits, en fcheidt niet gemakkelijk van het vleesch.
De vrucht zelve is middelinatig van groote , rond , aan de.
zonzijde rood en rood geftreept, voor het overige gel, mec
eene flaauwe naad en een zeer klein pantie boven op. Zij worth..
in 't begin van September rijp.
&MM.

Pa'che

Zie

VIOLETTE.

IIIELCOTON. F R A N S C H H KONFUT PERSIN.
Pavie jaune. (K N 0 OP.) Eene fchoone , groove,
ronde en zeer wollige Perfik geelachtigi van kleur , en aan de
zonzijde flerk blozend. Het vleesch is vast en gnat gemakkelijk.
van den fteen. Zij is liefelijk en geurig van fmaak, mits we/
n i p wordende, hetgeen echter her te lande zeldzaam plaats
beeft , blijvende zij doorgaands hard , uit hoofde dat zij. niet
dan last rijp wordt.
Men kan haar intusfchen eenigzins te hulpe komen, door haar
tegen eene warme fchutting op het zuiden te plaatfen, en daarenboven maar zeer weinig vruchten aan den boom te faten, het
geen niet weinig bijbrengt, om dezelve rid) te doen worden
en ook bij andere vruchten, welke last rijp worden, met goed
gevo1g kan in 't werk geiteld worden.
Deze foort is bij uitftek goed om te konfijten, waartoe
niet geheel rijp behoeven te wezen en evenwel eene zeer geurig.
koniituur opieveren.
De wr TTE IIIELCOTON , Pavie blanche. — (IC N o o P.) —
Romt in alles met de vorige overeen , maar is van buiten en
van binnen witachtig , fomtijds evenwel oak aan de zonzijde min
of meet blozend.

Gracie MICIVONNE.
(Ouintlige. — Du Hamel. — 11111ler. — Po;ii.
Haab.)
Eene der beste en fraaifte
wollige Perfiken aan de zuazijde donkerrood, en aan de over-
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ijde lichtgroen of geelachtig. Het vleesch is wit, en am de
zonzijde onder de fchil, gelijk mede in den omtrek van deli
been , rozenkleur, voorts fmeltend , en zeer geurig en fmakelijk.
De fleen is tamelijk groot, en fcheidt niet geinakkelijk van het
vleesch. Zij wordt in het laatst van Augustus rijp.
De BOOM heeft gladde bladen zonder tanden, en groote opene bloefems.
Petite MIGNONNE. Die kleine Printeriin, die grofse ratite
Friihpfiriche. Double de Troyes. — (Du Hamel. — Pom. Franc.—
Ifindb.) Zij *kan flechts klein genoemd worden in vergelijking
met de voorgaande , want op zich zelve is zij tamelijk groot,,
doorgaans rond, fomtijds ook min of meer langwerplg , met eene
flaauwe naad en veel wol , aan de zonzijde fraai donkerroA
en voor het overige witachtig geel en rood geitipt. Het vleesch
is fijn , vast, wit, fappig , en zeer goed van fmaak. De iteen.
gaat niet gemakkelijk van het vleesch. Zij wordt in 't laatst van
Augustus rijp.
De uoom groeit clerk en deszelfs zomerloten zijn aan de
zonzijde rood. De bladen zijn naar den fled toe breeder date
naar voren, en hebben kleine, fijne tanden. -De bioefeins zijn
zeer klein.
BIIRLICOTON. Zie MELCOTON.
MONFREIN. (Hirschfeld.) Eene gladde Periik, met
vast, geel vleesch , niet zeer fappig, maar zoet en aangenaam
van flunk.
La MONSTRUEUSE. Pavie raa'ge de Pompone Pavie C111111.
N o o Ouintinye. DB Hamel. — Hirschfeld. — Porn.
-(K.
)anc. — Handb.) — Eene in de daad wanflaltig groote Perfik,,
die wel Bens de groote van 12 duim bereikt, vooral wanneer de
boom reeds vat jaren heeft. Gewoonlijk echter bereikt zij flechts
de groote van 3 duim. Zij is rond van gedaante, zeer fraai
f fielder rood aan de zonzijde, en aan de overzijde bleekgroen of
witachtig.
Haar vleesch is vast , doch zeer aangenaam van fmaak als zij
wel rijp is, hetgeen zij echter hier te lande nimmer worth, out
Fiat zij laat aankomt. Zij is goed om te konfijten. De bloefNns
zijn klein. De BOOM maakt fchoon gewas en is zeer vruchtbaar.
MONTZCLVE. Zie BERGPERSIK.
Cc3
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La MONTSZMN: Zie BERGPERSIK.
N.
Pêche NAINE, L A A GSTA MDE P ER SIK.
(Dti Hamel.
pom. Franc.) — Hoewel de boom zeer klein is en blijft, zoo
worden echter de vruchten 2 duim dik en hoog. De naad is
diep , de fchil groenachtig en doorgaans weinig blozend. Het
vleesch is insgelijks groenachtig en van geringe waarde. Zij
wordt dus flechts voor liefhebberij aangekweekt.
Pêcke N1IN 4 fleur double. Perfica Arricana nana. —
(Du Hamel.) — Ten opzigte van bloefems en blad behoort dit
nardige booinpje eerder tot het Pra i men geflacht dan tot de Perliken. De bloefems zijn zeer dtObel en hebben eene cozen
kleur daar dezelven in 't geheel geene ftijltjes bevatten, zoo
komen er ook nooit vruchten aan.
ItT3RBONNE. Bourdine. — (Du Same!.
Ouintinye. —
Porn. Franc. — Miller. — Hirschfeld. Liider. T. 0. G.) —
Eene zeer fchoone Perfik , 22 duim breed en 3 duim hoog,
met eene flaauwe naad , licbtgeel met rood aan de zonzijde , en
groenacht i g geel aan de overzijde. Aan zonzijde heeft zij
ook vele flipies van verfchilLend rood, en voorts is de fchil dun
en zeer wollig. Het vleesch is wit, malsch , en rhijnsch van
(maak, en fcheidt gemakkelijk van den fleen. Zij wordt in 't
begin van September rili).
De B o Om is vrij zwaar. Deszelis zomerloten zijn arm de
zonzijde bleekrood en met groenachtig gele flippen befproeid,
aan de fchaduwzijde zijn zij groenachtig geel. Het bird is Meiner dan dat van de meeste andere Perfikboomen, langwerpig,
final , zeer fijn getand , en geelachtig van kleur. De boom is
beter dan de meeste anderen voor hoogftam gefchikt.
NECT/IREVP,S
noemen de Engelfchen alle de gladde foorten van Perfiken welke de Franfchen Violettes noemen. De FranCelle Fruitkundigen gebruiken ool; wet bet woord Nectarines,
maar verftaan daardoor flechts zoodanige gladde foorten welke
gemakkelijk van den fleen fcheiden; die welke vast daaraan zitten noemen zij Brugnons.
De Engelfchen zijn groote liefhebbers van de Nectarines, en
bezitten daarvan vele edele foorten , die bij ores voor een groat
gedeelte onbekend zijn. FORS ij cis befehrijft de voornaamfte in
tavolging van Liider en Miller:
D.
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De Elruge Nectarine — is tamelijk groot, min of meet langwerpig, purperrood en geel wordt rimpelig van heeft
fineltend vleesch, en is zeer aangenaam en verheven van fmaak ;
edoch niet voor dat zij begint rimpels te krijgen. Zij worth in
bet laatst van Augustus rijp. De B o o wi heeft kleine bloefems.
Forsyth geeft andere kenteekens van deze vrucht op , zie ELRU.
GE PERSIK.
Fairshild's early Nectarine. • Das ich5ne Zij is
klein , rond , zoo groot als een noot, aan de zonzijde glimmend
rood , aan de andere zijde geel, niet zeer fappig, evenwel liefelijk van fmaak, en oni dat zij reeds half Juiij rijp wordt, zeer
wan te prijzen. De fleen fcheidt goed van het vleesch.
Tie Gold Nectarine, zie GOUDPERSIK.
The Italian Nectarine , Genoa Nectarine. — Deze is groot
donkerrood, en aan de overzijde geelachtig. Het vleesch is
vast en zeer verheven van fmaak. Zij wordt in het laatst van
Augustus rijp. — De Boom heeft kleine bloefems.
The Murry Nectarine — is middelmatig groot. De zonzijde is
rood gemarmerd, voor het overige is zij groenachtig geel en het
vleesch is vast en gaat niet gemakkelijk van den fteen. Zij wordt
in 't begin van September rijp en is zeer fmakelijk.
Newington's Nectarine. — Eene groote , fraaije, aan de zonzijde glimmende en bijkans geheel fcharlaken roode Perfik, van
hinnen geel, zeer fappig, en van een kostelijken muskadelfmaak.
Zij worth in begin van Augustus rijp.
Pctersborough -Nectarine of I7rmask ook we! Late gren
Eene zeer goede , middelmatig groote Violette , rond,
groenachtig , en aan de zonzijde geheel donkergroen , vast van
vleesch , en geheel rijp zijnde zeer fmakelijk. Zij worth niet
voor half October rijp.
The Roman Nectarine. Brztgnon violet musquê. — (Du Hamel.—
Pox. Franc. — Handb.) — Zij is groot lichtgeel, met groote
wimchtige vlakken , en aan de zonzijde donker bloedrood. Het
vleesch is wit , heeft een aangenamen Muskadelfmaak, en zit
zeer vast aan den fteen. Zij wordt in het laatst van Augustus
rijp.
Zij begeert eene warme ftandplaats , en men moet Naar niet
ilechts aan den boom laten hangen , tot dat zij rimpelig wordt,
p illar hoar ook dan nog eenige &Igen laten liggen , voor d,at men
ze ect, De BOOM groeit levendig, is vruchtbaar en heeft
groote bloefems.
Scarlet Nectarine , zie SCHARLAKEN PERSIK.
St. Omers Nectarine — is tamelijk groot rond, groenachtig
van kleur , f ^ ppig en zeer aangenaam van fmaak.
TawCc 4
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tamelijk groot , rand, aan de ddne_zijde
Tawnay Nectarine
vaal en aan de andere zwartachtig geel. Zij gaat niet gemakkei
lijk van den iteen , maar is fappig en liefelijk van fmaak.
Words in September rijp.
Temple's Nectarine. — Zij is middelmatig groot , vrij lang , aan
de zonzijde bleekrood en tegen over geelachtig groen. Het
vleesch is wit, fineltend en verheven van fmaak. Zij wordt in
het laatst van September rijp.
White Nectarine of Weitzenfeld. — Deze kostelijke Perfik is
aanzienlijk groot , doorgaans rond , bleek ftroogeel en aan de
zonzijde flechts weinig met rood befproeid. Het vleesch is witachtig geel en heeft een aangenamen Muskadelfmaak. De mieren
zijn er groote liefhebbers van, om dat Zij zoo zoet is. De
Peen zit vast aan het vleesch. Zij worth in het laatst van September riip.
Early York Nectarine. — Zij is rond van gedaante, vast van
vieesch , liefelijk op de tong, en wordt in het laatst van Julij
tijp.

E/IR.LT NEWINGTON. Zie Pavie 2114DEMINE.
OLD NEWINGTON. — Eene vrij ronde en aan de zonzijde
donkerroode Perfik. Het vleesch is zeer fappig, fmeltend , fijn
geel van kleur en verheven en rhijnsch van fmaak. — De B o
Zij is in Engeland ook on.
heeft groote en opene bloefems.
der den naam van common old Newington bekend om haar van do
Willow - leaved late Lewington (met het WILLIGEN BLAD)
onderfcheiden.
SMITH's NEWINGTON. Zie Pavie MATELzIEVE.

ZVI-VETTE VELOUThE.
(Omintinye. — Du Hamel. — Port.
Franc. — Handb.) Eene groote , langwerpige , goede Perfik,, met eene breede flnauwe nand, en eene kleine fpitfe \vrar.
Zij is voorts woliig , anti de zonzijde bleek rood, met donkere
vlakken, het vleesch is vast, wit , zoet en voortreiTelijk van
fmn k. Zij worth in het laatst van September rijp maar moet
gedurende een paar dagen blijven liggen. — De BOOM groeit
goed, is vruchtbaar, en heeft kleine bloefems.

The NOBLESSE. La Noble Péche.
(Forfyth.)
Eene
groote , en nail de zonzijde donkerroode Perfik. Het vleesch is
goede zoiners fmeltend en ongeineen fappig. — De B oo M is
yruchtbaa
vrucht wordt in 't begin van September rijp.
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gcHE NOM Zie BLOEDPERSIK.
13 .12CHE NOIX. Zie VIOLETTE T4RDIVE.
ROODE NOTE MUSCAAT PERSIK. ZiCROODE VROEG.
RIJPE PERSIK.
WITTE NOTE MUSCAAT PERSIK. Zie wiTTEVROEG.
RIJPE PERSIK.

0.
De ORANJE PERSIK. Admirable jaune, Abricotd, Grosfe
Pêche jaune tardive , Hermaphrodite, Sandalie , Pêche de Burat.--.
(KN00 P. - Du Hamel. — Porn. Franc.) Eene groote, ronde , en min of meer platgedrukte Perfik, met eene flaauwenaaci,
wollig , geelachtig, en aan de zonzijde doorgaans rood gevlakt.
Het vleesch is geelachtig gelijk dat der Abrikozen , en fineltend
en geurig van finaak, indien ze wel rijp is, maar in flechte jaren
en in koude gronden wordt zij melig en onfmakelijk.
De BO OM en vrucht hebben veel overeenkomst met de Admirable. Het bind echter is gootvormig en buitenwaarts gekruld,
De bloefems zijn groot en fraai.
ORLEANS= PERSIK. Zie BELLE BESICE.
P.

PiliSAZVE. Zie 1114DELAINE ROUGE.
Pécie de PAU, Petite de Beare. — (Du Hamel. — Pam.
Franc.) — Dee re vrucht wordt vooral daarom aangekweekt,
om dat ze laat aankomt, maar joist om die reden deugt zij ook
niet onder onze lugt!treek. Anderzins is het eerie zeer finake
lijke vrucht , aanzienlijk groot en nagenoeg rond. De fella is
helgeel , en can de zonzijde rood geftreept. Het vleesck is groenachtig wit. De fleen barst dikwijls in de vrucht. — De BOOM
maakt goed gewas , en heeft kleine bloefems.

PAVIES noemen de Franfchen zoodanige wollige Perfiken,
vier fteen niet gemakkelijk van het vleesch affcheidc. In Duicscliland noemt men ze
Palle Alb!rge, Zie 4LBER.Gi7.
Cc 5
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PiiYie Cam. Zie 11101VSTRUEUSE.
Pavie jaune. Zie MELCOTON

(Du Hamel.)
P3VIE .73 UNE . Der gelbe Hartling,
Enc buitengewoon groote Perfik, die fomtijds de Monstrneufe
cv,2rtreft, en voor het overige met de ildmirable veel overeenkonist heeft: aan de zijden is zij platgedrukt, even als de Abrikozen. Perfik. Het vleesch is min of meer droog, en zit aan
den fleen vast, evenwel is het niet onfmakelijk. Zij worth hat,
en te gelijk met de Monstrueufe rijp.
PERSIOUE. Der Perfianer.
(Q,uintinye. — Du Hamel.
Franc. Handb.) — Eene fraaije , niet zeer groote ,langwerpig?, aan de zonzijde rood gemarmerde en voor het overige
leer gele Perak. Zij heeft veelal wratten, bulten en kanten.
ITaar vleesch is vast, fappig, wit, in den omtrek van den fleen
Eclitrood, en zeer verheven en aangenaam van fmaak. Zij worth'
in September rijp. — Van de lleenen dozer Perfik krijgt men
aioorgaans eon goed foort van flammetjes.
1.)c n o 0AI ziet or goed nit, is vruchtbaar en ook zeer gefchikt
t o t hoogitam. Deszelfs bloefems zija klein , maar fraai rood.
FERUVIANERIN. Zie CIJEYREUSE.

POLIIPONE P4VIE. Zie 111ONSTRITEUSE.
P3II.TUGALSCHE PERSIK. Zie BERGPERSIK,

(Handk.)
Zij is groot, rand,
rle PORITIC4L.
de zonzijde donkerrood, voor het overige gcelachtig groen,
wollig en vol roode via1:11-en. Het vleesch is vast, wit en rhijnsch
van finaak de fleet' is klein. Zij worth half September rijp.
POURPR E E. Zie LAKPER.SIK.
POURPRIM H.STIVE , Veritable pourprrêe heitive A grande
— Du Harald. — Miller. —
Ilandb.)
Eene Pcrfik van den eerllcu rang,
Fr.anc.
r, dulin hoop en tI T,. dui:n breed, wollig, aan de zonzijde donIierrood, amu de overzijde citrueligeel en rood geliipt; illfilSell
wit
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wit en fineltend van vleesch , en zeer verheven en geurig van
finnak. Zij wordt in het laatst van Augustus rijp.
De Boon is een der vruchtbaarften en neerut elke flandplaats
vcor lief. Het bind is groot , fpits , en fijn getand ; de loten
zjn nan de zonzijde zeer rood, en de bloefems zijn insgelijks
rood en van de groottle foort.

POURPRkE TLIRDIVE. — (Du Hamel. — Porn. Franc. —
Miller. — Hirschfeld. — Hindb. — T. 0. G.) _ Eene vrii
groote en tamelijk ronde Perfik. Hare nand is breed maar niet
diep, en boven op heeft zij een fijn en fcherp puntje. De fleet
zit met het take diep in de vrucht. Hare grondkleur is flroogeel , en aan de zonzijde zwaar donker paarsch. De fchil is
taai maar tevens dun , en zeer wollig. Het vleesch is zeer
malsch , grocnachtig wit , en dam-, waar het nan den fteen vast
zit, rood. Zij is voorts zeer fappig en heeft een zekeren Amandelfmaak., die haar zeer geurig maakt. De ileen is langwerpig,
en vooraan vrij dik, Zij worth in 't laatst van September of in
't begin van October rijp.
De B o o M is niet zwaar. Deszelfs zomerloten zijn lang en
rank , nan de zonzijde rood en met geelachtig groene flippen bezaaid , nan de overzijde bleekgroen. De bioefems zijn
Het bind is donkergroen, niet groot, long en final, en zeer fijn
getand.

T'ae QUEEN CHARLOTTE. — (For,15 ,th) heefc de meest
mogellite ov,,reenkoinst met de Petite Migno:ne en worth ook
gelijktijciig _met dezeive rijp.
R.

R_MIBOUILLET. Die Michaelispflifthe. (17irscVeld.) —
Doze Perfik is trimelijk groot, ineer rood dm long, rood aan de
zonzijde en fraai geel non de overzijde. De ite.en is vrij groot.
De fmsnk zoet en aangenaom, zij words in 't laatst van September of in 't begin van October rijp.

La ROY/ILE. — (0 7eintinye.

.Du Poing.— Porn. Ftan,_7.)

Doze vrucht behoort tot het geflacht der Zdadrables. Zij beefs
veel van de 'VENUS PERSlit, moor h iets grooter , de carat is
meer brdiaachtig rood , ook is
kleine'r, de fehii donke:::ler
stet vleesch rooder in den omtrek von den icon. Zij is eerie
d er
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der fmakelijkile Perfiken, en wordt in het laatst van Septem.
ber rijp,
De Boom maakt goed gewas, fraai en digs loof, is uer
era-aglimar,, en heeft kleine bloefems.

ROI4LE GEORGE. Zie ZWOLSCHE PERSIL
ik'OZALE KENSINGTON. — (Farfyth.) Eene der beste
Eiigelfche Perfiken, geel van kleur, en aan de zonzijde hoog
rood. Hoewel zij zeer fappig is, kan zij Langer duren dan vele
indere Perfi ken. Zij wordt in 't begin van September rijp, en
10 BOOM is zeer vruchtbaar.
G RIN w o o D's New ROrziL GEORGE. — (Forfyth.)
Eerie zeer finakelijke Periik , hoog van kleur; zij wordt in 't
begin vac, September rijp misfchien is her we1 de gewone &Tale
George of ZVVOLSCHE PERS1K.

The Superb RorilL.

(Forrytn.)

Eene groote fraaije

Per Jk, aan de zonzijde rood en aan de overzijde zeer bleek

; worth Ill September rijp.
ROODE ROMEINSCHI PERSIK. Zie Roman NECTel.

R L ,; .
ROOSJES PERSIK. Zie DUBBELE BLOESEM PERSIK.
ROZEBOOMS PERSIK. Zie LAKPERSIK
S

MET GROOTE

E itS

S.
SzIND/ILLE. Zie ORANJE PERSIK.
SaiNGUINOL E. Zie BLOEDPERSIK.
SCHARLAKEN PERS IK. Scarlet Nectarine. Brugnon dear41te musqud. (Forfyth.) Heeft aan de zonzijde eerie fraaije
SciiarIaken kleur , terwiji de overzijde bleekrood is. Zij wordt
't begin van September rijp.
T.

ZEINT DOUI, Die Bioudine.. , — (Du Hameh — Pow.
Franc.

PERSIKEN (V),
Franc. Handb.) Eene groote , fraaije , zeer Crnakclijke Perfik, bijkans rond, met eene nand , die niet dan bij del'z
flee diep is. De fchil is bleekgeel en met fijne wol overdekr.
Aan de zonzijde is zij met fijne roode ftipjes als bezaaid. Her
vleesch is wit, met bleekroode vezels in den omtrek van dens
fteen , en zeer fappig.
De BOOM heeft groote bladen, en tamelijk groote, Neck.
roode bloefems.
TETON de VENUS. Zie VENUS PERSIIC.
La Belle TILLEMONT. — (Hirschfeld.) — Eene voortrea,
lijke Perfik, welke echter door CHRIST niet nader befchreven
wordt.
La TRIINSPARENTE RONDE. — (Hirschfeld.) —Zij is
eene zijde rood, voorts vast van vleesch en zeer
rivant-péche de TROTES. Zie VROEGRIJPE PERSIK,
Pkhe de TROTES double. Zie MADEL/IINE BLziNCLifEe.

De VENUS PERSIK. Die Spitzparfche. Teton de Fdnus. —
(Ouintinye. — Dii Hamel. — Poin. Franc. Handb.) —
Eene voortreffelijke vrucht, behoorende tot het geflacht der
Zij is groot, en niet geheel rond. De need is boyen aan zeer diep, de wrat groot en met fijne wol overdekt ;
aan de zonzijde is zij bleekrood en voor het overige bleekgeel.
Het vleesch is fijn , frneltend , wit , en in den omtrek van dela
!leen rood. Het lap is fijn en zeer geurig; zij worth in het laatst
van September rijp.
De BOOM heeft veel overeenkomst met den 4(1:nimble, en
heeft even fijne loten , en fraaije fijn getande bladen, waarondee
ook vele rimpeligen zijn. De bloefem is klein en hoog rood.
Péche de FERONF,. Eene fraaije, langwerpige en vrii
groote Perfik , can de zonzijde fraai rood, en can de overzUe!
groenachtig. De Preen zit vast aan het vleesch, hetwelk in de.:zelfs omtrek bloedfood is. De fmaak is voortreffelijk. Zij wordr.
in het laatst van September rijp.
VINE USE. Zie LAKPERSIL
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I'LVEUSE de FR oMENTIN. Zie FROMENTIN.
k7OLETTES — noemen de Franfchen die Perfiken Welke glad
of kaal , e n zonder wol zijn, om dt du.elven doorgaans sneer
of min violet of paarsch van kleur zijn. De Engelfchen noemea
ze Nectarines.
Vidette

Zie Petite FIOLETTES LUTIVE.

Petite Violette
Rolette d'Angervilliers. The l'
(Ouintinye.— Du Hamel. — — Pox. LUder. —
Handb. — T. 0. G.) — Eerie Pe7fik V211 den eerfen rang. Op
bet oog is zij langwerpig, dan naauwkeurig gemeten bedraagt
hare breede nog iets nicer dan de hoogte. Door;aans is zij war
fcheef gegroeid, en de naad is zeer diep. De fchil is zeer kort
en dik. Hare kleur is aan de zonzijde vrij donkerpaarsch ;
waar zij minder door de zon befchenen wordt, licht rood, en
aan de fchaduwziide groenacillig geel en wit gevlakt.
De fchil is dun ; bet vleesch groennchtig geel en gaacgeniIzelijk van den fleen , Welke bloedrood , langwerpig, en vn orkderen fpits is. De vrucht is zeer foppig, rhijnsch. en 11-1111SC1-1S-achtig van fmaak. Zij wordt ii het laatst van Augustus nip.
De Boom is in vergelijking van anclere Perfikboornen net
zwaar. De zomerloten zijn tarocliik long, dun, en rood van
kleur. Het bind is zeer Klein , en lijkt vceinaar een gerneen
Willigenblad. Het is lichtgroen, tear, en aande L.-amen fija
getand.
Grosfe Violette hative.
(Ouintinye. — Dii Hame(. — Pc7,71.
Franc. — Handb.) Heel zeer veel overeenkoms met di.
voorgaande , maar is veel grooter. De fchil is dun , glad , en
heeft dezelfde kleur. Het vleesch is wit en fmeltend, maar minder rhijnsch en over 't geheel minder fmakelijk dan dat der vo-•
rige. Zij wordt in 't begin van September rijp, en is beter
mate zij grooter is.
De Boom is zwaar, en zeer vruchtbaar. De bloefems zijn
zeer.klein.
Violette tardive Violette rzarbrJe, Violette pal;ae lide.
(Dse
Handb.)
Hamel.
Heeft veel van de voorgaande, inear
niet zoo rond, in tegendeel dikwijls vrij kantig, tameiijk grout,
glad, paarsch, en aan de zonzijde met kleine roode vlakkeil , die
hear een gernarmerd aanzien geven; aan de fchaduwzijde is zij
oonachtig. Het vleesch is geelachtig ea in den °muck van c',-2n
fteen
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fleets rood, voorts fmeltend en rhijnsch van fmaak. Zij worc%
in October rijp.
De BOOM is zwaar, maakt veel bout , en is zeer vruchtivar
De loten zijn aan de zonzijde donkerrood; het bind is groot,
aan de kanten fijn getand en middel in bij de rib eenigzins
pelig. De bloefems zijn zeer klein en bleekrood.
Violate ties tardil y. Nche Noix. (Du Zii
wordt niet dan half October rijp, ingevalle de zomer ongemeen
heel is geweest, en uit dien hoofde wordt zij hier to lande bij
kans nooit rijp. Zij is, geheel rijp zijnde , aan de zonzijde
fraai lichtrood , en aan de overzijde zoo groen als de notenbolsters. Het vleesch is insgelijks groenachtig.
De G ELE VROEGRIJPE PERSIK. Avant- Peche jr.rune. —
(Du Hamel.) Eene kleine Perfik , die iets linger is dun
breed, met eene fiaauwe naad , en boven op met eene breedo,
en zeer zware carat. De fchil is aan de zonzijde donker panrsch
en aan de andere goudgeel , voorts alom zeer wollig. De fmaak:
is zoet en aangenaam. Zij worth in het laatst van Augustus rijp.
De BO o m heeft veel overeenkomst met de "Merge.
VROEGRIJPE PERSIK. V R OE GE EN GE T., s
(K NO o p.)
Brugnon hdtzT.
Eene kleine Peril k
rood van kleur,, met wit vleesch. Zij is zeer geurig en aanenaam van fmaak, en de boom draagt ,goed.
De

KALE

PERSIK.

VROEGRIJPE PERSIK. De ROODE NO 0 T.
peche rouge, Avant pdche de Troyes. The reJ
Niamey. — (Miller. — Du Hamel. — Porn. Franc. — Hirsc:2Handb.) —Eene kleine, maar zeer fmakelijke Perfik
felt.
met eene fiaauwe naad. De fchil is fijn wollig, helgeel en aan
de zonzijde fraai rood. Het vleesch is fijn fmeltend en wit ;
het fap zoet en muscusachtig. De fteen fcheidt meestal vrij gemakkelijk van het vleesch , edoch niet altijd. Zij wordt in 't
begin van Augustus rijp.
De BOOM worth niet groot, heeft bruinachtig rood loC,
groote rozenkleurige bloefems, en breede bladen met nine tan.
den.
De

RO ODE

IVIU S C A A T. Avant

De WITTE VROEGRIJPE PERSIK, WITTE NO0 TAI
C AA T. Avant Peche blanche , Montagne. The white Mtmry. —
(11/111kr. — Du Hama.— Pon. franc, Hirschfeld. — Han 3 7 7),,)
)it
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Dit is de kleinfle Peaken die het vrocgst annkomt. Zij heeft
eene diepe voor, een fijnen wolligen reel, en is Wit of bleep
firoogeel van kleur. Het vleesch is wit en fappig , en heeft een,
v.angenamen inuskadelfmaak. Zij wordt half Julij rijp, maar kan
diet lang duren , zonder melig te worden.
De r o o M is niet groot , zeer vruchtbaar , heeft donne loten,
bladen met dubbele tanden , en groote bleeke bloefems.

w.
WIJNPERSIK. Zie LAKPERSIIC.
Z.
o 0 r.)
De ZWARTE PERSIK. Brugnon noir. —
Eene vrij groote, donkerpaarfche of zwartachtige Perfik zij
worth bier te lande niet rijp, dan met een zeer beet najaar ;
kunnende men ze uit dien hoofde niet tlerk aanprijzen.
De ZWOLSCIIE PERSIK, DULBELE ZWOLSCHE. Bour/n. Rolale George. — (K N 0 0 P. - Hendb.) Eene middelmatig groote ronde vrucht , met een diepe naad , wit van kleur,
met rood befproeid , en aan de zonzijde zeer donkerrood of
paarsch. Het vleesch is wit , fineltend en zeer geurig en verheven van fmaak. Zij wordt in 't begin van September rijp,
Zij words
De B o o M draagt flerk en heeft kleine bloefems.
wel Bens met de IVAgnonne verwisfeld.
De ENKELE ZWO Ls CHE is kleiner, en tiler zeer fmakeliik.
illimomumlassarmesmor■IN■1111.

De PIRAMIDE — is eene zeer gemakkelijk verkrijgbnre
corm van Vruchtboomen, die men bij de meeste foorten kan
i t werk ftellen, nogtans beter ten opzigte van pit- dan van fteenvruchten. Men kan de boomen, op die wijze gefatfoeneerd , al
vrij hoog optrekken, en eene meiiigte vruchten doen dragen. De
vruchten worden grooter en fmakelijker dan die van andere lang.
ltamde boomen, om dat zij, even als aan de hoogaimmen, van
211e kanten den weldadigen invloed van lucht en zoa genieten.
Men neemt daartoe vooral zoodanige foorten welke digt bout
en zwaar loof maken , b. v. de Saint Germai3, Virgouleule ,
'WITTE BO TERPEER, en de B ERG A MOT TEN ander de peren, en dePIPPELINGEN,CALVILLENellRENETTENOrlder
de appels. Her gedielde fatfoen verkrijgt men door oin den
hooill
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boom been (vier of vijf voeten over 't kruis) ftaken in de grond
te fleken, welke men boven bij elkander bindt. Om dezen kegel heen bevestigt men met draad dunne hoepels of tonnebanden, den voet boven elkander, waaraan men vervolgens de loten , na dat ze gefnoeid zijn, vast bindt. Intusfchen bereikt
men hetzelfde oogrnerk met minder omflag, wanneer men eenvoudig de houttakken gedurig inkort , zoo dat er binnen in at
te mail fijn vruchthout komt. Niets is fraaijer voor het oog dan
een Perfikboom , die vol vruchten hangs in zulk eene piramidale
gedaante. Hij duurt wel is waar niet zoo lang als een leiboom ,
maar kan daarentegen ook veel fpoediger opgekweekt worden.
De grondflag tot ewe Piramide wordt op de volgende wijze
gelegd. Zoo dra het opgefchotene entrijs een jaar oud is , wordt
het zeer laag afgefrioeid, waardoor hetzelve genoodzaakt words
om kort bij den grond eenige loten te maken. Het zwaarite lot
wordt dan de flaw, en moet regt opfchieten , terwijl de overigen zijwaarts moeten groeijen. wanneer men het boompje verplant, na dat het reeds ongeveer twaalf zijtakken boven elkander
heeft, dan moet men het hoofdlot bij het vijfde zijtakje affnoeijen ; want indien men het op zijn voile lengce liet , zonden de
-onderfte takken achteruit geraken en re zwak blijven , uit hoof
de dat de wortels in dat jaar nog zoo veel voedfel niet kunnen
bijbrengen. Ook dale wanneer het boompje niet verplant wordt,
moet men zorg dragen, dat de ftam niet al te forsch en te fchielijk opfchiete.
De voornaamite fchoonheid eener Piramide beflaat daarin dat
de clam naar alle kanten even veel takken hebbe , welke niet
door elkander verward zitten. Ook moet de eene zijtak niet regt
boven den anderen, maar min of meer zijwaarts flaan, zoo dat
er de vierde tak boven den benedenflen te ftaan kome.
De hoofd- of middelfchoot moet jaarlijks met mate gefnoeid
worden, niet al te fterk, am dat hij anders te veel zijtakken
maakt, maar hij moet ook niet al te lang blijven, om dat men
anders gebrek aan zijtakken krijgen zoude. Het gebeurt wel
eens dat hij al te geil de zijtakken voorbij fchiet, hetgeen men
echter veelal beletten kan , door hem in dien tijd van het jaar ,
waarin de meeste groeijing plaats heeft, door middel van een
lint , zijwaar ts gebogen te houden; dit lint moet echter in de
laatite-zomermaanden wederom losgemaakt vvorden, om dat anders de omloop der fappen al te traag zou kunnen worden.
De zijtakken moeten insgelijk g jaarlijks gefnoeid warden, en
wel meer dan het hoofdlot, ten einde zij vele houttakken maken,
en de boom digt begroeije. Aan ieder zijtak moet men boven
zooH. D EE L.
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zoodanig thig rnoeije n , hetgeen zijwaarts itaat , heeft men tin
in het eene jaar het oog , dat naar de linker zijde ftond , gefnoeid, clan fnoeit men in het volgend jaar het oog dat aan de
regter zijde flaat. Ook moet bij twee loten nooit datgene blij.
y en, hetwelk regt vooruit ilaat , maar datgene hetwelk zijwaarts
gerigt is, — Waar Inca gapingen vindt, fnoeit men boven een
gefchiiit oog, hetgeen naar de gaping heen wijst , en men fnoeit
in dat geval zeer fcherp, zelfs tot in het oude hour.
In enkele gevallen waarin men geene zijtakken ter behoorlijker
plaatfe weer te verkrijgen , kan men zulks door de oculatie bewerken: doorgaans echter zal eerie geoefende hand door het
Inoeijen alleen dit oogmerk weten re bereiken , gelijk men ook
in 't vervolg, en na dat de Piramide hare groote en fatfoen heefc
verkregen , door eene gepaste fnoeijing aan dezelve de noodige,
vrucht- en houttakken moet trachten te bezorgen.
PISSEBEDDEN. Zie KRUBBEN.
De PIT — is het zaad, waardoor de boomen zich zelveri
voortplanten en vermenigvuidigen, dienende het vleesch of de
vrucht, die hetzelve bevat, eigenlijk alleen tot dekking en vol.making van het genielde zaad. Het voorname gedeelte der pit
is het plantje, of de kiem , waarin de geheele boom reeds befloten ligt, en zich vervoigens onder de vereischte omftandigheden ontwikkelt. Deze kiem zit in bet midden eerier Amandel,
die haar door haar melkachtig vocht tegen het uitdroogen bevelligt en haar tevens bij de ontwikkeling tot eerfte voedfel verftrekt. , De beide helften dezer Amandel, welke reeds zeer digs
aan elkander fluiten, worden door eerie bruine leérachtige fchil
nog naauwer aan een gebonden en voor allerlei ongevallen bewaard.
Bij fommige foorten van vruchten zit de pit nog daarenboven
in een harden fteenachtigen dop, gelijk bij de Perliken, Abrikozen, Pruimen en Kerfen, welke men nit dien hoofde STEENVILUCHTE N noemt, terwijl de Appels , Peren , KweEn enz. den
naam van PITVRUCHTEN dragen. Over het zamenftel der pitten , hare bevruchting enz. kan men onder anderen het bekende
Werk van Du Hamel nalezen.
Het ZAAIJEN VAN PITTEN. Zie KWEEKSCHOOL.
PL A.NKET , PLANKETSEL. Geltin der. Espalier. — He:
latwerk , waaraan de leiboomen bevestigd worden. De wijze
waarop hetzelve vervaardiga en tegen rauren of fcliuttingen vast
ge-
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gernaakt wordt, is al te bekend om er in het minst over ult te
wijden. Het behoeft even weinig betoog , dat zulk latwerk
volarekt vereischt wordt, tot het verkrijgen van goede leiboomen , als zijnde het flaan van fpijkers in de muren of planken,
ecn zcer gebrekkig behelp, en waardoor de boomen in vele gevailen niet weinig benadeeld worden. Hoe beter het planketfel
ge6lied en geverfd is , alvorens men het gebruikt , des te duurzanier zal hetzelve ook bevonden worden, moetende men daarbij
altijii in het oog 'louden dat men hetzelve niet gemakkelijk kan
bijkomen noch daaraan lets verbeteren wanneer hetzelve
tenurial door leiboomen van. eene zekere groote overdekt is.
In plaats van muren of houten fchuttingen waar tegen deze
planketfels bevestigd worden, maakt men thins waar zulks gevoegelijk kan gefchieden met het beste gevolg RIETSCHERMEN, welke , op de behoorlijke wijze en met de noodige zorg
en naauwkeurigheid vervaardigd, lange jaren kunnen Buren- Er
worth namelijk , tusfchen eiken palen in , een fteenen fundament gemetfeld , hetgeen een of twee voeten boven den grand uittleekt.
De palen zijn vier of vijf voeten hooger dan de oppervlakte van
den fleenen voet. Voor en achter dezelven worden er in het
dwars latten tegen aan gefpijkerd, waartusfchen bet riet ter dikte
van 3 of 4 duim met geweld worth geperst en waaraan het van
afiland tot afftrind met piktouw wordt vastgthonden.
Het riet wordt namelijk vooraf op een gelijke lengte nfgefneden, dan wordt het bij kleine gedeelten of bosjes door de fatten
heengeftoken , zoo dat het. onder op den fleenen voet rust en
boven tusfchen de bovenfte latten wordt itaande gehouden , en
wanneer er op die wijze eene genoegzame hoeveelheid riet is
d.00rgeftoken , wordt het door middel van houten werktuigen in
ten geklemd en op de voormelde wijze vastgebonden , wordende
eindeliik het fcherm van boven met eene min of meer fchuins
liggende dekplank voorzien , ten einde het indringen van dent
regen in het riet te beletten. Deze plank moet benevens de latten en palen geverfd worden , 't en ware men de eiken palen
verkoos te teren.
Deze Rietfchermen zijn wel eenigzins kostbaar, mar men zal
er ook fmakelijker vruchten aan krijgen dan tegen fleenen of
planken aan, uit hoofde dat het riet fpoediger warm wordt, en
eenmaal warm- zijnde , de wa.rmte langer bij zich behoudt, en
aan 'de boomen en vruchten mededeelt.
BOOMEN PLANTEN, VERPLANTEN of VAN DE EEME
STANDPLAATS NAAR DE ANDERE 0 VERBRENGEN.

In ligte zandgronden kan men een boom gemakkelijk uit de narde
gra.
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graven, maar in een zwaren grond vereischt deze betigheld
krachten , oinzigtigheid en gefchikte werktuigen. Daarbij moet
de grond niet al te droog zijn om dat anders juist die worlds ,
welke ,hem het meeste voedfel toevoeren , in de kluiten blijven
zitten , en aan flukken gefcheurd worden. Voorts verfchilt het
niet weinig , met welke foort van boomen men in dozen te doen
hebbe. De Appelboom b. v. fchiet zijne wortels doorgaans min
of meer waterpas onder de oppervlakte ; zoo ook ck. Pruimenboom , die nog gemakkelijker kan uitgegraven worden om dat
hij sevens een aantal kleine wortels , en om dat hij die alien in
een kort beitek om zich heen heeft. Dc Peerboom daaren‘egen
fchiet zijne wortels loodregt en diep in de aarde , en heeft veelal
niet dan weinig kleine wortels , waardoor dan dezelve ook mintier gemakkelijk uit een zwaren grond kan geligt worcten.
Men moet dus altijd, bij het uitgraven , naar bevind van taken te werk gaan , de ligging der wortels wel gade flaan
en zorg dragen dat dezeiven zoo min mogelijk gewond worden.
De gaten , waarin men de boomen wederom p12nt , moetert
Diet te klein gemaakt worden , en vooral dan de behoorlijke
ruimte hebben, wanneer de grond hard en ftevig is. Zij moeten ook veel dieper uitgegraven worden dan de boom te than
komt , waarbij men in 't oog houdt , dat de bovenfte goede aarde afzonderlijk aan een hoop gefmeten , en alvorens men den
boom plant, onder in den kuil geworpen en verder tusfchen de
wortels geftrooid worth, na dat deze in een behoorlijke orde
en volgens hunne natuurlijke ngting uitgefpreid zijn. De boom
2elve moet niet dieper in den grond komen dan hij in de kweekfchool geitaan heeft daar echter de aarde altijd nog min of meer
zakt , moet men dezelve, naar mate zij los of vast is , t of
2 duim hooger laten dan men anders doen zoude. Wil men
wat ouden mest gebruiken dan moet dezelve op de plat
getrapte aarde en zoodanig komen te liggen , dat hij noch de
wortels noch den clam onmiddelijk rake. Na dat het gat met de
benedenaarde geheel aangevuid is , maakt men om den boom
been nog eene hoogte van nagenoeg r voet aarde, en in derzel-ver middel vlak bij den itam een matig kuiltje , ten einde de regen niet daarvan afloope.
Deze hoogte is 's winters zoo wel als des zomers zeer voortieelig voor de boomen. Zij beveiligt namelijk de wortels tegen den vorst, en is ten dien opzigte beter dan de mest, waari2
veelal de muizen eene fchuilplaats zoeken , en des zomers bewaart zij de wortels voor het verdroogen. Men zie voorts
INMODDEIREN.
Ged
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Gewoonlijk zet men de boompjes met die zijde naar den zuidkant, waar zij de minfle takken hebben, om dat de meerdere
warmte hen aan dien kant de meeste uitfpruitfels doet waken ,
waardoor zij dan aan beide zijden meer gelijk van zwaarte worden. Wanneer men boomen, die reeds twat jaren hebben , ver.
zet , moet men alvorens de zuid- of noordzijde , met krijt merken , ten einde men ze weder geheel in dezelfde rigting tegen
de zon kunne plaatf'en als zij te voren geflaan hebben. Want
daar het hout aan de zuidzijde weeker en fponfiger is dan aan de
overzijde, zoo is gene zijde minder gefchikt tom de koude van
den noordelijken Rand door te Haan.
De tijd, wanneer men boomen verplant, is diegene waarin de
fappen het dikst zijn , en dus van het najaar af na dat de bladen beginnen geel te worden en af te vallen , tot vroeg in het voorjaar.
worden de boomen daarenboven op de behoorlijke wijze ingemodderd, dan is het vrij onverfchillig of zulks vOOr den winter , dan wel daarna gefchiede.
Wanneer men boomen van elders ontvangt , welke meer of
minder uitgedroogd zijn moet men ze gedurende eenige dageti
met de voeten !in het water, of ook geheel en al in de lengte in
een] greppel in den grand leggen , met aarde overdekken en ze
van tijd tot tijd gieten. - Nog is het zeer goed voor jonge
boomen, die men verplant heeft , gelijk ook voor alle andere
jonge, als mede voor de leiboomen, waaraan vruchten hangen,
wanneer men ze bij droog weer, fomtijds des avonds, tegen dat
de zon ondergaat, door middel van een gieter of tuinfproeijer
met water befproeit.
De boompjes die men tegen planketfels zet , om er leiboomen van te maken, moeten met de wortels op een affland van 6
of 7 duim van den muur af komen , en het flammetje fchuin5
naar den muur toe gerigt worden, ten einde de wortels zich genoegzaam kunnen uitbreiden, en tevens tegen den falpeter , die
wel Bens uit de muren komt , beveiligd worden , welk laatfte
oogmerk ook bereikt wordt , door het gat , alvorens men den
boom daarin zet , tegen den muur aan met zoden te beleggen.
Ook moet de hoofdwortel , indien het doenlijk is, niet tegen
den muur gerigt worden, maar wel de plants daar de boom ge,
is, indien dezelve nog niet gebeel overgroeid en gene;en is.
Illeromtrent moet men ten opV R U C H T E N PLUKKEN.
zigt! van fine tafelvruchten zekere regelen in het oog- houden „
vier al of niet opvolging op derzelver finnak eenen zeer
fenden invloed hebben. Zij moeten namelijk een uur na zon11613
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renoPgang geplukt,,w orden , als wanneer zij door de koelte van
den nacht en door den dauw verkwikt zijn, terwij1 haar de
felle hitte van den dag voor een groot gedeelte van haren geur
beroofd, en zij op dat tijdflip geplukt wordende, denzelven
niminer weder erlangen gelijk zulks met meest alle planten het
crevai is.
Om zich hiervan te overtuigen plukke men fleebts eene peer
des morgens kort na zonnen opgang , en beware ze op eene
koele plants; men plukke dan eene andere middel op den clag,
en wanneer de zon het feast brandt, en proeve nu beiden na
elkander , als wanneer men naauwelijks zal kunnen gelooven,
dat doze beide vruchten geheel onder dezelfde omilandigheden
gegroeid en rijp geworden , en flechts op verfchillende uren van
Zen dag geplukt zijn.
Voorts moeten niet alle de foorten van vruchten tot denzelfden
trap van rijpheid komen, alvorens die van den boom geplukt
warden. Zoo zijn de WOLLIGE PERS I K niet zeer fmakelijk , wanneer men ze overrijp laat worden. Men moet ze
plukken zoo dra zij los aan den heel beginnen te hangen
liennende men tot dat einde de Perak in de voile hand, en bewegende men ze zachtjes been en wear. Zoo lang echter de fleet
mule afbreekt, zijn zij , nog niet geheel rijp. Zoo dra zij van
zelve afvallen, zijn zij reeds min of meer laf en melig.
Met de V ALE Of G AD]) E PRSIKEN daarentegen (Neeta,
fines) is het geheel anders gefteld. Deze zijn het fmakelijkst
wanneer zij'er half uitgedroogd uitzien , in den omtrek van den
Heel rimpelig, en van binnen geel worden, en wanneer zij van
4en boom vallen.
DO AB R I K o ZEN worden ook ras melig, wanneer men ze al
te rijp laat worden. Men moet ze daarom , zoo dra zij rijp zijn
van den boom plukken, en znlks vooral niet middel op den dag
en wanneer het zeer heet is , maar des morgens vroeg of des
tvonds. Of men plukt dezelven , zoo dra zij even beginnen rijp
te worden, en hat ze nog eenign &gen liggen, alvorens men
ze gebrnikt. — Even eens is het met vericheidene zomer- en
herfstperen gefleld, die men aan den boom niet geheel rijp mag
laten worden, om dat zij finders melig worden , b. v. do Rous.
[elate , Jfouillc bouche crètë EIJERPE',12 enz.
De Rousfelette de Rbeins daarentegen en eenige anderen zijn het
fmakelijkst wanneer zij van zelven van den boom afvallen.
Ten opzigte der WINTER-TAFEL-VRUCHTEN geldt over
't algemeen de bepaling dat dezelven het fmakeliikst zijn en het
iangst duren, wanneer men ze lang genoeg aan den boom hat
:r.ang,en , en die foorten wclke het langst Buren ook het Inatst van
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den boom plukt. Eerie RENET b. v. die te vroeg geplukt
wordt, wordt taai en rimpeiig , flecht en zuur van fmal , k. Het
juiste tijdftip waarop elke foort van vruchten rijp wordt of beboort geplukt te worden, kan men onmogelijk naar den Almanach bepalen , daar dit fomtijds in het eene jaar verfcheidenct
weken vroeger plaats heeft dan in het and.ere. Slechts de be•
hoorlijke oplettendheid en ondervinding kunnen den Hovenier het
juiste tijditip doen treffen,
Men moet voorts bij het plukken toezien dat de goede, fraaije
en volwasfene vruchten niet met de flechte , kreupele en wormflekigen vermengd worde. Want hoezeer men er vervolgens de
goeden zoude kunnen uitzoeken, zoo kan zulks echter niet gem
fchieden, zonder dat dezelven veel aangeraakt en heen en weder
geworpen worden, hetgeen voor de duurzaamheid der vruchtea
alzins nadeelig is.
Om de vruchten re plukken neemt men een mandje met een
hengfei , waarin men een houten haak maakt, mede in den boom ,
ten elude hetzelve aan de takken te kunnen ophangen; kunnende
de arbeider,, die zulks verrigt, tevens eenen zak over de fchouders hebben hangen , wiens opening door een . dwarshout wordt
vastgezet, en waarin bij de minder goede vruchten kan latent
vallen, 't en ware men dezelven binnen zeer korten tijd tot huishoudelijk gebruik mogt kunnen bezigen, als wanneer men ze ook
op den grond kan laten vallen;
Behalve de llelen moeten er geene fluklds van de takken 2an
de appels en peren blijven zitten , eensdeels om dat hierdoor veroorzaakt wordt dat de vruchten elkander befchadigen , en tea
anderen om dat er flan deze takjes doorgaans vruchtoogen voor
het volgend jaar zitten , waarvan de boom bijgevolg beroofd
worth. Aan den anderen kant moeten echter de vruchten , ea
vooral de appels , ook niet van de fleien losgetrokken worden
om dat zij anders op die plans ligtelijk beginner te rotten.
moeten de vruchten, na dat ze op de voormelde wijza
geplukt zijn , ook bij het overbrengen en uititorten met de nicest
mogelijke zachtheid behandeld worden. Zie voorts BEWAREN
VAN VRUCHTEN.

De PRUIMENBOOM. Prunus. Pflaumenbaum. Prunier. The
Plum-Tree. — Deze edele en nuttige Vruchtboom fchijnt uit het
warmere fia alkomflig, en wel uit Algae; of Curry in de fchoone
Provincie, van Celesyrien , waarvan Damascus de Hoofdflad was..
T HEOPHRASTUS althans maakt van een aantal Pruimenboomea
gewag, die in de vruchtbare vlakte van Syrierz en in den omtrek
vau
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van Damascus groeiden , en er zijn van dien kant federt onheu
gelijke tijden gedroogd e Pruimen naar Europa gezonden.
s YRIEN kwam deze boom naar G R IE IC E NL A N D, en na.
dat hetzelve aan de Romeinen cijnsbaar geworden was, ook naar
Rome. Plinius telt reeds 30 verfchillende foorten van Pruimen.
In Duitschland en onder ons was de Pruimenboom voor eenige
eeuwen nog niet zeer gemeen en de K W E T SE N zijn niet dan in
bet laatst der 17 Eeuw in onze nabutufchap bekend geworden
wanneer eenige Wurtembergers , die in Venetiaanfchen dienst
waren , bij hunne t'huiskomst , kwetfenfteenen uit Morea mede
bragten.
De Pruimenboom behoort bij LINNEUS in de Eerfle Afdeeling der XII klasfe, Icosandria IVIonogynia genaamd , en bevattende zoodanige planten , in Wier bloefems 20 tot 3o flijIties zijn
en niet meer dan een ilampertje. Deze bloefems zijn voorts wit
en hebben vijf blaadjes, en de vrucht die daarop volgt is of
rond of langwerpig, heeft een ithen met eerie pit in Naar middel
en is voorts zeer verfchillend van groote kleur , en geaardheid.
Sommige zijn zwart , andere rood , blaauw, geel , groen , gefireept , geflipt of befproeid veelal met wafem overdekt, dock
daaronder zeer glimmend en glansrijk. De tijd barer rijpwording
is even verfchillend , en duurt van julij tot in October.
Deze boom is geen vriend van onmatige hitte of koude, maar
bemint eene gematigde luchtflreek. Onder de onze moet hij echter eene warme flandplaats hebben, wil men er zeer finakelijke
vruchten van plukken. Hij neemt ook verfchillende g-ronden
voor lief, maar in een vetten, zwarten tuingrond worden zijne
vruchten het grootst en het fmakelijkst. Daar hij niet tot fde
grootfte boomen behoort , doorgaans flechts eene hoogte van ongeveer 20 voeten bereikt en geene zeer uitgebreide kroon maakt,
inaar zijne takken vrij fteil in de hoogte fchiet , zoo behoeft men
dezelven ook in boomgaarden niet verder dan op een afftand van
to voeten uit een te zetten. Hij is even als de meeste andere
Reenvruchtboomen aan het gommen onderhevig, evenwel minder
dan Kerfen-, Abrikozen- en Perfikboomen , en men moet heal
fomtijds door latingen te hulpe komen.
De woRTELs van den Pruimenboom vermenigvuldigen zich
zeer uit hoofde dat zij gaarne in de verte bovenaarde
blijven. Men kan hem daarom door de menigte uitloopers,
Welke nit de wortels voortkomen , gemakkelijker dan de meeste
nndere boomen voortplanten. Om het maken van zulke uitloopers aan te zetten, ingevalle hij dearin nalatig blijft , behoeft
men neehts den grout in deszelfs omtrek jaarlijks om te fpittel
en
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en log te hriujen , ten einde de wortels meer door de lucht p angedaan worden. Zoo dra deze uitloopers de dikte van een pink
hebben, hebben zij ook doorgaans , snits niet al te digt bij den
Ram flaande , genoe.gzame wortels , om in het najaar, bij 'iochtig weer , met g oed gevolg te kunnen vitgetrokken en verplant
worden.
Br het verplanten van Pruimenboomen , moet men hunne
wortels zeer vlak leggen. HebIlen zij een' paalwortel, dan moet
dezelve weggefnoeid worden , en ook de haarwortels moet men
min of meer fuoeijen , om dat die an gers wel eens in bederf over-.
gaan.
De PRUIMENBOOM draagt vroegtijdig, en dikwijls reeds
in het derde jaar na dat hij veredeld is. Zijne vruchten komen
niet flechts nit het jonge bout voort, maar ook nit de zoogenaamde vruchtt qkjes , die men aan de drie- en vierjarige, en aan
nog oudere takken vindt.
Verfcheidene foorten van Pruimenboomen kunnen door bet
zaad voortgeplant worden , zonder dat dezelven, gelijk andere
edele vruchten, verbasteren : als daar zijn de KWETSEN, de
Reine Claudes , de GELE EIJERPRUIMEN. Intusfchen is de
vermenigvuldiging van dergelijke ongeate boomen door ULT.
LOOPERS verkiezelijker , vooral wanneer men derzelver eerlle
kroonloten gedurende eenige jaren telken reize in 't vooriaar
wegfnoeit, en er altijd ilechts jong bout aan laat, tot zoo lang
dat men geene dooms meer daaraan ontwaart. En bet is over
't algemeen nog beter, en men krijgt grooter en fraaijere vruchten , wanneer men de boomen door oculeren, lasfehen of enten
veredelt; wordende ook de clam in dat geval gladder en fchooner op het oog.
Wanneer men nu jonge Pruimenboompjes met Pruimen , Perfiken , of andere met hun verwante foorten van vruchten , wil veredelen , moet men daartoe nimmer zoodanige flammetjes nemen
welke KLEINE GEKRULDE BLADEN hebben , OM dat deze
'zeer moeijelijk kunnen veredeld worden , en men dui veelal vergeeffche moeite doer. Zulke ondeugende flammetjes komen veelai
nit de fleenen van Mirabellen en van andere foorten van Pruimen, die niet gefchikt zijn om met goed gevolg gezaaid te wort.
den. De beste Pruimenflammeties zijniclie , welke groote bladen
en weinig doorns hebben, en fcheutig groeijen: op zulke slammetjes alleen moet men zoodanige foorten van Pruimen veredelen , welke fijne en wollige loten makes.- Op kwetfenilammetjei
Oaarentegen , wier loten glad, rood, en vol doorns zijn, yoredeft men kwetsachtige Pruimen en Abrikozen.
De jonge Pruimenflammetjes, die men in 't najaar, gedurende
dem
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den winter, of ook in het voorjaar in de kweekfchool verpiarit
beeft, met ooginerk om ze met Pruimen, Perfiken, Abrikozen
91 Atnandels te veredelen, kunnen nog in den eigen zomer,, en
wel na junij met het llapend oog geoculeerd, of in het najaar
9n gedurende den winter gelascht worden. Men kan en moet
fiergelijke boomp'es op zijn tijd even Clerk fnoeijen als de pitvruchtboompjes hcbbendc men op dat tijdflip van het gommen.
nog niets te vrezen, &Jar hun fap gedurende de eerile acht jaren.
zeer dun en vloeibaar is, en niet dan na verloop van dien tijd
dik wordt en ander zekere omitandigheden in gom verandert.
Bij het oculeren met het flapend oog moet men er ,op verdacht
7ija , flat de Kwetfen kwetfen , ten minsten kwetsachtige Pruimen ,
tot grondlIam. vereifchen terwiji de eigenlijke Pruimen op wolL
lige pruimenftammetjes moeten veredeld worden. Voorts dient
nen ook vroege foorten van Pruimen op vroegen te veredelen
en zoo veel mogelijk op gelijkfoortige fappen en vezels te letten.
De ftammetjes yan vroege Pruimen moeten ook vroeger dan ander° veredeld worden ern dat hunne fappen vroeger dik worden , als wanneer de bast minder gemakkelijk los laat.
De NTRUCHT van den Pruimenboom, of de PRUTM, Prunus,
is, gelijk reeds aangernerkt is, zeer verfchillend van gedaante,
Foote , kleurien fmaak. Daar zijn groote, kleine, ronde , langwerpige , fommige die bij den heel rond en naar boven fpits ,
andere die bij den Heel fpits en boven aan rond zijn, en nog ander,- , welke even als de Abrikozen door eene diepe nand of voor
als het ware in , tweeGn verdeeld worden. Hare kleur is nu eens
wart, dan weder blaauw, rood, groen, geel , witachtig , geflreept of befproeid. Deze hebben eenige overeenkomst met
Eerfen , gene met Abrikozen. Vele zijn als 't ware bepoeijerd
off net eene foort van wafem overdekt. Doorgaans zijn dezelven
fappig en zoet; en naar mate zij drooger zijn en de fmaali, sneer
in bet zure vast, worden zij minder geacht.
Sommig,e Pruimen worden reeds in Junij riip, de meesten echter in 't najaar: wanneer zij emus rijp zijn, kunnen zij niet
dan weinige dagen Buren, maar beginnen fpoedig in gisting
ever to gam en te rotten. Men moet ze dus ten eersten versch
et c h of cloven , of tot moes koken , of droogen, of tot het maken
v0,11 braildeWiln bezigen,
.0m Pruimen te DROOGE N moet men bij voorkeur zoodanige
foorten nemen, welke zoet van fmaak zijn , als b. v. de K w ET'
SRN, (Prunus dowel/it'd) de GELE MIRABELLEN, de WITTS
PERDRIGON, de DAMASPRUIM van Tours, de Reine Mucks ,
vooral de kleinen welke minder fappig zijn dan de grooten. Op
ynt wilze de vrucbten in een afzcznderliitt daartoe verveardigdea
Oven,
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Oven , die op Pl. XVII. fig. 6. afgebeeld is , gedroogd worden, vindt men in het artikel D R O O G E N VAN VRUCHTEN
nangewezen. Men moet in dat geval toezien , dat men geene
Pruimen neemt dan die wel rijp zijn , zijnde zij dan niet alleen
fmakelijker en veel zoeter, maar ook geniakkelijker en met mind
der vuur te droogen. Het vuur moet in 't eerst niet te groot
zijn, om dat anders die Pruimen, welke het fappigst zijn, openbarsten en haar fap laten wegvloeijen, terwijl de Kwetfen en
anderen zelfs gevaar loopen van te verbranden. Men moet ze
voorts ill den Oven niet gehecl kuud laten worden, om dat er
anders de glans of het vernis van afgaat: moetende men ze om
die reden liever uit de hitte dadelijk in de open lucht overbrerik,gen.
Heeft men bij vergisfing het vuur laten uitgaan , zoo dat de
Pruimen bleek en blaauwachtig zijn geworden, dan moet men
van nieuws vuur nanleggen en onderhouden , tot dat de Pruimen
weder heet zijn , als wanneer men ze eensklaps uit den Oven
neemt.
Wanneer men genoodzaakt is om zich tot het droogen van
Pruimen van een gewonen bakkers Oven te moeten bedienen,
dan legt men de Pruimen daarin of wanneer het brood daaruit
genomen , en de Oven nog beet is , of dezelve worth opzettelijk tot dat einde gercookt. De Pruimen moeten dan niet
op den bloten vloer van den Oven, maar op teenen gelegd
en daarin gefchoven worden, ten einde er geene asch aan kunne
vast kleven, als merle om ze van tijd tot tijd te kunnen daaruit
nemen, en omkeeren of omroeren.
1,Vil men Prunellen of Brignoten waken , waartoe vooral de
Kwetfen en de wine Perdrigon gefchikt zijn , dan legt men dezelven , om er de fchil te beter te kunnen aftrekken , gedurende
een paar minuten in het water , of men laat ze gedurende een
paar wren in den heeten oven liggen , en rimpelig worden, treks
er dan het vet af, perst den fleen ter plaatfe waar de fleet gezeten heeft daaruit , en legt ze zoo in elkandergedrukt in den Oven',
die in het eerst insgelijks niet al te heet moet zijn, ten einde er
bet fap niet uitlaope, noch de Pruimen, op de harden vastkleven
en bij het omkeeren daaraf gefcheurd moeten worden. - Allengs vergroot men dan het vuur, en wanneer de Prunellen behoorlijk gedroogd zijn , en vervolgens gedurende eenige dagen
in een drOog vertrek hebben liggen uitwafemen , worden zij
dozen vast op elkander gedrukt en in een geperst.
Bij het bewaren van gedroogde Pruimen moet men even omzigtig te werk gaan bij andere gedroogde vruchten. Zie BEWAREN.
Het
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Het is in Duitschland, vooral bij de landlieden , zeer'
gebrui
hetijk dm van Pruimen een zeer duurzaam M 0 ES te koken , 't
1,v elk nu eens x ONIG dan wear Gefa?z, en Latwerge genoemd
worth. Iletzelve wordt op gelijke wijze gemaakt als het Perenmoes. (Zie PEREN) Men kan wel de Pruimen met \viler tot
moes koken, maar wanneer men appel- of peren- most daartoe
gebruikt, worth hetzelve veer ftnakelijker. De most worth voorrf cen weinig gekookt en gerchuimd, even als tot bet Peren.
MOCS : en wanneer hij eenigzins verkookt is, worden de Kwetfen
of Pruimen na dat men er de fleenen -heeft uitgenomen, daarbii
in den ketel gedann. Wanneer bet moes genoegzaam gaar is , en
kort voor dat men hetzelve uitfchept , kan men er wat geflotene
kruidnagels tusfchen roeren; indien zulks vroeger gefchiedt, gaat
er de kracht en de reuk van `veg.
Daar hier van het uitnemen der fteenen uit de Pruimen gewag,
gemaakt wordt, zoo dient men tevens te weten , dat deze s T E EV EN , of wel de pitten in dezelven ook nog tot een zeer nuttig
dude kunnen gebruikt worden. Men kan namelijk o Lin daarvan
flaan , welke bijkans de Amandelolie gelijk komt, en dus zeer
voortreffelijk is. Indien men dan ook•al geene genoegzame pitt2n van Pruimenifeenen mogt hebben, dan kan men ze nog, met
roten , of zonnebloemen of flaapbollen-zaad vermengd, ter
brengen , in welk geval zij de andere ojie vermeerderen en,
Liet weinig verbeteren zullen.
Bij het maken van PR IJIMEN MOES gebruikt men ook wel,
rLIERBESS EN , waarvan hetzelve fraai zwart van kleur en
nog ruim zoo fmakelijk worth. Men neemt namelijk rijpe, zwarte vlierbesfen drukt die met de handen in eene zeef, welke men
)oven een ketel of pan legt , zoo dat het fap daarin loopt en de,
fchillen terug blijven. Dit vlierfap moet vervolgens gedurende
een uur gekookt en gefchuimd worden ; dan worden er de Kwetfm of Pruimen in geflort en gedurende zeven of acht uren ge
kookt.
Men moet zorg dragen dat dit zamenmengfel niet aanbrande „,
en bet tot dat einde gefladig tot op den boom van den ketel omroeren ; want zoo dra er op een klein plekje van den bo6m des
1;etels iets aanbrandt, wordt het roeren reeds moeijelijker en het
inoes zal hoe tangs hoe meer aanbranden. Om dit te voorkomeit
nioet ook het vuur, vooral in 't laa.tst , niet te groot zijn. Het
gemeide Pruirnenmoes kan !anger duren en is ook fmakelijker,,
nanr mate hetzelve dikker en flijver gekookt is. — Wanneer men
cen partijtje onrijpe noten neemt, welke nog in de groene bolilers zitten , in ieder noot een of twee geheele kruidnagels fleekt,
doze noten bij bet moes in den ketel werpt en ze met hetzelve
laat
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'!aat koken, dan verkrijgen dezelven , door het zoete Pruimenfil
hetgeen daarin dringt een zeer aangenamen fmaak, en zeer veic
overeenkomst met gekonfijte noren.
Het P R U I M E N M OE S moet in fteenen potten, en in een droog
vertrek bewaard worden ; in g arden potten wafemt er te veel fop
door been, en het moes befchirnme it dan ook ligtelijk. De potten moeten ook geheel vol gedaa n worden ; tot dat eiiide lant
men ze, na dat men ze geheel vol gedaan heeft , nog eenige
wren flaan , foot er dan nog een paar mall tegen aan , giet gefmolten boter daar boven op, en bindt er een fluk papier of blaas
over heen.
In fommige landfreken vindt men de nuttige Pruimenboomen
in zulk een groot aantal, dat men in zeer vruchtbare jaren nog
op een ander middel moet bedacht om van deze vruchteri
een voordeelig gebruik te maken. In dat geval nu kan men er
een BRAN DE w IJ van maken, die bij eene goede.behandeling
2llervoortreffelijkst worth, en eenige overeenkomst met Arak.
heeft. De Kwetfen zijn daartoe het meest gefchikt. Men kaa
er ook wel andere foorten , en zelfs Sleepruirnen toe gebruiken,
maar hoe zoeter dezelven zijn, des te meer brandbaren geest bevatten zij ook.
Wanneer men de Pruimen tot het wizen van Brandewiin evil
gebruiken, moeten zij althans niet overrijp of reeds rimpelig
zijn. Dan daar men niet dadelijk alien , zoo :its zij van de boc.
men komen , kan branden, zoo moeten dezelven vooral nict
tang aan hoopen blijven liggen , om dat zij zich auders verhitten en aan 't gisten geraken zoudcn, maar zij moeten terflond,
na dat zij van den boom gefchud zijn, in vaten geworpen worden. Zij worden niet in het vat geflampt , maar men foot er
flechts, tegen aan , zoo dat zij goed op elkander liggen , doet don
het vat digt , en legt het in een kelder. Zoo doende zou men
ze een jaar lang goed kunnen houden, en men kan ze dus als
nu op zijn gemak gebruiken om er Brandewijn van te maken.
WI! men ze dadelijk daartoe bezigen dan worden zij aan..
fonds gemalen of geftampt, in een vat gefort, en hetzelve digt
toegedekt en op een warme plants genet om te gisten. rda verloop van tien of veertien &igen Zinn dezelven rijp en gefchikt
tot branden, hangende dit veelal of van de warmte der plants
waar dezelven Iemand die in dat vak eenige ondervinding
heeft, zal aan den reek gemakkelijk kunnen ontwaren wanneer
de gisting den vereisc1ten grand bereikt heeft.
Het branden zelve wordt op de gewone wijze verrigt. De
Vruimen moeten in 't begin omgeroerd worden , ten einde het
taanbranden te voorkomen. De ketel moet niet voller zijn dan op
eene
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eene hand breed natr; en er moet ilerk geftookt worOen, om ze aan 't koken te brengen ; wanneer zij nu eerst ko,
ken , den wordt het vuur gedeelHijk weggenomen en behoor.
lijk onderhouden. Van II Oxhoofd verfche Pruimen krijgt men
Anker Brandewijn, die bij eene goede behandeling fterker en
beter is dan de beste rhijnfche Brendewijn.
De draf,, of de overblijvende en uitgebrande Pruimen, geven , nadat zij bekoeld zijn, een goed voedfel voor de Zwijnen.
De Pruimen en Kwetfen worden ook veel GE KO NF IJT, zoo
wel nar als droog. Om ze NAT te konfijten neetnt men Pruimen, die vleeschig en geurig, en maar even of naauweiijks dip
zijn, prikt er hier en dear in , op dat de fuiker beter daarin
kunne dringen , legt ze een korten tijd in koud water, doet
ze dan in eene fleenen pan met ander water, en laat ze een weinig koken, tot dat ze beginnen te drijven. Vervolgens laat men
ze in het water koud worden., fpoelt ze .in ander water of en
legt ze op een doorilag, om er het water goed te doen afloopen. Dan doet men ze in dunne gelouterde s UIK E RS TRO o
die men tot dat chide te voren in gereedheid heeft gebragt, en
last ze daarin langzaani koken, tot dat de firoop eene bekwame
dikte heeft. Na dat eindelijk de Pruimen koud geworden zijn,
doet men ze in konfituurpotten , giet er de ftroop over heen, maakt
de potten goed digt en bewaart ze op eerie drooge pleats.'
Andere koken de Pruimen aanftonds in firoop , tot dat die
eene behoorlijke dikte heeft. Sommigen fchillen ook de Pruimen. Tot 3 ft Pruimen neemt men 11: of 2 fuiker , en
m:n lean er ook, wanneer zij bijkans gear zijn, wat geftotene
kaneel en kruidnagels bij doen. De foorten , die in Frankrijk het nicest gebruikt worden om tej konfijten zijn : de Perdrivn, Diaprèe ; Datnas rouge, ilbricote,Mirabelle; St. Catharine,
Brignole en Isle vert. Hier te lande neemt men gewoonlijk de
A 11R1K 00 S P R UIIVI de GROENE 1VIIR A B E LLE N, de Isle vert
en de c A T AR IN EN p nui M. Over 't algemeen geeft men hier
zoo wel als in Frankrijk aan de groene Pruimen de voorkeur,
uit hoofde van derzelver fraaije kleur.
Om Pruimen DR 00G te KoNFIJ T EN heeft men Diets enders
te doen, dan de op voormelde wijze in fuiker gekookt Pruimen uit de ftroop te nemen , op een dooril2g te laten afdruppen , vervolgens op een plank of op verund blik te leggen , en
op eene warrne pleats te droogen. Ttisfchen beiden moet men
ze dan omkeeren , en wanneer ze beginnen droog te worden,
beftrooit men ze ter deeg met fuiker. Edoch de firoop tot
deze en alle andere drooge konfituren inoet niet al te dik gekookt
zijn,
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zijn, oni dat zij tinders niet Wei willen droogen
vetachtiz
blijven , gelijk ook,*reeds bij de P EREN aangemerizt is.
De beste droog gekonfijte Pruimen, worden uit Frankrijk,
bepaaldelijk uit Provence en Languedoc, gelijk merle uit Italian
herwaarts gebragt : ontvangende men ook wel uit die landen gedroogde Pruimen, welke bijkans zoo fmakelijk zijn als of 7)j
gekonfijt waren : hetgeen daarvan daan komt om dat de Pruinien
in die warmere lanciftreken veel beter rijp, en van nature veel
geuriger en fmakelijker worden dan bij ons.
De groene Pruimen, vooral de KLEINE MIR A B E E en de
Isle vent worden ook wel in AZ 1J N om even als Agur.
ken bij 't vleesch gegeten te worden. Tot dat einde plukt men
ze, wanneer ze even beginnen rijp te worden , en nog nietmalscii
zijn, legt ze in eene fiesch met een' wijde opening , en doet er
bij lagen wat Nagels Foelie, Peperkorrels , zout en rozemaria
of laurierbladen tusfchen: vcrvolgens giet men er beste wijiiazijn
over been , tot dat ze bedekt zijn,. en legt dan fchoone harde
fleenen daar boven op , op dat ze altijd onder den azija gedornpeld blijven : want, als er Iucht bij komt moeten zij fchimmelen
en bederven. De flesch worth dan behoorlijk met eerie Naas
tuegebonden en op een drooge luchtige p!aats bewaard.
Om de Pruimen VERscii te BEWARE N, en in den winter
te hebben , doet men ze onder water of men giet er heeten wijn
over been, even als bij de Kerfen is aangewezen.
Eindelijk kan men ook de Pruimen even goed ITERVRIDEGEN
als de Kerfen ; zij zetten in dat geval zeer gemakkelijk, en (1.e
bloefems vallen Wet zoo ligt af. Zie bet artikel B R OE JE N.
Het bout van den Pruimenboom bruinachtig rood, en wordt
door de Wieldraaijers tot het maken van allerlei fraai werk
bruikt.
Wanneer men de Pruimenboomen tegen Planketfels zet , kiest
men daartoe liefst Jiooge muren of fchuttingen , waar zij zich
goed kunnen uitbreiden; zijnde het Been volftrekt vereischte dat
zij eene geheel vrije en- zonnige ftandplaats hebben , zoo zij
flechts tegen de Noordewinden gedekt ziin.
Daar men bij derzelver bloefemoogen ook tevens loofoogen
vindt , en wel doorgaans een fpits loofoog tusfchen twee blocfemoogen , of een bloefemoog tusfchen twee loofoogen , zoo
zijn deze boomen niet zeer ongemakkelijk te thoeijen , en hurlnen ten dezen opzigte bijkans even als andere fteenvruchtboomea
behandeld worden. Men moat hierbij vooral niet gierig te werk
gaan , en de vruchtknoppen , welke dikwijls tot aan de uiterfl!
toppen der zomerloten zetten , volfirekt niet achten , man y de laatstgemelden gedurende de eerfte jaren altijd tot op een paar ougen
Sir
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inkorten , ten einde de boom kort bij den clam het noodige hoot
make en niet binnen ill kcal en naakt worde.
Intusfchen groeijen niet alle foorten van Pruimen even fterk ,
en zij moeten diensvolgens ook verfchillend behandeld worden.
Sommige wasfen zeer the/ en maken eene rnenigte waterloten 0
vooral indien men de zware loten clerk inkort. Dit is het geval
met de C ATLI A RINEN PRUI AI , met de TURKSCHE KWETS 0
de Dainas noir hdtir, de K E R S ENPR U I M , de ABRIK0 Z E N...
P It UIM, de Reine Claude, de Perdrigon , de KO NINGSPRUIM,
de HEE REN PRUIM enz.
Onder alle de Pruimen, ja zelfs onder alle ffeenvruchten,
geen boom gemakkelijker te behandelen en die zich gewilliger
elke vorm laat welgevallen, dan de edele GEL E MI RABE L LE 1
welke tevens zeer vruchtbaar is.
Dc meeste goede foorten van Pruimen , en vooral de Reine
Claudes en Perdrigons worden aan leiboomen veel finakelijker dart
op flarn. Men kan ze overal plaatfen behalve op het Noorden.
Wanneer men in 't najaar PRUIAI ENS TEt NEN z A A IT, moet
men ze niet , gelijk andere fteenen, met aarde overdekken ;mar
men flrooit ze o r de bedden , na dat dezelven alvorens vast gew
trapt zijn , en traps dan wederom de fteenen vast ; zoo doende
zal de harde dop door den invloed van zon en regen murw -worden , en zich openen , hetgeen in het tegenovergeitelde geval
niet gernakkelijk kan plaats hebben.
Dan daar de Muizen er ook doorgaans op azen, zoo gaat men
veiliger te werk wanneer men in 't najaar de Pruimen- en Kwetfenfteenen gedurende 2 of 3 weken in GIER (het nat uit de mestvaalt) laat weeken, dezelven vervolgens in greppeltjes legs en
met 1 of a duim aarde overdekt : in welk geval zij in het voorjaar doorgaans kiemen en zeer weinige daarvan uitblijven.
Voorts moet men geene iteenen zaaijen van Mirabellen of andere
kleine ronde Pruimen , om dat daaruit flammetjes met kleine gekrulde bladen voortkomen, welke zeer moeijelijk te veredelen
zijn , en bijkans nooit vatten. Men neme liever al te rnaal fleenen van Kwetfen en van groote Pruimen, b. v. van de Damas ,
van de KO NINGSPRUIM en dergelijken, wier zomerloten week
en wollig zijn. Op deze flammetjes kan men dan of de eigen
foort of andere foorten van Pruimen veredelen.
De Kwetfen- en Kwetsachtige flammetjes moeten met niers
anders dan met Kwetfen of Abrikozen veredeld worden. Men
houdt ze tot dat einde in de Kweekfchool afgezonderd van de
Pruirnen, terwijl voorts een geoefend oog dezelven gemakkelijk
zal weken te onderfcheiden, uit hoofde dat zij dooms hebben,
dan
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cllit het bout gladder en de zomerloten rooder
en dat zii
minder rank opwasfen.
Ora dezelrde reden moet men ook de itammetjes, die men
flit Wortel-uitloopers aankweekt, afzonderlijk houden. Die
genen , waetraan men kleine gekrulde bladen ontwa.art werpt men
weg, 't en ware men ze met fleepruimen veredelen wilde ,
daarop ongemeen tieren.
De beste FRUITKUNDIGE WE RK FN, waarin met eenigt
voledigheid over de Pruimen gehandeld wordt, zijn onder anC ren
I) Die van Q7,tintinye , welke 22 foorten ter aankweeking aanpri;st dan de minsten daarvan willen onder onze Noordelijke
luchtftreek tot behoorlijke rijpheid komen. Bovendien heefc
men federt het jaar 1690 , als wanneer Ouintinye fchreef, nog
een aental edele foorten leeren kennel!.
2) Du Hamel befehrijft met veel maauwkeurigheid 5o foorten
van Pruimen , en levert daarbij zeer goed geteekende en gegraveerde afbeeldingen. Van deze bronnen hebben de nieuwe
kundigen gebruik gemaakt.
3) In den Catalogus der KARTITUIZER s te Parijs
vindt
men 4o foorten in 't kort befchreven.
4) Hirsc,kreld heefc in zijne Frue,Vbaumzucht insgelijks 4o foor.
ten van Pruimen, die hij ecliter vrij onnaauwkeurig befchrijft,
en waarvan hij gedeeltelijk flechts de namen opgeeft.
5) De Pomona Franco;2ica maakt van !too foorten gewng wear
van 33 nitvoerig. befchreven worden , met opgave van een 2antalt
Schrijvers , die dezelven of het eerst bekend gemaakt , of althans
befchreven hebben, en met fraai gekleurde afbeeldingen der
vruchten.
6) In de Pomona Zufiriaca vindt men nagenoeg hetzelfde , met*
58 fraaije afbeeldingen. De befchrijvingen zijn echtermin naauw-keurig , en de vertaling der namen vrij ongelukkig en dikwijlg
onverilaanbaar.
7) In het bekende Maandsverk Der Teutfche Obst Gartner vindt
men , benevens andere vruchten , ook vele goede foorten vaa.
Praimen naauwkeurig befchreven en goed afgebeeld.
8) Eindelijk levert c HRIST'S Handbuch Taber die Obstbaumzucht und Oiwstlehre de befchrijving van 5z foorten van Pruimen, welke. de Schrijver op dat tijdflip door eigen aankweeking,
kende.
Eene goede d. op de natuur gegronde verdeeling der Prui.
men in verfchillende klasfen, misfen wij tot hiertoe geheel eu
al. Want de namen , die men aan dezelven gegeven heeft, flaan
9p niets anders dan op e kieu;, groote en gedaante der vrv,c(
IL DELL.
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ten , hergeen echter al te maal niet dan zeer toevallige eigen.
fchappen ziin , welke, hoe belangrijk ook voor ons die de
vruchten gebruiken , niet tot derzelver wezen behooren noch in
derzelver wijze van bellaan eenig aanmerkelijk verfchil veroorzaken.
Het is in de boomen zelve , dat men de kenteekens der onderfcheidene foorten behoort na te fpeuren. Dit doende zal, men at
ras ontwaren dat alle Kwetfen en Kwetsachtige Pruimen , ten
opzigte van hout , groei, blad , doorns enz. zeer wezenlijk van
de Damascuspruimen verfchillen.
De KWETSEN namelijk en de kwetsachtige Pruimen hebben
glad hout , loten met doorns , zonder of althans met zeer weinig
wol, welke doorgaans rood van kleur zijn: het blad is zeer getakt of gekarteld en groenacbtig geel.
De PR UIME N en Pruimachtige boomen hebben week hout,.
wollige loten zonder doorns, en donkergroene bladen.
De MIRAB ELLEN en zoodanige boomen welke daaraan
grenfen , ftaan tusfchen beiden in , hebben geen doorns , en weini wol , terwiil zij ook minder clerk groeijen. Men zoude
diensvolgens de Pruimen gevoeglijk in DRIE /100FDNLASSEN
kunnen afdeelen
I) KWETSEN.

2) P RUIMEN.
3) MIRABELLEN.

SOORTEN VAN PRUIMEN,
A.
De ABRIKOOSPRUBT. G E mn ENE ABP,IKOO
N 0 o P.) Eene vrij groote en eenigzins langwerpige pruim,
geelachtig en veelal met paarfche vlakken en flipper]. Het vleesch
is fappig , geurig en aangenaam van fmaak. — De Bo o M draagt
fterk, maat laat zijne vruchten , zoo dra zij beginnen rijp te
worden, ligtelijk vallen , vooral in vochtige jaren.
De B O N T E ABR1KOOSPRUIM. (K NOOP.) Verfchilt
weinig van de voorgaande , behalve dat de vrucht meer paarsck
Evan kleur is, op een geelachtig witten grond.
De FRANSCHE ABRIKOOSPRUIM. MAAGDENPRUIM,
Pirginale. — (K N o o p..) Eene vrij groote en langwerpige
pruim , geelachtig, en met rode vlakken en flippen, vooral aan
de zonzijde, zoo dat zij veel Haar eene kleiue PRINSESSENABR.F.
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ABR1K o a s gelijkt. Het vleesch is los aan den Steen, en is fappig, geurig ea verheven van finank. — De Boom draagt ilerk
en is vooral zeer goed aan 't pianketfel.

De G E L E AB RIKOOSPRUIIVI. Abricotele. — (Du Hamel.—
Hirsckfeld.
— T. 0. G. —
Porn. Franc. — Porn.
11apdb. Beitr.)
Eene tamelijk groote , vrij ronde pruim ,
cluing grout, met eene flanuwe nand. De fchil is witachtig geel,
zwanr beloopen of bepoeijerd, en vrij itevig hoewel dun. Het
vleesch is geler,, zeer malsch , zoet, fappig en aangenaam van
finank. De ileen is klein en hangt niet vast flan het vleesch, hij
gelijkt veel naar een Abrikozeniteen. Zij wordt na half September rijp.
De BOOM wordt tamelijk groot , heeft dunne onoogelijk brui
ne zomerloten, die aan de fchaduwzijde geelachtig groen zijn,
kleine geelachtig groene bladen, met eerie korte fpits en flompe
tanden.
De ROODE ABRIROOSPRUIM. Abricotel rouge, Prune
a" ilbricot rouge. — (Porn. Aufir. Handb.) — Zij heeft de
vorm eener Reine Claude, eene breede en diepe nand; aan de
zonzijde is zij rood, aan de overzijde witachtig groen ; de fleet
is kort en zit vlak boven op; het vleesch is geel , vast , fappig,
zoet, muscusachtig en niet onaangenaam van fmaak ; de item
mat gemakkelijk los. — De so oM wordt vrij zwaar,, heeftroodachtige zomerloten, en kleine vastliggende oogen.
De ABRIKOOS PERDRIGON. Die Morillenpflanme. Abricotee Pert igon. (Pow. Aufir.) Eene zeer groote, ronde,
voortreffelijke pruiin; van onderen is zij min of meer plat gem
drukt en de fleet fieekt diep in. bet vleesch. De fchil is frroena
achtig geel en aan de zonzijde roockcbt;g,. In plants ver: eene
naad , loopt er een ftreep van zwnrtledig gr1auwe ov de
vrucht been. Het vleesch is geel, malscli, en ner rangernm
van finaak. Om den tteen held is hetzelve wit. De 'leer. is vrij
road en vol voren. De vrucht wordt in Augusn ,,s rijp.
De BOOM heeft roodn.chtige loten, die r .,\.n de overzijde groen
zijn , kleine vastliggende oogen en kleine eironde bladen , die
als een' zaag getand zijn.
Prune d'ilLTESSE., Zie

BLAAUWE

KEIZERIN.

De AMANDELPRUIM, HANEKLOTEN. Rognon Coq.—
Eene kleine ronde pruim bijkans
Hand:).)
(KNo 0 P.
Ec2
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zonder nand, licht rood, met een paarfchen wafem beloopen,
met roode itippen bezaaid, :Ian de fchaduwzijde groenachtig geel,
en fommige vruchten geheel en al rood. Het vleesch is malsch,
fappig , en groenachtig geel. De flan is plat en langwerpig,
Iloewel de vrucht rond is , en zit vrij vast aan het vleesch. Zij
wordt in 't begin van Augustus rijp , en behoort juist niet tot de
beste Pruimen.
De Boom maakt flcrk en kwetsachtig gewas , en is zeer vruchtbaar. loten zijn lang , zwaar,, aan de zonzijde rood
en aan de overzijdo groen, en vol Witte flippen. De oogen zijrt
final , zeer fpits, afflandig, en hebben hooge oogtakjes. Het
blad is groot , geelachtig groen , rond, met eene korte fpits , en
gran ronde tanden.
DC V R OE GE B L A A

thv It AMELIE-PRUINI.— (K

NO OV.---•

H(andb. Beitr.) Eene zeer fraaije vrij groote , lichtroode

en met een blaauwen wafem beloopene pruim. Zij is niet geheel
road , maar bij het flamperkulltje min of meer plat gedrukt , en
naar den fleet toe iets frailer, hebbende in hare vorm over 't
geheel veel overeenkomst met de blaauwe Perdrigon, behalve
dat zij kleiner is. Zij heeft eerie lange nand en zit vol groote ,
donkerroode flippen. Het vleesch is witachtig geel, vol fap ,
malsch en fmakelijk. De fleen is klein en zit niet vast. 7,4
wordt half Augustus rijp.
Den o o ICI maakt tamelijk clerk gewas. De loten zijn dik , en
bruinachtig met fijne Mae flippen. De oogen zitten kort op
elkanderl, zijn dik , fpits , vol fchilfers , afflandig , en hebben zware oogtakjes. Het blad is vrij groot , dik oneffen en glim.
mend; het heeft eene korte fpits en ronde tanden. — De boom
heeft de eigenfchap dat hij in zijne jeugd bijkans niet anders
dan tweelingvruchten draagt, to weten twee groote Pruimen die
tit een dunnen fled voortkomen.
De WI TT E AMELIE- PRUIM. (K NO0 Eene
matig groote , rondachtige pruim, geelachtig wit van kleur , en
iets later dan de voorgaande rijp wordende. — De BOOM draagt
zeer goed.
AUGUSTUSPRUIM. Zie
Prune d'AUTRICHE. Zie

TURKSCHE

KWETS.

4V4NT- PRUIM. Zie KERSENPRUIM.
B.
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B.
BEDELAARSPRUIM. Zie 111IRZBELLE.
De BOERE BLAAUWE, (K NOOPO Eene blaauwachtig Narfche pruim, met een diepe nand; vrij waterig en niet
zeer geurig van finaak. — De Boom maakt goed gewas en is
zeer draagbaar.
De DUBBELE BOERE WITTE. — (K No o p .) — Eene
vrij groote, ronde pruim, met eene diepe nand , groenachtig
geel van kleur , malsch en fappig, vast aan den iteen , en zeer
aangenaam van fmaak , ingevalle zij aan 't Planketfel gegroeid is.
Verfchilt
De ENKELE BOERE WITTE. — (K N o o p .)
weinig van de voorgaande , maar is wat kleiner en geler van
kleur, ook wel eens rood gefprikkeld. Men houdt haar voor
fmakelijker wanneer zij op Clam dan wanneer zij aan 't Planketfel gegroeid is. Velen houden haar voor de fmakelijkfte van alle
onze Inlandfche Pruimen; waarom zij dan ook al zeer fleet
aangekweekt wordt.
De BoomEN van beide foorten ziin zeer draagbaar, voorat
die der ENKELE.
La BONNE. Zie VENETIAANSCHE PRUIM.
BONUITI 1114GNUIVI. Zie EIJER.PRIJIM.
BRICETTE. (Du Hamel. -- Porn. /lug.) Eene kleine,
groenachtig gele, vroege pruim , eirond van gedaante en gee/
van kleur met groenachtig graauwe vlakken. Het vleesch is
vast, fijn , en fmakelijk, hoewel eenigzins zuurachtig. De fleets
hat gemnkkelijk los. Zij wordt van begin van September of
allengs rijp, tot in het laatst van October. — De Boom heeft
kleine bruine zomerloten, zeer . kleine eironde bladen met roode
!hien en fpitfe tanden,
De GELE BRIGNOLE. (K r o o r.) Langwerpig , tamelijk `root, geel en min of nicerroodachtig van kleur. Het
vleesch is malsch en fappig, de fleen is klein en mat gemakkeIiik los. De fmaak is amper,, geurig en zeer aangenaam, mits
zij wel rijp is , hetgeen bier to lande zeldzaam gebeurt, hoe
zeer men haar ook tegen een wartne fchutting moge zetten.
Zij heeft haren naam van Brignole in Provence, waar deze
Ee3
prui
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pruimen in menigte aankweekt en tilt hoofde van de warine
luchtflreek zeer fmakel ijk worden. Zij worden daar gefchild,
de fleenen er uit genomen , even als vijgen in houten dozen gelCgd ,en naar elders verzonden.
De PAARS CIIE BRIGNOLE. (K N o OP.) - Is rand en
van onderen en boven vrij plat. Hare kleur is donkerpaarsch ;
bet vleesch is vrij geel , vast en fomtijds wat droog, geurig en
zoet van famak, hoewel ook eenigzins amper. Zij wordt intusfchen hier te lande even min rijp als de voorgaande. In Frank-.
rijk gebruikt men ze veel tot konfituren.
BRUGNOLLR. Zie

WITTE

PERDRIGON.
C.

CzfrilLOGNE. Zie

vIt0EGRIJPE

PERDRICON.

De CATHARINENPRUIM. St. Catherine. — (Du Hamel.—
— Porn. Franc. — Pow. 4ufir. Handb.) Eene
seer geachte pruim, middelmatig van groote, langwerpig, met
ecu niet zeer langen maar dunnen iteel, die vrij diep in de vrucht
fteekt. Zij is fraai geel van kleur met roode ftippen , met eery
dik wit flof overdekt, en heeft eene diepe nand. Het vleesch
is geel, frneltend , zoet en zeer fmakelijk. Zij worth half September rijp.
De DOOM groeit flerk en heeft iichtbruine of vale zomerloten
-met witte flipper'. De bladen zijn tamelijk groat en hebben zward
tanden.
CERISETTE. Zie KERSENPRUIM.
CTPRISCHE PRUIN1. Zie Ito 0

D

EUERPRIJIM.

D.
Gros DAMLIS BLZIP,TC. — (Du
— Pam. I') inc. -Porn. Eene tamelijk groote, Pangvverpige pruim,
Titan beide einden min of meet. plat gedrukt. Dc naad is zeer on.
Ziep. De fchil dik , geelachtig , en met ilof overdekt. Het vleesch
is fappig, zeer zoet en aangenaam van fmaak. Zij wardt in het
2ar.st van Augustus rijp.
De B oom heeft lange bruiue loten en fpitfe oogen wnarv:in
gewoonlijk drie of vier korr hij elkander zitten. Het bl:d is
langwerpig, en naar voren breeder clan naar den flee! toe.
re.
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— (Du Hamel. — Porn. /hip.)
Petit D4.1114S
Zij is vrij klein , rond, en heeft eene diepe naad. De fchil is
taxi, groenachtig geel en bepoeijerd. Het vleesch is insgelijks
groenachtig geel, fappig en' aangenaam van fmaak. De iteen is
klein en gaat gemakkelijk van 't vleesch. Zij wordt in 't begin
van September rijp. — De Boo in maakt zware roode zonlerloten , en het blad is doorgaans eirond met fijne tanden.
DOUBLE. Zie PERDRIGON.
•
D/1,11zIS DIZONET. — (Du Hamel. Pon. Muir.)
Eene kleine langwerpige , groenachtig gele en vrij goede pruim,
zonder naad, en met een dunnen korten fled , Welke diep daarin
fLeekt. De fchil is lichtgroen en zeer weinig bepoeijerd. Het
vleesch is groenachtig, doorfchijnend, vast en fijn, ook zeer
zoet en aangenaam van fmaak. Zij wordt in het laatst van Att•
gustus rijp.
De BOOM is klein, heeft lange donkerbruine loten , kleine
eironde bladen , die aan beide einden bijkans even fpits zijn, ea
fijne tanden hebben.
D11.11/1S d'ESPIIGNE. — (Porn. 4ufir.) Eene fraaij&,
blaauwe , roode pruim mr3 t p en aantal goudgele ftippen , en een
lichtbruine flreep in het midden. Het vleesch is geelachtig, vast,
fappig, en zeer aangenaam van fmaak. — De BOOM wordt taraelijk groot en maakt zware loten. De bladen zijn zeer groot,
eirond, onregelmatig en itomp getand.
— (Du Hamel.— Hirschfeld. Pow.
franc. — Pom. Aufir, Handb) Zij is niet groot, bij.
kans rond , met een fiaauwe naad , en een korten fteel. Geheel
rijp zijnde is zij vrij zwart en met een blaauwen wafem overdekr.
Het vleesch is groenachtig. Het fap zuurachtig zoet en de fmaak
zeer aangenaam. De fleen gaat gemakkelijk van het vleesch ea
heeft eene fcherpe fpits. Zij wordt in het laatst van September
— De BOO m wordt zwaar en vruchtbaar, en heeft kleine
bladen.
DilMiIS LONG. Zie KWETS.
DAVILlS de 11/14UGEROU. — (Du Hamel. — Porn. Franc. —
Po:3: /lull. — Hirschfeld. — Ender. Handb.— T. 0. G.) —
Eene fraaije , groote, voortrefFelijke , blaauwe pruim, rond van
gzdaanw , eta wel i duim over 't kruis mctcade. De Reel is z
dull/
e4
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duim lang groenachti g geel , en zit vlak op de vr ucht. De
Ichil is bruinachtig rood, hier en daar geheel zwart, op founnige plckken ook wel lichtrood, en met wit flof overdekt; voorts
is dezelve tai en laat zich niet gem p,.kkelijk aftrekken. Het
vleesch is donkergeel , malsch en vast , en zit niet vast aan den
Item Het ,,fap is zeer geurig en heeft veel overeenkomst met
den fmaak eener Abrikoos. — De vrucht worth half Augustus
rijp en kan omftreeks 4 weken duren.
De Boom is middelmatig groot en maakt veel gaffelachtige
takken. Het blad is lang en donkergroen, en heeft vrij ftompv.Unden.

111USPUi.

(Porn. Aufir.

Hirschfeild.

Eene kleine pruim , die onder en boven plat gedrukt
Is, met eene diepe naad en een korten fteel bijkans geheel zwart
en met een zwaren blaauwen wafem overdekc. Het vleesch is
groen , malsch fappig en muscusachtig van fmaak. Dc ileen is
groot langwerpig, • vrij glad , zcnder fcherpe kanten , en gaat
gemakkelijk van het vleesch. *Zij worth in het laatst van Augustus dip. Het blad heeft veel overeenkomst met dat van de
witte Perdrigon en van de Reine Clauda , maar de oogtakjes
:minder hoog.
Deze
D/1211.4S 111TISQUi
(Handb. Beitr.)
grooter en beter dan de voorgaande; heeft de vorm eener Reibe
Claude en is geelachtig van kleur.

DililI2!S NOIR. (K N 0 co P.) Eene tame] i ;!:
groote, ronde, donkerlilaauwe vroegrijpe pruim. Haar vleesch
is geel, en aan den buitenkant , gelijk ook in den omtrek van den
fteen , min of meer roodachtig , voorts hard en droog , of melig
en laf van fmaak. Zij is dus van weinig waarde , maar de Uk-loopers van dezen boom houdt men in Frankrijk voor de besten
m er andere Pruimen en Perfiken op te veredelen.
D41111I.9 NOIR TARRY. — (Du Hamel. — pow. Alufir.)
ene kleine , eironde pruim, die bij den reel diner is dan
liet ander eind. De naad is zeer flaauw en meest door hare kleur
zigtbaar. De fteel is dun en kort, en fteekt diep in de vrucht.
De fchil is zeer donkerpaarsch en zit vol wafem: het vleesch is
tian de zonzijde geelachtig en aan de overzijde groenachtig,
voorts fappig , zuurachtig en niec onaangenaam van fmaak. De
ileen goat niet L2;emakkelijl: Zij worth in het laatst van ...t.uiflitus rp,
De
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De 0 o M maakt kleine loten en zeer klelne fpitIc knoppen„
Het blad is nar voren breeder dan naar cien fee1 toe.
Petit D4.1141S NOM , Damas violet , Do„was violet 19 12guet. Das
(1)3 Hamel.
b1,1,75e Age. The lisle black Dainas:J
Tsthjeld. — O. G.
— Pox.
—
Dit Pruimpje is meer langwerpig dan rond, het een dunnea
fleet, en een biaauwe fchil, die evea als de Kwetfen met een
witten wafem belooperi is , en zich vrij gemakkelijk laat afilropen. Het vleesch is groenachtig geel , maisch , fappig , zoet,
en angenaam van fmaak. Zij worth ía het laatst vats Augustus
of in 't begin van September rijp.
De Boom is vrij zwaar, en maakt lange en zware zomerlovo.,
ten. Het bind is langwerpig, middel in het breedst, donkergroen, en heeft flompe tanden.
D/IM1IS ROUGE , Firma d'Orleans. — (Du Hamel. — Ha(er. Porn. Frailc. Pox. dui?r. Handb. — T. 0. G.) —
Deze vrucht is meer plat dan rond, en heeft eerie flaauwe naad.
Dc fleel is bijkans even lang als de pruiin hoog is; hare kleur
is donkerrood, en met een blaauwen wafem overtrokken, zoo
dat zij er eigenlijk op het oog meer pnarsch uitziet dan rood.
Zij zit daarenboven vol gelc Itippen , wence ook fomtijds flechts
door de fchil heenfchijnen. Het vleesch is groenachtig geel
zeer malsch , vol Cap , en ongemeen ihiakelijk. De Been zit vrij
vast aan het vleesch, en is langwerpig rond. Deze vrucht
worth in het laatst van Augustus rijp.
De Boom worth vrij zwaar , en draagt goat. Deszelfs zornerloten zijn roodachtig bruin, vrij lang en zwaar. Het bind is
donkerbruiu, eirond, en heeft lijne tandjes.
Gros D/L'W4S DE TOURS. — (Du Hamel. —
—
Porn. Franc. — Pox. Auffir. Handb. — T. 0. G.) — In
fpijt van haren naam behoort zij niet tot de grootaen , maar wei
tot de fmaketijkfte 'pruitnen. Hare loten zijn ongemeen wollig
en fiuweelachtig , en groeijen — De vrucht is eirond , aan
den boom hangend herneibiaanw , maar afgeveegd zijude martachtig blannw. Dc flee! is vrij lang en dun , fieekt niet diep iii
vrucht, en hint dezeive afvallen, zoo dra zij rijp is. Het vleesch
is goudgeel , fappig, zoet, verheven van finaak , en ook zeer
gerchikt oh te droogen. Zij worth in 'c begin van Augustus
rijp. — De BOOM heeft groot bind met fcherpe tanden , en
fpitfe, vastzittende oogen.
E 5
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rERr. Zie 1111MBELLE.

D.111111S VIOLET. Die Damenpflaume. (Du Hamel. —
Eene tamelijk groote, langwerpige , blaauwe Pruim,
Haab.)
met een korten , dikken fleel , zonder naad, en zeer bepoeijerd.
Het vleesch is geel , vast , zunrachtig zoet , en aangenaam van
fmaak , en de fteen gnat niet zcer gemakkelijk los. Zij wordt in
bet laatst van Augustus rijp.
De BOOM is zwaar , heeft dikke, lange , donkerbruine
merloten , die met witachtige wol overtrokken zijn. De oogea
zitten zeer vast, en kort op elkander, en hebben oogtakjes met
ribber.. Het blad is groot , naar den flea toe final, naar voren
rond, en heeft flompe tanden.
D.431/151 VIOLET LONGUET. — (Du Hamel. — Pon.
- bider. — T. 0. G. — Handb. Beitr.) Eene
zanzienlijk groote, langwerpige pruim , die fomtijds fcheef is ,
om dat zij door eene flaauwe naad veelal in twee ongelijke deeJen verdeeld wordt. De fchil is , afgeveegd zijnde , bruinachtig
rood, maar can den boom hangend met een dikken wafem over-.
trokken , die haar een paarsch aanzien geeft: voorts is dezelve
atom met fijne ftippen bezaaid. Het vleesch is groenachtiggeel,
vast en tevens inalsch , niet zeer fappig, maar heeft een aangenamtm Abrikozen fmaak. Zij wordt in 't begin van Augustus rip.
De B o owl wordt groot en zwaar. Deszelfs hoofd- en zijtakken groeijen veelal gaffelachtig. Het blad is lichtgroen, beefs
eene korte, itompe fpits , en ronde tanden.
D4UPHINE. Zie 1117R4BELLE.
DILIPR E E BLLINCHE. — (Du Hamel. — Hirschfeld. —
Pax. Handb.) Eene goede, kleine , langwerpig ronde pruim, die in plants eener naad van onderen tot boven
eene groene ftreep heeft. De heel is kort de fehil groenachtig
wit, met wit ftof overdekt , taai, en gemakkelijk of to itroopen.
Het vleesch is lichtgeel, vast , vol fap , zeer fmakelijk en heeft
v2e1 overeenkomst met dat der w ITTE Perdrigon. Zij worth in
't 1_.),gin van September rijp.
De BOOM heeft dikke lange zomerloten , die aan de zonzijd6
d:)nkerpaarsch zijn. De oogen zijn klein, fpirs , en zitten zeer
vast. Het blad is lang, naar beide einden fpits , en nog
rc.im zoo fpits naar den heel toe als naar voren.
D.v_IPRia-74, ROUGE. Roc ':e Cox.bon. Red Diaper Plum. —
(Ouin-
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(Quint/nye.— Du Hamel. — Pox. Franc. — 1,77der. Handb. —
T. 0. G.) — Eene fraaije , aanzienlijte , roncle pruim , met
eene fiaauwe naad. De fled is zwaar duim fang , en fteekt
in een naauw, mar niet zeer dicp , kuiltje. Hare grondkleur is
oranje, met vele kleine en groote flippen , welke aan de zonzijde in an vloeijen en haar gioeijend rood maken ; forntijds
heeft zij ook vu i le, blaauwe vlakken. De fchil is taai, en kart
ligtelijk afgetrokken worden. Het vleesch is zeer malsch, geet
en doorfchijnend , voorts fappig en aangenaam van fmaak. Zij
wordt half Augustus rijp , en is buiten kijf eene der beste pruimen.

De B o o t wordt niet waar eu maakt veel warhout. Deszelfs
zomerloten zijn kort en dun, aan de eene zijde bleekgroen en
aan de andere vial. Het bled is donkergroen , road, en oneffen
getand.

Porn. Franc. --DMPRiE VIOLETTE. (Da Hamel.
Eene zeer goede, middelmatig groote
Handb.)

P0212. "'tuft.

en min of meer hartvormige pruim , met eene flaanwe naad en
een dunnen , korten fled. Dc fchil is paarsch en flerk bepocijerd , dun en gemakkelijk of te ftroopen om welke reden zij dart
ook bij ultflek goed is om tot Prunellen gebruikt te worden. Het
vleesch is vast, geelachtig groen, zoet en zeer verheven van
fmaak. De (leen is lang en zit niet zeer vast, Zij wordt is 'c
begin van Augustus rijp.
De 1300111 maakt zware, lichtgroene, wollige loten. De oogen
zijn groot, drie- en viervoudig , en hebben vooruitflaande oogtakjes even als de Reine Claude. Het blad is lang, naar den
Reel toe (pits , naar voren breed, fraai groen, en heeft kleine
tanden. Dv boom is zeer vrachtbaar.

La DOIENNE. (K NO oP.) Daze pruim heeft ten
opzigte van groote en kleur veel overeenkomst met de BOERE
WITTE; zij is intusfchen iets grooter,, langwerpiger en groener.
Het vleesch zit vast aan den fleen, en is vrij laf en waterachtig.—
De B oom is ongemeen draagbaar.
DR1IP D'OR. Zie GOUDPRUILVL
DUI3BELE BLOESEMPRUIM. Prunier (4; fieur do,a1)."e. —
(Da Hamel. — Porn. Franc. — Pow. Aufir.) —Eel Pruimenboom tot fieraad, wiens bloefems naar rozen gelijken. Hoewel zij van 15 tot IS bloefemblaadjes hebben, zoo noemt Du
Hailicl ze nogtans fellij double, om dat N TE r 1LLE de flijitjes
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in b!aden veranderen, hct 3.,,T een ook de bevruchtirg onmogelijk
niaken zoude. Zij dragen intusfchen eene foort van gele vruch.
ten, welke in Augustu s rijp worden , echter van geringe waarde
zijn.
De BOOM inaakt zware zomerloten , en heeft groote , glim
mende, regeimatig getande bladen. — In de Pomona Aufiriaca
vindt men ook eerie BLA!.LT1,VE PRUIII MET DUBBELE BLOE.
s r A-1 s , bij welke doorgaans twee vruchten aan elkander zitten.
Eene
glandb.)
Het DUIVENHART. C:Jrur de .13:4 oon.
hartvormige, vroegriipe pruim, bloedrood en groen
zeer
van kieur, welke gelijktijdig met de kerfen rijp worth.
Het

DUIVE:kc,r HART. Coeur de Pigeon vend.
Eene middelmatig groote , hartvormige pruitn,
inet eene kleine naad en een vrij langen fleel. De fchil is groen
en met een vaal ftof beitrooid. Het vleesch is geel, vast ,
niet onnangenaam van finaak. Dc been is ruig en one yen.
Dc boom heeft roodachtige of paariche zotnerloten , die warn
de fchaduwzijde geelachtig groen zijn. De bladeu zijn rend,
grout, en als een zaag getande
GROENE

P002. /PIA.)

E.
ECARLATE. Zie KER.SENPRUIM.
DC _GLAAUWE EIJERPRUIM.
(JThndb.)
Deze
heet't de groote en gedaante van een hoenderei , behalve dat zij
0:-,der can minder fpits is. Zij heeft eene zware naad. De fleet
is diir en zeer Mort. De fchil, wanneer zij volkomen rijp is
is geheel zwart en met een blnauwen wafem overdckt fomtijds
heeft zij ook hier en daar vlakken. Idet vleesch is geelachtig
groen, fappig en'goed van fmaak. Het gait niet zeer gemakkeiiik van den fleen, vooral niet aan de kanten. De fleen is lang,
ruig en boven aan fpits.
DZ Doom groeit flerk , en maakt korte , zware loten ; de
ocgcn zijn lang, affland!g en Ipits ; en de oogtakjes dik, even
ais bij de Rei;:e Oxides. Het blad is groot, dofgroen, naar den
duel toe fpits en naar voren vrij breed, voorts regelmatig getand
en heels een langen en =area fleel. De vrucht words reeds
't begin van Augustus rijp.

B (.;

T

EIJERPRUIM. Zie

ROOD

E EIJERITOJIAL
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De GELE E IJ E RPRUIM. Malonke. Dame .48bert ,Gi.,9cre
E;g Plum , ,wr'zite
filliante. Bonurn ma,gnunz.
Po.n. n-anc.—
land Plum- — (Du
— Illiile —
Dit is de grootile
Pom. Azifir. — T. 0. G. --Ilandb.
van alle Pruimen , maar er heeft ten Karen opzigte iets
anrdigs plaats , waaruit men de verfchillende belchrijvingen welke oude en nieuwe Fruitkundigen van dezeive gegeven hebben
en derzelver zeer onderfcheidene oordeelvellingen over hare
waarde , gemakkelijk zal kunnen verklaren. Er is namelijir. eeue
WILDE SOORT van deze Pruim , welke ten opzigte van boom,
blad en vrucht geheel met de ECHTE overeenkomt , maar
frnaak zeer van deze,lve verfchilt. De wilde foort, die men ook.
door den fteen kan voortplanten , (hetgeen met de andere geen
plaats heeft) fchijnt atom bekend geworden te zijn , terwiji men
de andere weinig kende. Iiiervandaan. dat Dm Hamel uggeti
Monde , „ dat zij laf van fmank en fiechts in de keuken te ge„ bruiken zijn zoude.," dat Miler beweert, „ dat zij niet wel
„ versch kan gegeten worden" en dat Lilder een nagenoeg gelijkluidend getuigenis van haar geeft.
CHRIS T kende ook gedurende 30 jaren Beene andere dan deze
wilde foort, maar kreeg toen de echte gele Eijerpruim welke
bij hare ongemeene groote cane der aller fmakelijkile tafelvruchten is. Zij is 3 fomtijds 4 duim lang en 21- tot 3 duim breed.
Zij is middel in het breedst loopt naar beide e ; nden final toe
zonder nogtans (pits te worden ; hare naad is'breed maar niet zeer
diep. De Heel is ifs duim lang, vrij zwaar en vleeschig, geellchtig groen , fleekt diep in de vrucht en zit met ,ijne vezels
Zelfs aan den fleen min of weer vast.
Warmer de vrucht voikomen rijp is , is zij geel als waF. ; de
ichil is dun , ma.ar vrij taxi , zoo dat zij zich gemakkelijk la at
afftroopen, ook is zij met wit i1oi' zwaar bepoeijerd, en MCI:
kleine witte , forntijds ook met groote graauwe of bruioe ftippen
bezaaid. Het vleesch is vast en tevens malsch en zit vrij los aan
den fleen , het fap is overvloedig en zeer aangenaam van famak.
De fteen is 04, duim lang en bijkans t duim. breed. De vruchten
worden van 't begin van September af, niet gelijktijdig maar allengskens niip , zoo dat men gedurende verfcheidene weken
genot daarvan kan hebben.
De BO OM groeit levendig, en nrakt gnrielachtige en vrij
opfchietende takken, weike long en ftijf ziin. Dc zoincrloten
zijn lang en zwaar, aan de zonzijde bruinachtig rood en aan de
overziide groen als Bras. De kroon is vrij doorfehiinend, hoe
zeer zij eene menigte takken be g at. Het hind is groot en lichtgroen , en haar den Heel toe bet brecdst vooraau met een
fc is er
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fel ascr; l e fpits : voorts is b.etzelva dik, eenigzins gekreukeld en
heeft flOM P C tanden.
Zij
(Handb. Beitr.)
De G R orNE EIJERPRUDI.
is even groot en finekelijk als de gele , inaar verfchilt eenigzins
van dezelve ten opzigte van boom en bled; hare zomerloten zijn
bij uitftek groen.
EIJE'RPRUIM ,DONTE, PAARSCHE, EIJER•
Die cyprilche Pfiaume, rothe illafehe , tias rothe 0:terei ,
rothe Narunke. Prune de Chipre. Red Bonum magnum, great
Porn. Franc. — Pon.
imperial Plum. — (Du Hamel.
Eene
Aufir. Handb. — T. 0. G. — Handb. Beitr)
groote , fraaije pruim,-die de gedaante van een hoenderei heeft
behalve dat zij sets weer gedrukt is. Zij is 2,1 duim lang,
cluim breed , en heeft eene flaauwe naad. De steel is i duim
lang en Ileekt diep in de vrucht. Hare kleur is rood, op Commige plaatfen geelachtig , en met groote roode ftippen bezaaid.
De fchil is dik en het vleesch zoo vast , dat men er bijIms every
goed als door eene boterpeer kan heenfnijden. De fleen laat gemakkelijk los , is near evenredigheid zeer klein, en heeft eene
andere vorin dan de vrucht zelve , zijnde hij dik en rondachtig. — De pruiin is voorts fappig en aangenaam van fmaak. Zij
worth in 't begin van September rijp en kan x4 dagen of 3 weken duren.
De BOOM draagt goed , wordt vrij zwaar van flam en maakt
over 't geheel kleurig en geil gewas. De zomerloten zijn lang.
en zwaar. Het bled is donkergroen, dik, eirond en zonder
fpits.
De

ROODE

PRUIM.

De WITTE EIJERPRUIM. Imperiale Blanche. (.( N o o p.)
— Is van groote en gedaante als de roode , en fomtijds nog wel
jets grooter geelachtig wit van kleur, vast en fomtijds was
droog van vleesch amper en fcherp van fmaak en dus niet van
de fmakelijkilen; dock aan het Planketfel worth zij beter dan op
flam. — De BOOM draagt zeer goed. Misfchien is deze WITTE
van KNOOP niets enders den de Wilde foort der G E L E E I J E RPRUIM.

F.
FRANSCHE ROODE PRUE'. Zie KONINGSPRUIM.
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G.

CEISSB/IRT. — (T. 0. G.) — Eene in Com-lige fireken
van Duitschland bekende vroege foort van Kwetfen , groot ,
langwerpig en hoogrood van kleur. Haar vleesch is vast en zuurachtig , maar des niet te min aangenaam van finaak. De fleen
laat niet gemakkelijk los. De vrucht wordt eenige weken vroeger rijp dan de gewone, edele Kwetfen. — De BOOM maakt
het eigen gewas , en heeft gelijke zomerloten, maar deszeils
blad is lichter van kleur.
De GOUDPRUIM. Die doppelte Illirabelle. Drag d'or, BPa
rabelle double. — (Du Hamel. — Porn. Franc. — Porn. ilifir. —
Bandb. — T. 0. G.) — Eene kostelijke , middelmatig groote
Pruim , langwerpig , met eene diepe nand , geet en met wit ilof
overdekt , ook fotntijds , even als de Mirabeile , met rood befproeid. Haar vleesch is geel, fappig, malsch , zeer finakelijk
en zit los aan den fieen. Zij wordt gelijktijdig met de Mirabelle rift..
De BOOM maakt flerker gewas, maar is minder vruchtbnar,,
?toewel hij ook vrij goed draagt. De loten zijn aan de zonzijde
bruinachtig groen en naar voren paarsch. Dc oogen zijn klein,
(pits , vastzittend, en hebben hooge oogtakjes. Het blad is
zwaar , lichtgroen, eirond , en als een' zaag getand. De Bo o m
fchijnt dus minder verwant te zijn aan de gele Mirabelie, daintier'
uit de gelijkheid der vruchten zoude opmaken.
GROENE PRUIM. Zie MIRABELLE.
H.
HANEKLOTEN. Zie AMANDELPRUIM.
De HEERENPRUIM. — (K. NOOPJ - Heef't veel overeenkomst met de WITTE EIJERPRUIM, maar is grooter en geler. Het vleesch zit vrij los om den fleen , en haar fniaak is,
Orel rijp zijnde , vrij geurig. — De B o om draagt tamelijk goed.
NB. Dit fchijnt al wederom de WILDE GELS EIJERPRUIN
te zijn.
De HEERENPRUIM, IIERTOG VAN ORLEANS. Prune
tie Ilionfieur. — (Du Hamel. — Porn. Franc. — Pom. Aufir. —
Hirschfeld. — Handb.) — Eene groote , fraaije , paarfche , bij.
sans ronde pruim , met een dikken wafem overdekt , en met eene
flaall-
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, zoct en zecr {InafiRn inve mind. Het vlcesch is fineltend,
mits de boom eene goede Ccandplaats en een goeden grond
hebbe. De fleen la2t gemakkelijk los ; zij wordt in het laatst
van Julij rijp en is cone der Neste Pruitnen.
De Boon is vrij zwaar en vruchtbaar ; de zomerloten zijn
dik, aan de zonzijde met con zilvervlies overdekt, aan de overzijde groen , met kleine gele ilippen. De oogen zijn tamelijk
groot fpits en afflandig , en hebben breede hooge oogtakjes.
Het bind is groot, fraai groen, elliptisch, en fijn getand.
De VROEGE IIEERENPRUIM. lifoleur Jrdtif. — (Du
Haxel.) — Boom en vrucht hebben Neel overeenkomst met de
voorgaande, maar de vrucht wordt eenige weken vroeger rijp
te weten in het midden van. Julij.
I-IERTOG VAN ORLEANS. Zie HEERENPRUBT,'
De HIACINTIIENPRUIM. Yacinthe. — (Du Hamel. -Pon. Handb.) Eene vrij groote , langwerpige, en
fonitijcis hartvormige proim , met eerie Ilaauwe naad en een korten , dikken fleet, welke niet zeer diep in de vrucht fleekt. De
fail is licht paarsch en met een dikken wafem overdekt , bet
vleesch is gcel , vast, amper en verheven van fmaak ; de lien
zit vrij vast; de vracht wordt in bet laatst van Augustus rijp.
De BOom wordt zwaar, rnaakt lange regte loten, die can de
toppen roodachtig zijn. De oogen zijn klein, kort en vastzittend en hebben voomuitilaancle oogtakies. Het bind is naar den
fleet toe {limner dan naar voren en heeft ronde tanden.
HONDE,PRUTMEN. Hundspflaumen, Saupflaumen — is do
fiechtfle en wildne foort , die bet naast aan de fleepruim grenst,
Mein , mond, zwart, en vast aan den p een. — Des o oi‘s heeft
kleille rondo bladen en is niet gefchikt om beta foorten ofanderc
vruchten daarop te veredelen.
HONGAARSCHE PRUIM. Zie TURKS CUE KWETS,

J.
SIN T JANSPRUIM. Prune de St. 5,,an Prdcoce de iran.
Eene zwartachtig blaauwe, bijkans tncic.‘, er ta.
(Handb.)
melijk groote Pruirn, met eene diepe naad , die haar in twee ongelijke deelen verdeelt, en met een dilken blaauwen wafem overdekt. De heel is kort en dik, en lleekt diep in de vrucht. Her
vleesch
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vleesch is groenachtig geel, fappig , zuurachtig zoet, en aangenaam van fmaak. De fleen is ruuw, en zit vast aan het vleesch
tot dat de vrucht volkomen rijp is, hetgeen in het laatst van
Julij plaars heeft.
De BOOM heeft wollige loten, die aan de zonzijde roodachtig bruin en aan de fchaduwzijde oranje en met fijne flipjes bezaaid zijn : zij hebben kleine fpitfe oogen en zwaare oogtakjes.
Het blad is groot, bijkans eirond, en heeft flompe tanden.

niiN 11477F. Zie KERSENPRUIM.
IMPERATRICE. Zie KEIZERIN.
IMPERMLE. Zie EIJERPRUINL.
be WITTE INDISCHE PRUIM. Prim, d'inde blanche. --.
Criandb. Beitr.) — De naam van GROZNE zoude haar eigenlijk
beter voegen dan die van WITTE Pruim , daar hare kleur nagenoeg met die der o LIJFPRUIM overeenkomt. — Het is eene
middehuatig groote, onder en boven fpitfe, goede en vrij zeldzame pruim. Wanneer de blaauwachtig witte wafem , die haar
overdekt , afgeveegd worth, is hare kleur groen : en wanneer z13
volkomen rijp is , is zij van den flee of tot in het midden geel ,
terwij1 de andere helft gelleel groen is: nog ziet men alom groene en gele vlakken en fuepen door de dunne fchil heenfchijnen ,
zijnde zij eindelijk daarenboven met pen aantal fijne witte itipjes
met roode randjes bezaaid. De fteel is vrij lang. Het vleesch is
lichtgroen, zeer malsch en fmeltend , zoet en zeer aangenaain
van fmaak , kunnende zij onder de Pruimen van den eerflen
rang geteld worden. De fteen zit niet zeer vast, is zeer lang ,
fmal, en aan beide einden fpits. De vrucht worth in 't begin,
van September rijp.
De Boom groeit flerk en is zeer vruchtbaar. Deszelfs zomerloten zijn bruinachtig rood , wollig, en met fijne Witten itippen
bezaaid. De oogen zijn lang en fpits ,. en de oogtakjes dik en
glimmend. Het blad is van een zeer bijzonderen card, het is
boven aan geelachtig groen , voorts is een derde gedeelte van
hetzelve eirond met een korte fpits, terwiji de twee artdere
derde deeren fmal en fpits naar den langen bladneel toe loopen.
De tanden zijn vrij ftornp.
ISLE.

4.

ma. Zie OLIPPIWIM,,

Et LJ.,.
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De 13 LAAUNVE KEIZERIN. Di . Prinzefsin, die Tio7zeitspjfau, die Handrifc!te PI!aflame. L'Imperatrice vioiette , Prune de
Princesje, P7une d'411,Ise. — (Du Hamel. — P01.11. Franc.
Porn. 40.) Zij is even road en groot als de B o NTE KEIZERP R vim, maar veel donkerder rood, of paarsch , aan de fchaduwzijde iets bleeker, en voorts met een wit= wane over-trokken. Haar vlcesch is lichtgeel en min of me3r greenachtig
vast, en zeer goed van frnaak. De (teen gaat ge.makkelijk los.
Zij worth in ',begin van Septelnber rijp.
De BOOM wordt niet groot , heeft zwakke loten en kleine
bladen, maar is zeer draagbaar.
De WITTE KEIZERIN. LiltiOratrice bia:2c!ze. — (Du Hi.
met. — Pam. Eene zeer goede pruirn, tamelijk
grout, langwerpig i, en met eene ilaauwe naad. De it eel is zeer
kort en fleekt diep in de vrucht. De fchil is lichtgeel en met
wafem overdekt. Het vIcesch is vast, gee!, doorfehijnend , en
zit niet vast aan den fleen: de fmaak is zoet en zeer aangenaam.
Zij wordt in het laatst van Augustus, en in ongunstige zomers
in 't begin der volgende maand , rijp.
1}.! Boom heeft loten van eene zeer fraaije roode kleur, en
afflandige oogen. De bladen zija aan beide einden vrij final , en
:Is een dubbele zaag getand.
KEIZERPRUINT. Impdriale violate. — (Du
L: der. —
— Pam. Franc. — Porte.
— T. O. G.) — Eene groote, langwerpige, eironcle
Pruicno , 2 duim lang , en 1Z duim dik. Middel in is zij het
breeist , en bij den flee/ is zij iets dunner dan boven aan. Eene
diep: naad fchijnt de vrucht in twee ongelijke deelen to verdeelen. De fteel is duim,lang, fleekt niet diep in de r nicht, en zit
ook niet zeer vast aan dezelve. De fchil is vrij dik , zit zeer
gcfpannen over het vleesch , en ken geinakkelijk afgeflroopt worden. Zij is op fommize plaatfen licht- op andere donkerrood en
op aj sere blaauw of paarsch , en daarenboven met een aantal
zeerfijne witachtig graauwe flippen of flreepjes overdekt. Het
vleesch is groenachtig geel, even als dat van de blaauwe late
kwem , met welke zij ook in fmaak veel overeenkomst heeft;
maar van weike zij Merin verfchilt, dat zij, overrijp zijnde, me.
Jig worth.
De: Preen laat gemakkelijk los. Fill is naar den fleet toe lang en
fpits p en Riau het ander eiude read, vQoxts I duim fang en
dui=
De t
Hamel.

LAAUWE
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duim breed. Zij begint in het eerst van Augustus allengs rijp
te worden , en dit pat gedurende 4 weken aldus voort.
De Boo M worth vrij zwaar,, en maakt vele gaffelachtige takken. De zomerloteu zijn fang en dun , aan de zonzijde bruinachtig rood en aan de fchaduwzijde van!. Het blad is donkergroen , vrij lang , naar her elude been het breedst en loopt dan
in eene korte fpits uit. Het heeft oneffene en rondachtige tanden.
De BLAAUWE KEIZERPRUIM MET BONT BLAD.
pêriale violette a feuilles panachjes. — (Du Hamel. — Pon.
Aufir.
Eene afwijking van devoorgaande Wier bladen gele
of witte vlakken hebben en kleiner zijn. De vrucht is minder
goed dan de voorgaande.
De BONTE KEIZERPRUIM. Die geflaminte kaiferpflaume
die gliihende kohle. Imperiale panachJe. (Pon. Franc. —Handbuch. — Eene middelmatig groote , geel en roode pruim, die
bijkans geheel rond en flechts bij den heel min of meer plat gedrukt is. Zij is fraai geel , aan de zonzijde licht rood, en met
een witten wafem overdekt. De naad is diep en breed. Het
vleesch is vast , fappig , zoet en aangenaam van fmaak , en de
fleen laat gemakkelijk los. Deze vrucht worth half Augustus
niip.
De WITTE KEIZERPRUIM. Impgriale blanche. — (Da
Hamel. — Hirschfeld. — Porn. ilufir.) Eene zeer groote,
eironde pruim, die flechts in de keuken kan gebruikt worden.
De fchil is wit , taai, en zit vast aan het vleesch. Het vleesch
is vrij droog en zuur , en de groote (teen laat niet gemakkelijk los.
De KERS1NPRUIM. Die Tiirkifche, it fiatifehe Kirfche. La
(Du Hamel, die haar te onregt
Prune Cerife, Cerifette.
Pam.
Franc.
— Porn. Agar. — Miller. —
noemt.
Liider. Handb. — T. 0. G.) Deze vrucht behoort meer
tot de Pruimen dan tot de Kerfen, en moet op pruimen veredeld
worden. Zij is geheel rand., '1 41 duim dik., heeft eene zeer
flaauwe naad en een zeer langen en dunnen (feel. Dc fchil
welke Clerk gefpannen is, is lichtrood , en met fijne witte
jes beftrooid. Het vleesch is lichtgeel, zeer fappig en, week,
en de fchil , clerk gekaauwd wordende , ongemeen zuur. Zij is
Yoorts vrij laf van fmaak en behoort niet tot de goede pruimen,
maar
Ff2
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maar wordt meest wegens hare zeldzaamheid aangekweekt. In
ket laatst van Augustus wordt zij rijp.
De BOOM maakt ongemeen wild gewas, hinge, donne, licht
bruinachtig.roode loten, heeft doorns tot in het derde jaar na
dat hij veredeld is, en kleine oogen en bladen. Hij bloeit vroeg,
en dikwijls te gelijk met de Abrikozen : doorgaans is de boom
met bloefems overdekt , waarvan echter niet dan zeer weinig
vruchten komen , vooral zoo lang de boom jong is. Het is dan
ook, om dat hij zoo clerk bloeit, dat men hem gaarn in zoogenaamde Engelfche Partijen onder andere vreemde gewasfen plaatst.
Het blad is Mein, final en langwerpig, fijn en diep getand, zeer
donkergroen en glimmend.
De WITT E KERSENPRUIM. Cc.ifette blanche.—(K NO0
Gelijkt in alles naar de voorgaande, behalve dat zij geelachtig
zij komt ook vroeg aan en moet niet met ooze
wit van kleur
NKELE BOEREN WITTE verward worden.

KONINGIN CLAUDIA. Zie RELIVE CLATME.
De KONINGSPRUEM, FRA NSCHE ROODE PR UIM. Pastille
raale , Perdrigon d' Italie. — (K No o - Du Hamel. — Miller. — Porn. Franc. — Pox. 44r. Handb.) Eene voortrelfelijke , groote en bijkans ronde Pruim met een langen , dunnen flee' , welke diep in de vrucht fleekt, en met een diepe naad.
De grondkieur der fella is donker gee! , met een paarfchen we6rfchijn , en met een aantal goudgele ftippen. Het vleesch is geelachtig groen , doorfchijnend , zuurachtig zoet , en zeer geurig en
verheven van fmaak. De !leen is niet groot, bijkans vierkant ,
ruow,, en laat gemakkelijk los. De vrucht wordt half Augustus
rijp.
De Boom maakt fraai gewas , heeft groenachtig blaauwe zomerloten met witte ftippen, en een langwerpig, glimmend blad
net diepe tanden,
De KONINGSPRUIM v A N TOURS. Rorale de Tours.
(Du Hamel. — Hirschfeld. Porn. Franc. — Porn. —
Deze is nog fmakelijker, en heeft zoo veel overeenkomst met
de voorgaande, dat zij zeer moeijelijk van dezelve te onderfchei.
den is. Zij is echter meer donkerpaarsch , edoch aan de fchaduwzijde hoog rood. Ininatte jaren blijft zij lichtrood, gelijk
Zij altijd is voor dat zij geheel rijp is. Haar vleesch is donkergeel, malsch , fineltend en zeer zoet, het zit vrij vast aau den
fteen. Zij wordt reeds in het laatst van Julij rijp.
De
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De Boom heeft groote, rondachtige bladen , die eene itompe
(pits en ronde tanden hebben.
De KRIEK. Die Krieche , Krecke , Augustpflautne, Haberpflop.
me , Yakobspflaume , y u li a n spfl a u in e , Zipparte , Zipperlein. -----.
(LIN N E U S noemt haar Prunus in Sititia. — C. Batik. Prune
fylyestria praecocia , en de Engelfchen Bullacetree.) — Eene
kleine , ronde Pruim , roodachtig bruin of zwartachtig van kleur
met een blaauwen wafem; nog eens zoo groot als de fleepruim.
Het vleesch is week , zoet en fappig, de fteen is rond en laat
niet gemakkelijk los. Zij is vrij laf van fmaak en wordt in het
laatst van Augustus rijp.
De Boom wordt even groot en zwaar als andere Pruimenboomen , heeft fraai bout pout , en behoudt jaren lang doorns of
flekels aan zijne takken. Het blad is eirond, eenigzins wollig,
en fcherp getand. — Men gebruikt wel de ftammetjes van doze
pruim om er Perfiken op te veredelen , edoch zijn de ftammetjes van Damascuspruimen, vooral die met wollige loten , beter
tot dat oogInerk gefchikt.
De KROOSPRUIMEN.—(K No o P.) -- inlandfche Prufmen van verfcheidene foorten , nu eens wit of geelachtig, edoch
meest rood , blaauw of paarsch , fommige iets grooter, andere
kleiner, en van een ronde gedaante , voorts alien laf en wate
van fmaak , en verdienen alleenlijk aangekweekt te worden
cm dat zij gefchikt zijn om er op te enten.
De DUITSCHE BLAAUWE KWETS. LANGE KWETS,
IIONGAARSCIIE It W E T S. Prune d'illtesfe , Darnas long. PruMis domesticiz L I N N. -.-- (Handb. — T. 0. G.) — Deze in
Duitschland zoo algemeen bekende en beminde voortreffelijke
vrucht is gewoonlijk eirond, fomtijds is zij ook min of meer
krom of zijwaarts gebogen , en met eene flaauwe naad. Hare
kleur is , wanneer zij volkomen rijp is , geheel zwart, maar wordt
niet eerder zigtbaar, dan na dat men den witten wafem, waarmede zij altijd overdekt is , heeft afgeveegd. Deze wafem nu
geeft haar een licht blaauw aanzien. De fleet is tamelijk tang,
en fleekt niet diep in de vrucht; hij zit daarentegen zeer vast
am het vleesch , zoo dat de vrucht zeer lang aan den boot*
kan blijven hangen, zonder of te vallen.
De fcbil is lets dikker clan bij de meeste andere goede foorteta
van pruimen , en kan om die reden gemakkelijk afgearoopt worden. [let vleesch is goudgeel , vast en tevens malsch , fappig,
zoet, en kostelijk van fmaak, zoo dat zij zoo wel versa ai
Ff3
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gcdroogd eene der finakelijk ile fpijzen oplevert. De Preen is
langwerpig en ruuw, en gaat, wanneer de vrucht volkomen rijp
is , geinakkeiijk van het vleesch. Zij wordt in September en
October rijp en kan tot in December duren.
De Boom worth zwaar, en groeit in het eerst vril wild ; het
is de beste gronda-am om er Abrikozen op te veredelen. De
zomerlbten zijn tamelijk lang en zwaar lichtrood en zonder wol.
Het blad is Iichtgroen langwerpig, naar voren het breedst ,heefc
eene korce fpits, en zeer fcherpe tanden. — Het is eene der
eerfle goede vreemde pruimen die men in Duitschland aangekweekt heefr. De Duitfche naam Zwetfche is van Slavonifche
afkomst. Zij is van alle pruimen het best voor de Noordelijker luchtflreken gefchikt, terwiji anderen beter in het Zuiden
voortkomen. intusichen wordt zij bier te lande doorgaans op
verve naar zoo fmakelijk niet als in Duitschland, en bepaaldelijk
in de landen aan den Rhijn en Main, waar ze in groote menigte
gevonden, en waar de boomen niet waders dan door Uitlooper3
voortgeplant worden.
Dc GE LE L AT E KWETS. Die Reizenfleiner Zwetfehe. —
(Handb. Beitr. — T. 0. G.) — Eene langwerpige ,en middelmatig groote pruim, met eene zware naad. De flee' iteekt in
ieen naauw kuiltje en is dun, geelachtig groen , en half zoo lang
als de vrucht. Daze is 14 duim tang en ruin g i duim breed,
doorgaans gee' als was , en met cen zwaren witachtig blaauwen
wafem overtrokken. Hier en daar heal zij onder de fchil kleine
en fomtijds ook groote roode flippen, en de vruchten , went°
veel, zon gehad hebben, worden aan die zijde fraai blozend.
De fchil is dun en taxi , en kan ook wel afgeftroopt worden.
Het vleesch is zeer malsch, vol merg, en met zware vezels
doortrokken ; het lap is zoet en aangenaam van ftnaak. De Item
is lang, onder en boven fpits , en hangt zeer vast aan hot vleesch.
De vruchten worden van half September of tot in het laatst van
October allengskens rijp.
De BO OINI maakt geil gewas , -fchiet zijde takken ail in de
boogte , en is zeer draagbaar. De takken zijn lang en INF; de
'croon is doorgaans breed en doorfchijnend. Het blad is weer
langwerpig dan road, naar voren het breedst, zonder fpits, en
heeft fijne fcherpe tanden.
De G ROE NE KWETS. (T. O. G.) Deze heeft de
langs,verpige gedaante der Duitfche Kwets, waar is doorgaans
grooter. Hare naad is weinig zigtbaar. Zij is groen van kleur
en heeft ook wel witachtig gele plekken, voorcs is zij met witte
flip-
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11;pies bezaaid. De fc,hil is vast en taxi, en zit zeer gefpannen
over het vleesch heen. Het vleesch is groen, maisch , fappig
en zoet van fmaak. De fteen is final en langwerpig , van bovert
flomp, van ondereti fpits en zit zeer vast in het vleesch. De
vruchten beginnen half Augustus rijp te worden.
De Boo m wordt vrij zwaar, heeft Inge ea dunne, zomerloten en doorgaans eene vrij platte kroon. Het blad is groenachfig geel, middel in het breedst, naar den reel toe vrij fpits,
naar voren flomp ; voorts heeft hetzelve ronde tanden.
De GRooTE KWETS. — (T. 0. G.) — Komt met de git.
wone Duitfche Kwets , in kleur en andere hoedailigheden , overeen , mar is minder verheven en geurig van {blank. De Ikea
beeft drie kanten. Zij begins half September rijp te worden , ea
kan vrij tang duren.
De BOOM wordt zwanr; deszelfs zomerloten zijn tamelijk fang, en de oogen zeer a jfilandig. Het bind is donkergroen ,
naar voren het breedst, en heeft eerie flompe fpits , fijne tanden
en een rooden flee!. De kroon is doorgaans zeer digs.
(ffandb.
De HOLLANDSCIIE GESTREETTE KWETS.
Beitr.) Eene vrucht die niet zeer gemeen is , en in alien opzigte meer overeenkomst heeft met Pruimen dan met Kwetfen.
Zij is tameiijk groot, meer iangwerpig dare rond, heeft eene
ila'auWe triad en een fteel die I duim long is. De fchil is dun ,
van de zonzijde veelal rood , en atm de overzijde geelachtig met
roode flippen , en wanneer de boom wat jaren heeft wordt de
vrucht geareept. Het vleesch is geelachtig, helder, malsch ,
fappig , en zoet van fmaak. Zij worth in 't begin van Septem.
ber rijp.
De Bocm maakt zwaar gewas, heeft gedeeltelijk bruinachtig
mode, en gedeeltelijk fraaie rood geftreepte zomerloten , die
met zeer fijne vvitae itipjes bezaaid zijn. Ann de fchaduwzijde
zijn dezelven zeer groen , met witte ftrepen en flippen. De oogen
zijn klein , road, afilandig, geel en rood en hebben twee bijblaadjes. Het blad is groot, glimmend, donkergroen, dik , van
achteren bijkans eirond , naar den. flee! toeTpits , en
beeft ronde tanden. De kleine bladen ann de jonge loten zijn,
witbont, ronder dan de grooten en hebben een half roodea
Reel.
HONGAARSCHL MUT& tie

KWETS.

De TurtitsCHE KWETS. Die Dattelpflaume, Dattelzwetfclie,
Ff 4.
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Ungrifthe nirkifche Zwetfche, grof:ie Frilizwetfche. Prune Datte
Prune d'dutriche.—(P om. Franc.— Porn. Aufir.-- Hirschfeld. --Handb, ---. T. 0. G.) — Zij is aan hare gedaante zeer gemakkelijk to kennen , zijnde zij bij den fteel dun en naar voren
dikker, voorts vrij groot en lang , met een flaauwe naad. Hare
kleur is bloedrood en volkomen rijp zijnde ook wel blaauw of
paarsch. De fchil is vrij dik en het vleesch amper en fappig. De
fteen gaat gemakkelijk los, en heeft eene fcherpe fpits. Zif
wordt in 't begin van Augustus rijp.
De Boom is tamelijk zwaar en heeft lange, dunne zomerlo.
ten; bet Wad is langwerpig, naar den fteel toe final en naar voren met eene ftompe fpits ; voorts is hetzelve donkergroen
beeft itompe t2nden.
De LAAGSTAMDE PRUIM. Die Zwergpflaume. Prune
(Pom. Eene kleine, langwerpige, paarfche
Pruim , met een langen fteel. Het vleesch is in zeer goede zomers tamelijk goed van finaak, maar anderszins laf en zonder
geur. Zij worth in' Augustus rijp. — De BOOM blijft klein
beeft paarfche loten , kleine, fpitfe , paarfche oogen , en kleine
janfetvormige bladen die van achteren zeer bleek

L.
LODEWIJKSPRIJIM. Zie VIRGINISCHE LODEWIJKSPRUIM.
WEAAGDEPRUIM. Zie FRANSCHZ ABRIKOOSPRUIM.
MAITRE CLAUDE.
(Miller.)—Eene tamelijk groote en
3angw erpige pruim , rood en geel van kleur, met vast vleesch
en een fleen, die niet gemakkelijk los laat. Zij is ongemeen. fma-, en worth in 't begin van October rijp.
kidLOITE. Zie ROS PRUIM.
De MAROCCO PRUIM. (llandb. Bear.) Eene zeer
groote, lange pruim, die bij den fteel dun, en naar voren dik
is. De fchil is donkerrood , met een blaauwachtigen wafem overflekt , en gekaauwd wordmde zeer zuur. Het vleesch is geel
zeer fappig en goed van fmaak. De p een is ruuw, kwetsachtig,
en laat niet gemakkelijk los. Zij wordt in het laatst van julij
— De boom behoort tot de kwetsachtigen.
?nine d SA hidATIN. Die Martinspflaume. — Hirschfeld
zezt
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zegt van dezelve niets anders dan dat zij veel overeenkomst heeft
met de Gros Dams de Tours , dat hare kleur paarsch , en dat zij
van geringe waarde is.
Die MARUNKE. — (Handb.) Dit is niet de c YPRI s c E
Welke ook door fommigen de ROODE MARUNKE genoemd wordt. IIet is eerie fraaije, groote roode pruim van
den eeriten rang , die de vorm eener Abrikoos heeft, behalve
dat hare naad minder diep is. Aan de zonzijde is zij geheel
paarsch en overal met groote goudgele itippen bezaaid , welke
door den zwaren , blaauwachtigen wafem heenfchijnen. De fleet
is zeer kort , en aan het andere eind zit het flipje , hetgeen van
het flampertje overblijft, even als bij de kerfen , in eene laagte.
Het vleesch is geelachtig , groenachtig geel , fappig , zoet en
zeer aangenaam van finaak. De {teen, die niet geheel rond is,
ligt , even als bij de Abrikozen , droog in het vleesch. Zij word:.
half Augustus rijp.
De Boom is zeer vruchtbaar, en kan het fnoeijen best velen.
Deszelfs zomerloten zijn aan de zonzijde rood , aan de overzijde
groen , en met fijne wol overdekt. De oogen zijn klein , rond,
aftlandig, en hebben groote oogtakjes. Het blad is klein , langwerpig, fpits , en heeft flompe tanden.
PRUIM,

BIJUGER.ON. Zie DAILIS de 1114UGERON.
De v R o EG R MELOTE. (Handb. Beitr.) Deze zeldzarae Pruim heeft, ten opzigte van groote, kleur en finaak , veer
overeeukomst met de GOUDPR.UIM, maar de fteel is langer ea.
dikker. Het vleesch is malsch, zoet en aangenaam van finaak.
Zij worth half Augustus rijp.
ST.

MICHIELSPRUIM. Zie SEPTEMBERPRUIM.

De GELE MIRABELLE WITTE MIILABELLE. 1luirabell®
perlie. — (Du Hamel — Hirschfeld.
Pay. Franc. — Pen:.
Handb. — T. O. G.)
Eene langwerpig ronde,
ifufir.
kleine , maar ongemeen fmakelijke pruim ,
, en our versch
eten , en om te ddroogen en te konfijten , van zeer veel waarde is.
Zij is , zoo lang er bet flof op ligt, witachtig geel , maar afgeveegd ziinde , hooggeel van kleur , en heeft aan de zonzijde
veelal groote roode itippen. Het vleesch is glimmend geel , fappig , zoet en voortreffeliik van fmaak. Zij wordt half Augustus
— De zoogenaamde ITROEGE MIRABELLI& is geheel de.
zelfde , maar wordt 14 dagen vroeger rijp.
D9 BOOM heeft dikke takken , en kleine,dortkergroene en zeer
Ff 5
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bladen. Men k,f/ hem naar welgevallen fnoeijen en fatfpitre
foeneren. wil men er echter hinge jaren genot van hebben , dan
moet men de zo inerloten jaarlijks tot op 4 of 5 oogen inkorten,
llij is ongemeen vruchtbaar en draagt zijne vruchten aan trosfen.
De GROENE DUBBELE
(KNooP.)
Eene vrij groote Pruim, nagenoeg ass de DuaBELE BOERE
WITTE, Iangwerpig geelachtig groen, malsch van vleesch,
fappig, vast aan den lien, en zeer geurig en aangenamn van
fmaak, mits of aan het Planketfel gegroeid zijnde of althans eon
zeer warmen zomer gehad. hebbedde. —Dc Doom maakt goed
gewas en draagt vrij fterk.
De GROENE ENKELM
(KNOOP.
Handb. Beitr.) — Is rond en zeer klein, veel groener dan de
dubbeie en wordt ook jets vroeger rijp, maar is minder geurig
van fmaak. — De B 0 Om heeft gladde , roode zomerloten zonder flippen , met kleine , fpitfe rain of moor afflandige oogen ,
en kieine , eironde, geelachtig groene bladen met groffe tanden
en roode ftelen. I-lij draagt doorgaans alle jaren zeer rijkelijk,
en de vruchten worden nit hoofde van hare groene kleur bij
voorkeur gebruikt om te konfijten.
De ROODE (Handb. Beitr.) — De boom
heeft bruinbchtige zomerloten, die met tfijne witte itipjes bezaaid
zijn , kleine ronde oogen met fchilfers , en lage oogtakjes. Het
blad is klein en rood, heeft eerie breede fpits en flompe tanden.
WITTE MIRABPJ,LE. Zie GELE MIR4BELLE.
De ZNARTE MIR/IBELLE.
(7iorralb.)
Zij is dikker
en ronder dan de ge -l 2 heeTc eeae flaauwe nand, eon korten feel,
en is met eon zwartachtigen of paarichun wafem overdekt. Het
vleesch is groenachtig gee , en hoewel minder geurig dan dat
der gele Mirabelle , is het echter zeer fmakelijk, mits de vruchr
volkomen rijp zij, en de boom eerie goede flandplaas hebbe.
Zij wordt niet den in bet faatst van September rijp , offchoon
zij ook vroeger zwart woiae. Men moet haar aan den boom
laten hapgen, tot dat zij geheel malsch is , 111$ wanneer zij ook
goed van den fleen, gnat.
MOGOLPRUIM. Zie EIJERPRUIM.
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Prime de MONSIEUR. Zie IIEERENPRUIM.
MORILLEPRUIM. Zie ABRIKOZEN PERDRIC ON.
Eerie ronde , roode, ta
MOREV HATIF.
(K NO o p.)
melijk grnote Pmim, die vroeg en wel dadelijk na de KERS r:NPRUINI dip -worth, ook met dezelve veel overeenicomst
behalve dat hr fteel korter is en de bladen grooter zijn. Zij
is zeer finakeiijk en d'eflOOM draagt goed.
O.
Do OLUFPRUTIVI. Die grime Zwetfche. Isle vert , Prune de
Savoig. — (Du Hamel. — Hirschfeld. — Pow. Franc. — Porn.
Ztufir. Handb. — T. 0. G.) — Zij gelijkt veel naar de
w I T T E INDISCHE pr uim maar is op verre naar zoo atake.
lijk niet. Zij is vrij groot, langwerpig en veelal fcheef gegroeid.
Bij den Creel is zij dunner dan vooraan. De flea is hug dik
en krona de fchil geelachtig groen , met een witten wafers overdekt en wit geflipt. Het vleesch is geel en fappig, maar zonder geur,, en de vrucht wordt in het laatst van Augustus rijp.
De BOOM wordt niet gro-ot, maakt zwakke en kieine loten,
die ann de zonzijde bruinachtig en aan de overzijde graauwzijn,
met lange, diep getande bladen.
(K N o o p.)
De ()RANT PRUIM. Prune d'Orangc.
Eerie tarnelijk groote pruim min of meer langwerpig, de fled
is orfwje met roode ftippen. Het vleesch 'is malsch, fappig, los
ann. den q een en n0.1)&211=11 van finaak. — De BOOM maakt
goed gewas en draagt fterk.
P.
PAARDE PRUIM. Zie ROLPRUIM.
P.dSSE, VELOURS. Zie
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PERDRIGON:

— (Dm HaPERDRIGON. Perdrigon
Hirsclfeld.—Pom. Franc. Porn. Atifir. Havdb.) —
Dit,is de grootIle der Perdrigons, lets langer dan dik, met eener
flaauwe naad, frani paarsch van kleur, met een witten waren).
overtrokken , en met kleine goudgele flippen, De fteel aeekt
malsch
in eca naauw katje. Het vleesch is groenachtig,
De
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en zeer finakelijk ; her zit vrij vast aan den nem. De vrucht
wordt in 't laatst van Augustus rijp.
De B 0 0 M wordt zwaar , groeit levendig , en maakt paarfche
loten. Het blad heeft dabbele tanden.
De pEERPRUIAT. Die Birnpflaume. — (Port. Aufir.)
Eene groote paarfche Pruim , die bij den heel fpits is , en naar
voren vrij breed toe loopt. Zij heeft eene diepe naad. De fchil
is dik, het vleesch fappig, de fleenilang , en gaat vrij gemakkeiijk los.
De BOOM worth niet groot, heeft bruine en graauwe zomer•
loten, vrij lange oogen , en groote eironde bladen met Clompe
tanden: hij is niet zeer vruchtbaar.
ITALIAANSCHE

PERDRIGON. Zie KONINGSPRUINT.

De LATE PERDRIGON. Perdrigon tardif. — (Handb.
Beitr.) — Eene zeldzame voortreffelijke Pruim , die nit Metz
afkomtlig is. Zij is zeer rond , en bijkans even groot als de
groene Reine Claude of Dauphine, geheel donkerpaarsch, zoet,
geurig en ong,emeen fmakelijk. De iteen gaat Diet zeer gemakkelijk van het vleesch. Zij wordt , ook in de warmfte zomers ,
niet voor in het laatst van October rijp, en dus op een tijdftip ,
waarop de meeste andere Pruimen reeds lang afgedaan hebben,
en zij blijft gewoonlijk tot half November aan den boom hnngen ,,
voor en aieer zij van zelve afvalt. Zij is ook zeer gefchikt one
to droogen, en verliest in dien toefland niers van haar geur en
fin a a k.
D r' ft o om draagt doorgaans om het andere jaar zeer rijkelijk,
en maakt vrij goed gewas: hij fchiet zijne takken fleil in de
hoo.gte. De zomerloten zijn donkerpaarsch en boven aan rood
en glad. De oogen zijn zeer klein , kort en rond, hebben s
bijblaadjes en hooge oogtakjes. Het blad is geelachtig groen ,
Tiler groot, rond , heeft een rooden fleet en flompe tanden.
Dc ROODE PERDRIGON. Perdrigon rouge...,., (Du Hamel.—
Porn. Aufir. — Pont. Franc. — Handb.) — Dit is de groot.
ire onder de Perdrigons, iets !anger dan dik, met eene that/we
mad., fraai Licht paarsch , met een witten wafem overtrokken,
en met kleine goudgele flippen bezaaid. De heel ileekt vrij diet,
in 'de vrucht. Het vleesch is lichtgroen , malsch, zeer geurig en
fmakelijk , en hangt vrij vast aan den flea. Zij wordt in bet
laatst van Augustus rijp.
VII
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De B o o M wordt zwaar, groeit zeer levendig en heeft donkerpaarfche zomerloten. De bladen hebben dubbele tandem
De V R O E G R IJ P E PERDRIGON, D U B B E L E Darnas. Per.
drigon hdtif ou precoce Pasfe velours , Prune de catalogue.
(K N o o Eene vrij groote , ronde, paarfche pruim , hard
van vleesch en veelal meelachtig. De (teen is groot en dik, en
laat niet gemakkelijk los. Deze vrucht is niet zeer fmakelijk.
De BOOM wordt hoog en zwaar , en is zeer draagbaar ; het blad
is groot en breed.
De WITTE PERDRIGON. Brugnolk.
(Du Hamel.—
Pom. Franc. — Porn, Haab. — T.
0. G.) — Eene voortreffelijke vrucht , onderaan min of meer
gedrukt, met eene flaauwe naad , die haar in twee ongelijke deelen verdeelt , en met een dunnen, korten heel, die vrij diep in
de vrucht fteekt. Zij is witachtig geel van kleur , doorgaans
=et wafem overdekt , en meestal aan de zonzijde rood geftipt.
Het vleesch is groenachtig geel, fijn en tevens vast, zeer get.
fig en wordt nook melig. De fteen is klein , dik , onderaan,
xond, en laat vrij gemakkelijk los. Zij is zeer gefchikt om te
Idroogen, en wordt ook in Provence bij voorkeur gebruikt om er
Jrunellen van te waken. Zij wordt in her laatst van Augustus
lijp.
De BOOM kan het fnoeijen niet wel velen, latende hij in dat,
geval zeer ligt de bloefems vallen, hetgeen buitendien eene four
van hem is. Hij wordt voorts zwaar en groeit zeer fcheutig.
De zomerloten zijn kort en tamelijk zwaar. De oogen zitten op
zeer hooge oogtakjes. Het blad is geelachtig groen , langwerpig, Haar beide einden vrij (pits , en heefc ftompe tanden.
De z w A It T E PERDRIGON. Perdrigon noir Perdrigon Normand. — (Du Hamel. — Porn. 4ufir. Handb.) Deze
is groot, langwerpig rond-, met eene flaauwe nand , aan de zonzijde zwartachtig blaauw, aan de overzijde lichtpaarsch met geet
gemengd, en met een zwaren wafem overtrokken. Het vleesch
is lichtgeel , vast, fijn , zoet en zeer geurig en liefelijk van
fmaak , doende het haar weinig nadeel al barst zij ook door den
regen open. — De BOOM is vruchtbaar en worth groot.
Coeur de PIGEON. Zie

DUIVENHART.

fP,RUNELL,S . Zie BRIGNOLE.
PUB.,
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PURPERPRUIM. Zie VIJGENPRMAI.
Q.
QUETS. Zie KWETS.
R.
De GROOTE REEVE CL AIDE. Die grime dibrikofe. Gracie
Reine Claude , ilbricot vent verte - bonne, Dauphine. Verdacia.—
(Du Hamel. — Hirschfeld. — Porn. Franc. — Porn. ilugr.
— T. 0. G.) Deze voortreffelijke Pruimen zijn
waarfchijnelijk uit Griekenland afkomilig, waarvan zij ook nog
Prima Graeca genoemd worden. Het is eene groote, ronde
pruim , met eene diepe nand, groen met geelachtige aderen door.
trokken , en zoo dun van fchil dat men de vezels daardoor heen
kan zien, wanneer er de wafem van afgrweegd is. Sommige zijn
aan de zonzijde min of mccr blozend , anderen hebben graauwe
en ruige vlakken, en deze zijn doorgaans de fmakelijkilen. Het
vleesch is zeer fmeitend , vast maar tevens fappig, en heeft eon
zeer eigenaardigen- geur. De 'leen zit vrij vast. Zij wordt in 't
begin van Augustus rijp , en wordt veel gebruikt om er Przinellen
van te maken en om te konfijten.
De Bo om maakt geil gewas, en men kent hem gemakkelijk
aan de hooge oogtakjes; hij kan het fnoeijen niet wel velem
De REINE CMUDE MET HALF DUBBELE BLOESF,Als,
Reine Claude a flour femi- double. — (Du Hamel. — Handb.
Bear.) — De vrucht heeft zeer veel overeenkomst met de voorgaande, manr is iets kleiner, en de bloefem is dubbel en heeft
van 12 tot 18 bladen. De kelk is van binnen en buiten groen;
de flijltjes liggen op de bloefemblacien , en de Hamper is zeer
groot.
De

KLEINE

REIN, CLATIDE. — (Du Hamel. — Hirsch-

feld. — Porn. Franc. — Porn. Aufir. Handb.) Heeft ins •
gelijks veel overeenkomst met de groote, behalve dat zij vaster
en drooger van vleesch is , om welke reden zij dan ook met
minder moeite kan gedroogd worden. Hare naad is nog dieper
dan die van de groote Reine Claude.
De Boom heeft kleiner *loten en ook kleiner bladen welke
bovendien glimrnend en van achteren als bepoeijerd zijn. De
oogen zijn lang, zeer fpits zitteu vast en hebben insgeiijks
tooge oogtakjes.
De
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De z w ARTE RELIVE CL/IUDE.-- (llama.) — Dit is
eene opregte Reine Claude , groot , rond , en met eene naad , die
haar in twee ongelijke deelen verdeelt. De fchil is rood, en
met een blaauwen wafem overdekt. Het vleesch h lichtgeel.,,
fappig, en gaat gemakkelijk van den flew. Zij worth in 't begin
van Augustus rijp.
De Boom heeft roodachtige , geflipte zomerloten ; de oogen
zijn graauw,, vol fchilfers en min of sneer afttandig. Het blad
is rond, heefc eene korte fpits en ronde tauden.

ROCHE COURBON. Zie DMPRiE.
ROGNON DE CO2, Zie AMANDELPRUIM.
ROFAIE. Zie KONINGSPRUIM.
De DUBBELE ROSPRUIM , PAARDEPRUIVI. Malotte. —
(KN 0 o P.) - Eene zeer groote, ronde pruim , bleekrood met
paarfche ilippen en vlakken. Het vleesch is i'malsch en fappig ,,
maar de fmaak vrij laf.
De E N K E L E ROSPRUIM, Petite Ma'am. — (KNooP.) —
Is tarnelijk groot, nagenoeg als de BO ERE WITT E of als de
OILANJEPRUIM. Van gedaante, kleur,, en finank is zij bijkansi
eveneens als de voorgaande. Deze beide foorten wordeu in.
Duitschland, Braband, en elders eel gevonden , en dragen zee!:
fterk ; intusfchen houdt men ze voor ongezond.
De Uitloopers van de ENIIELE R.0 SPRUIM zijn zeer goad
om er and.ere foorten op to enters. Tournefort verwart haar met
du liERSLNPit. Luz/ of Cerifette.
S.
De SEPTEMBERPRUIM. Die Pakanzpflaume , lificheispflamde Septembre , Prune de Vacance. — (Du HarneiT. —
Hirschfeld. — Porn. Franc. —Pom. 4uftr.) — Eene ki eine
maar zeer goede blaauwe pruim, ruim i duim hoog en I duim
dik , met eene flaauwe naad. De fleet is Mort en dun, en iteekt
vrij diep in de vrucht. De fchil is donkerpaarsch en met een
lijnen wafem overtrokken. Het vleesch is gee/ , fappig , geurig,
en aangenaam van fmaak, en gaat gemakkelijk van den fleen. Zij
wordt in het laatst van September rijp.
De Boom wordt zwaar en *vruchtbaa.r. Deszelfs loten zijn
tang, tamelijk dik, roQdachtig en met Witte wol overdekt. Da
oogen
Inc. Dan as
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oogen zijn klein en fpits , nu eens enkel en dan weer twee-- en
drievoudig. Het blad is vrij groot , naar voren breeder dan
naar den fteel , en heeft zeer fijne tanden.
De SLEEPRUIM, WILDE PRUIM. Die &Mee , der Schle..
hendorn , Schwarzdorn. Prunus fpinofa LIN N. Prunus filvestris.
Prunier fauvage. — (Du Hamel. — Miller. — Ilandb. Beitr.) —
Dit is welligt de eigenlijke en oorfpronkelijke Pruim , waarvan
de meeste tamme foorten zijn voortgekomen en vervolgens verbeterd en veredeld geworden. Zij groeit in Duitschland en elders
veel in de heggen in 't wild.
L INNEU S befchrijft haar in dier voege : Prunus pedunculis folanceolatis glabris, ramis fpinofis: DE PBUIMEN•
BOOM MET AFZONDERLIJK ZITTENDE BLOESEMSTEELTJES, MET GLADDE LANSETVORMIGE BLADEN,EN MET

Deze ftruik , die , even als andere
dooms, tot heggen zeer gefchikt is, kan ook wel tot een op.
gaanden boom aangekweekt worden , maar hij blijft met dat al
21tijd dunner en zwakker dan andere Pruimenboomen. Zijne
'wortels breiden zich verre ult. Het hout is ongemeen hard en
-vast, en de bast is glad en zwartachtig ; de bladen zijn glad ,
lanfetvormig, en fijn getand. In April of Mei is hij met witte
bloefems geheel en al overdekt.
De vruchten zelve zijn klein, rond, zwart, en met een lichten,
wafem overdekt. Het vleesch is groen , fappig , en zeer zuur en
zaamtrekkend. Zij worden` laat in 't najaar rijp, en wanneer haar
de vorst malsch gemaakt heeft, kan men ze des floods versch
eten. Voorts kan men ze tot verfcheidene andere oogmerken
gebruiken. De Cider wordt daardoor niet weinig verbeterd,
wanneer men ze kort itampt y en gedurende dat dezelve aan het
gisten is, daarmede vermengt. (Zie CIDER.) Er wordt ook
goede Brandewijn van gemaakt. De bloefems worden voor bloedzuiverend gehouden , en als thee gedronken.
Eindelijk worden de Sleepruimen ook wel gekonfijt , dan
hiertoe gebruikt men bij voorkeur de volgende betere foorten.
De GROOTE BLAAUWE SLEEPRUIM. Prunus filvestris rna
jor. Bauh. — Miller.) Deze is veel grooter dan de
gemeene , en het vleesch is malfcher en beter : voor het overige
komen vrucht en ftruik met de anderen overeen.— Zij is zeer
goed out in 't zuur te leggen , en verdient ook wel eerie plaats
op tafel. — De Pomona 4uflriaca noemt dezelve die Spanifche
Schlee, Spine d'Espagne, en befchrijft haar als klein (te weten
in vergelijking van andere P811.11100 geheel rond en blaauw;
het
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het vleesch groenachtig, vast, van een aangenamen zuurachtigea
flunk, en vast aan den fteen zittend.
De BOOM wordt niet groot, heeft lanfetvormige, gladde
gliminende bladen die als een zaag gerand zijn, en takken met
doorns. De vrucht wordt in September riip.
De WITT E SLEEPRUIM. Prunus filvestris,fructumajore albo.
Deze kornt in alles met de voorgaande overeen,
(Jill/kr.)
maar is nog minder zuur ,. en bleekgeel van kleur. Zij wordt
even als de andere gebruikt.
De GELE SLEEPRUIM.
De GROENE SLE,EPRUDI.
De SPILLING, GELB SPILLING, WASPP:UTI\I. Die gege
Friiktflau,me , gelbe Spindelpflaume , Catalomiche Pflaume a, Ca:atomic/71e Krieke, Baureupgaume. Prune jaune &lave , Prune de Ca— (Du Hamel. — Hirschtalogue of Catalaue , Prune d'
feld. — P am. Franc. — Porn. T. 0. G.) Dit
vroege pruimpje is eirond, heeft eene flaauwe naad en zit vrij
d os aan den Creel , zoo dat het ligtelijk van den boom valt. De
lengte is doorgaans II: en de breeder duim. De kleur is wit.pchtig geel , de fchil zeer gefpannen en met een Witten wafem
overdekt. Het vleesch is iets hooger geel, maisch , tamelijk
fappig , zuurachtig zoet , niet onaangenaam, maar vrij waterachtig van fmaak , en zit niet zeer vast aan den fteen , wanneer de vrucht geheel rijp is. De fteen is langwerpig , en onder
en boven bijkans even (pits. Zij worth in het laatst van julii
of in 't begin van Augustus rijp. — Men verdeelt ze ook wel in
,ENKELE en DUBBELE: het onderfcheid beftaat alleenlijk in de
groote der vruchten.
De BOO M wordt vrij zwaar van Plain, en fchiet zijne takken
Reit oin hoog. De zomerloten zijn kort en dun. Het blad is
groenachtig geel naar den fleet toe het breedst en heeft fijne
tanden.
De BLAAUWE SPILLING. — (T. 0. G.) — Is langwerpig, I duim hoog, en 2 of duim breed en dik ; bij den fleet
is deze vrucht fpitfer dan naar voren , de fleet is duim lang,
vrij zwaar , en zit in eene kleine groef. Sointijds heeft zij eene
flaauwe naad, die met een bruinachtig rood ftipje eindigt. Hare
kleur is blaauw en met wafem overdekt even als de kwets. De
fchil is taxi en vast, het vleesch groenachtig geel en malsch
fappig, zoet en niet onaangenaam van fmaak. De fteen is lang.
werpig. Zij wordt in 't laatst van Julij of in 't begin der vol.
gen
Gg
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gende maand rijp. .---- De fpillingen worden over 't algemeen
voor een ongezonden kost gehouden.
De BO Om is tamelijk zwaar , deszelfs zomerloten zijn kort en
dun, aan de done zijde vaal , en aan de andere graauw. Het
blad is iangwerpig , final, als een zaag getand, en donkergroen
van kleur.
De VENETIAANSCIIE PRUIM. Bonne deux fois Pan, la
Penitienne. — (Du Hamel. -- Hirschfeld. — Porn. Franc.—
Pon I, ilullr. — Handb. Bear.) — Eene kleine geelachtig roode
pruim, die flechts voor liefhebberij aangekweekt worth. Zij
heeft de groote en gedaante eener olijf, in plants van de naad
een fireep , en een heel die dun en I duim lang is. Hare fchil
is roodachtig geel, bruin befproeid en bijkans doorfchijnend.
Het vleesch is lichtgeel en zoet, maar niet zeer fmakelijk. De
!leen zit vast aan het vleesch. De eerfle vruchten worden in 't
begin van Augustus , en de anderen in het laatst van October ,
rijp.— De BOOM wordt niet groot, heeft zwakke loten ,
en kleine bladen , welke niet dan zeer fchaars getand zijn.

PERTAGE. Die griine felbstwackfende Pflaume.—Pom. ilufir.—
Handb. Bear.) — Zij wordt door de pitten in hare echtheid
voortgeplant even als de Kwets , met welke zij ook in gedaante
overeenkomt , met dat onderfcheid dat zij iets kleiner is, en
voorts groen van kleur. Zij is fappig en zoet, en wordt in 't

begin van September rijp.
De VIJGENPRUIM. Die Purpurglaume , die grofse rothe
Feigenpflaume. Prune figue grofse rouge. —(Pom. Aufir. —
Handb. Bear.) — Eene groote , lange en fraaije , roode pruim ,
met weinig wafem. Het vleesch is roodachtig geel , zoet , fmakelijk, en zit niet zeer vast aan den {leen. Zij wordt in Augustus rijp.
De II o olivi maakt vrij zwaar gewas , heeft dikke lange zomerloten , die groenachtig rood , en niet geilipt maar wollig zijn.
De oogen zijn klein , fpits en hebben hooge oogtakjes. Het blad
is zeer groot en breed, onder en boven fpits , met een langei
rooden ileel, en hangs benedenwaarts.

PIRGINALE. Zie FRANSCHE ABRIKOOSPRUIM.
De VIRGINISCHE PRUIM. Prune de Pirginie.
(Du
Hamel. — Porn. Franc.) — Du Hamel noun haar lifonlieur M.t i fa
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tif, om dat hij Naar voor eene afwijkir.:

huiidt var. de REEIlfaijer zegt , dat zij er als de KERSENPRUIM, en flechts iets langwerpiger is. Zij heeft de kleur
eener kers , en is met goudgele ftippen bezaaid, De Ikel is lang
en dun, het vleesch bleekgeel , vast , zuurachtig en la/ vaa
fmaak. De (teen laat gemakkelijk los. Zij worth in het laatst
van September rijp.
De B o o M worth niet groot het blad is lang en breed , ruig,
donkergroen , en heeft diepe voren. Hij bloeit zeer fraai ea
clerk, Zijude dit oak zijne voornaamfte verdienfte , want er komen weinig vruchten van , even als bij de Kerfenpruim.
RENPRUI1V1, eil

De VIRGINISCHE LODEWIJKSPRUIM. Pr;e;e de St.
Louis. — (Hand& Bear.) — Dit is eene andere , en zeer filmkeliike Pruim , die door een Fransch (Maier na den Americaanfchen ,Oorlog nit America naar Strasburg gebragt , en als toen
St. Louis genaamd werd. Zij is groot , langwerpig rond , paarsch
en geel geftreept , geflipt en gemarmerd , en met een lichtblaauwen wafem overtrokken. Sommige hebben eene diepe naad ,
andere niet: de Heel fteekt niet diep in de vrucht. Het vleesch
is geel, fmeltend, zeer fappig , buitengemeen zoet , en kostelijk
van fmaak. De fchil is dik en taxi, maar niet zuur de f1een is
langwerpig, klein , en laat gemakkelijk los.
De BO o M maakt goed gewas , heeft zwartachtig bruine zoinerloten , met een nantal fijne roode ftippen ; kleine fpitfe oogea
met hooge oogtakjes. Het bind is tamelijk rond en bijkans zonder fpits , voorts ruig en oneffen , met eene hooge middelrib ea
een korten bladfteel, donkergroen , en heeft ftornpe tandem
VROEGE WITTE PRUIM. Zie KERSENPRUIM.
De GROOTE, ZWARTE, VROEGRIJPE PRUIM. Grofe
noire hdtive. — (Du Hamel.) — Zij is middelmatig groot, even
als de Gros Damas de Tours, met welke zij veelal verwisfeld.
words, en langwerpig. De fchil is fraai paarsch , met wafem
overdekt , taxi , en zuur wanneer ze gekaauwd words. Het vleesch
is vast , tamelijk fijn , witachtig groen , en geheel rijp zijnde
geelachtig. Het fap is aangenaam en geurig. De (teen hang
llechts aan den denen kant vast aan het vleesch. Zij worth
balf Julij rijp.
De VROEGRIJPE VAN TOURS. Precoce de Tours. — (Du
Hamel. Pom. Auftr.) Dit is eene kleine , zwarte , eironde
Pruim met een flaauwe naad. De fteel is a duini Lang en weinig
Gg2
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gezonken. De fchil is taai, zwart, en met een zwaren wafein
overtrokken. Het vleesch is geelachtig en met roode vezels
doortrokken. Het fap is geurig en aangenaam van fmaak , miss
de boom in een goeden grond fla. Zij worth half Julij rijp.
De Boom is zwaar en vrachtbaar,, en heeft dikke, donkeriaarfche zomerloten. Het blad is groot , naar den fleel toe
taller dan naar voren, en heeft een dikken fleel.

W.
WASPRUIM. Zie SPILLING.
De B LAAUWE WIJNPRUIM. — (T. 0. G.) Eerie
kleine, ronde Pruim, met eetie flaauwe nand en een lan gen dunnen fteel, die niet zeer diep in de vrucht fteekt. De fchil is dun
maar vrij taai, en laat zich gemakkelijk affiroopen. Hare kleur
is roodachtig, ook wel donkerbruin , en wordt blaauwachtig door
den witten wafem, die haar overdekt. Het vleesch is geel en vol
merg, en heeft een zuurachtig zoeten wijnfmaak. De item is
tamelijk road en gnat niet gemakkelijk van het vleesch. De
vruchten worden in September allengs rijp. Zij ziju niet fmakelijk genoeg om raauw gegeten te worden, maar goed om te droo•
gen en om er moes van te kokeri.
De 13 o o m worth vrij zwaar; de zomerloten zijn lang, dik
en aan de zonzijde roodachtig. De kroon is plat, en digt be:
groeid. Het blad is kIein , in 't midden het breedst, en naar
achteren zoo wel als naar voren vrij fpits. Het heeft oneffene
tanden , die naar her elude toe hoe Tangs hoe kIeiner worden.
Het is tar en lichtgroen van kleur.
De G R 0 E N E WIJNPRUIM. — (T. 0. G.) Eene zeer
kleine, ronde Pruim , met eene flaauwe naad en een dunnen heel,
die er niet diep in fteekt. De fchil is in 't eerst groen en wordt
vervolgens geelachtig ; het vleesch is lichtgroen malsch en vol
van een zoet en fmakelijk fap ; het zit flechts aan den breeden
kart van den fteen vast; de fleen is langwerpig, en van onderen
en boven rond. Zij wordt in September rijp.
De Boom is een der grootfte Pruimenboomen , en heeft zware , groene zomerloten. Het bind is donkergroen , heeft eene
flompe fpits en ronde tanden , en is naar den heel toe vrij fmal.
Zij wordt , even als de Kwets , door het zaad voortgeplant.
WILDE PRUIM. Zie SLEEPRUIM,
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Z.
De PR vim ZONDER STEEN. Prune fans nol'au. (Du
Hamel. — Hirschfeld. — Porn. Franc. — Porn. Aufir. — Handbuch. — T. 0. G.) — Eene kleine Pruim , die bij den heel het
breedst en naar voren dunner is , met eene naad , donkerblaauw,
en meLeen witten wafem overdekt. De fchil is dik; het vleesch
groenachtig, vast , en niet zeer fappig , niet onaangenaam maar
ook niet zeer geurig van fmaak. In plaatfe van een fleen bevat zij flechts eene bittere pit, fonitijds ook niets meer dan een
weeken brij in een velletje. Zij wordt in het laatst van Augustus rijp.
De B o om heeft doorns en groeit vrij wild , evenwel niet zeer
flerk hij maakt veel gaffeltakken. Het blad is lichtgroen, Ian&
werpig en fijn getand.
(Du HaDe ZWITSERSCHE PRUIM. Prune fuisfe.
- Hirschfeld. — Porn. Handb. Beitr.) Eene
vrij groote, blaauwe en goede Pruim, die geheel rond , maar
onder en boven min of meer platgedrukt is. De fleel fleekt in
een klein kuiltje en boven op vindt men insgelijks een groefje.
De fchil is paarsch, zit vol wafem, en laat zich gemakkelijk afilroopen. IIet vleesch is lichtgcel en aan de fchaduwzijde groen..
achtig, voorts fappig en zeer zoet , aangenaam en verheven vats
fmaak. De vruchten worden in September allengs rijp.
De BO o M maakt goed gewas , en wordt groot en vruchtbaar.
De loten zijn fijn wollig en aan de zonzijde donkerpaarsch. De
oogen zijn groot, kort, (pits, ftaan digt bij elkander en hebben
hooge oogtakjes. Het blad is eirond, bijkans zonder tanden,
en heefL een korten

R.
REGEN IN DEN BLOEITIJD. Een warme regen is in
dien tijd van 't jaar zeer nuttig , daar hij de bloefems der vruchtboomen fchoon houdt , en dezelven van menigerlei ongedierte
zuivert. Daarentegen zijn aanhoudende koude regens op dat tijd.
zeer fchadelijk ; de bevruchting wordt daardoor vertraagd en
verhinderd , de bloefems verleppen, en het ongedierte heeft den
tijd om zich in dezelve te nestelen en de vrucht in haren oor'
(prong te vernielen.
Het beste IIIDDEL OM de nadeelige gevolgen van dergelijke
Gg 3
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en van .zwgre mist in den bloeitijd te voorkomen , is,
boomen dagelijks herhaalde reizen ter deeg
de
rar2, 13.
blixtende
fel‘lf:-A",-- ret aide . dc rattigheid daaraf vane. Ook bij goed weer
foludat4 nice kwaad, om dat het ongedierte daardoor verorittW,Lielltdee:teliik geweera worth. Zoo lang het bloefem'tor oc d nat is, is net te zwaar om door de lucht opgenomenen-ter ptaatie zijne7 beftemming gevoerd te worden , ook is
het la then tueftand weiligt ongefchikt tot de bevruchting. Wanneer davrentege n tietzelve droog en ligt is, behoeft het flechts
een enkel oogenblik om tie bevruchting te volbrengen , en dit
wordt door het affchudden der regendruppels bevorderd. Bij
groote boomen kan men zich tot dat einde van een haak bedienen, die aan een ftok vastgemaakt wordt.
Zoo doende zal men ook in ongunstige jaren nog vrij wat
R E GEN S

vruchten krijgen.
RUPSEN. finder de Rupfen zijn er die in 't voorjaar,,
andere die in 't najaar, voor den dag komen , en zeer veel nadee1 aan de boornen toebrengen. De zoodanigen welke in nesteit
bij elkander gevonden worden , kan men vrij gemakkelijk verdelgen , door in het najaar de opgerolde en zamengehechte bladen,
waarin de eijeren liggen , op te fpooren en weg te nemen. Deze
Rupfen komen in het vooriaar bij den eerften warmen zonnefchijn voor den dag, leven, zoo lang zij klein zijn , mantfchapTelijk met elkander, vreten de boomen kaal of , en bederven ze
daardoor niet flechts voor dat, maar ook voor het volgend
jaar : want wanneer nu de boomen in 't laatst van Junij op
nieuws uitloopen , dan komen er niet dan loofoogen in plaatfe
van vruchtoogen , uit hoofde dat er geene genoegzame bladen
zijn, die den omloop der fappen matigen kunnen.
In het laatst van Februarij of in 't begin van Mann moet
men deze nesten vooral van de boomen nemen en verbranden :
hebbende men daartoe een bijzonder foort van ijzer waarmede
men ze uit de toppen der takken kan uitfcheuren.
Men lette ook in 't voorjaar,, vooral in de Kweekichoolen , op
eene kleine zwartachtige Rups, met een geheel zwart kopje ,
waarvan de eijeren door een zilverkleurig kapelletje aan de nog
ongeopende bladen en bloefemknoppen vastgehecht worden. Zij
fpint dadelijk van binnen de bladen van den geheelen knop aan.
elkander , zoo dat dezelve zich niet kan ontfluiten, houdende
zij niet op , voor dat dezelve geheel verwoest is, en als een
bruine klomp afvalt. Is men er bij tijds op verdacht, en trekt
met eene naald of met een fpits mesje het wurpje daaruit, dan
Iran de bloefemknop nog behouden worden.
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Eene zeer fchadclijke foort van Rupfen komt uit Kapelletjes
voort , (Brumata major en minor.) waarvan het wijfje geen
vleugels heeft , en uit dien hoofde tegen den Clam moet oploo.
pen , om in de takken te kunnen komen , en zijne eijers in de
knoppen te kunnen leggen. Dit kan men nu dikwijls beletten door
een flrook berkenbast , of gewast linnen , om den clam te winders
en met teer te befmeren , blijvende de kapellen zonder vleugels
daaraan hangen. Men moet hiertoe geen linnen gebruiken, oni
dat de teer daardoor heen dringt , en zulks de boomen ligtelijk
benadeelt.
De voormelde maatfchappelijke Rupfen doodt men ook zeer
gemakkelijk , door ze met een lap , die in zeepfop geftipt wordt 9
te befproeijez.
S.
SCHEUREN. Zie BARSTEN.
SCHILLETJE. Zie OCULEREN.
SCHOONMAKEN. Zie SNOEIJEN.
SCHORS. Zie BAST.
SCHURFT A A N B 0 0 M E N. - Aan deze ziekte zijn wel eons
jonge Steenvrtchtboomen onderhevig. De bast worth fchilferig,
de boom ziet er ziekelijk nit , en deszelfs wasdom is gefluit.
Men noemt ook wel de boomen fchurft , wanneer zij vol van
het bekende , piatte , gele of graauwachtig witte mos zitten , het
geen de fappen uit den boom zuigt , en de luchtdeelen belet door
den bast heen te dringen. Zulke boomen moeten met eene loog
van beukenasch en zout , of met Bier afgewasfchen worden ,
welke afwasfching buitendien om de twee jaren aan able vruchtboomen behoorde te gefchieden. Wanneer de bast fchilferig is,
wordt dezelve alvorens afgefchraapt, waarbij men echter de biuuenite groene fchors zoo min mogelijk moet bezeeren.
SLAKKEN — en vooral de KLEINE NAAKTE SLAKKEN,
die men in natte voorjaren veelal in de Moestuinen vindt, ontmoet men ook wel in 't voorjaar in de kweekfcholen , waar zij
de jonge knoppen afvreten , die aan de geoculeerde ftammetjes
beginnen nit te loopen. Zoo dra de zon begint te fchijnen , kruipen de Slakken weder onder de kluiten.
Men zal ten dien opzigte wel doers , wet, dadelijk na dat de.
boom'
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boompjes veredeld zijn, den grond goed te roeren waardoor
het gras en onkruid weggenomen wordt , en de Slakken en ander
ongedierte minder gemakkelijk eene fchuilplaats vinden. Voorts
is er een goed middel , om, ook in Moestuinen, de Slakken te
vangen. Men neemr 's avonds bosjes ftroo , doopt dezelven in
water, en verfpreidt ze hier en daar: zoo dra de zon opgaat,
kruipen de Slakken liever onder deze natte bosjes dan onder de
tirooge kluiten , en men behoeft ze dan flechts te verzamelen en
:tan de benders of Eenten voor te werpen.
SNOEUEN DER BOOMEN. Dit gefchiedt onder and&
ten wanneer dezelven VERPLANT worden. Het is volftrekr
noodzakelijk, dat, de takken en wortels van een boom , die verplant wordt, eene behoorlijke fnoeijing ondergaan , zal dezelve
goed wasfen en tieren. Ten -opzigte der wortels moet zulksda.
delijk bij het verplanten plaats hebben, mar met bet fnoeien
der takken moet men zoo lang wachten tot dat de wortels vast.
gegroeid zijn en aan den boom eenige fappen toevoeren. Verplant men dus een boom in het najaar dan fnoeit men de takken
in 't voorjaar weg , en wanneer dezelve in- 't voorjaar verplant
wordt, wacht men een jaar lang met de fnoeijing, om dat de
boom re veel lijcIt , wanneer men hem — zoo als maar al te veel
gefchiedt — van onder en boven te gelijk aantast.
Bij bet SNOEIJEN DER WORTELS houde men in 't oog
tlat de groel en vruchtbaarheid van den boom van het anntal gezonde wortels afhangt ; men moet dus dezelven zoo veel mog,ev
lijk waren, en geene daarvan zonder reclen wegnemen. Tutusfchesn moet men het mes gebruiken I) overal waar dezelven af e
-gefhurdzijnbmotelvgadfnoiwre,
ten einde de vezels in verrotting overgaan. 2) De lange vooruitloopende wortels kunnen zoo veel ingekort worden, dat zii
met de overigen een cirkel -uitmaken. Mar ingevalle er flechts
weinig wortels aanwezig.zijn, laat men dezelven zoo lang al's
lamer doenlijk is. 3) Alle befchadigde wortels moeten tot boyen de aangedane plaats weggefhoeid worden , om dat anders
ook de gezonde deelen allengs zouden worden anngedaan. 4) De
kleine tee're wortels, die het voornaamfte voedfel aanbrengen
worden niet weggefnoeid, dan voor zoo verve dezelven ver.
droogd of bedorven mogten zijn. En zoo dra men aan de afgefioeide plaats een wit flip ontdekt, moet men ze niet verder inkorten. 5) De PEN WORTEL, die van den flam regt benedenwaarts fchiet , en die veer gefchikt , is , om den boom vast in den
grond te doers Chan , dan wel om voedfel aan te brengen , deze
woctel moqr ter deeg ingekort worden , zoo dat bij genoodzaakr
AV

SNOEIJEN,

.73

worde otn eene kroon van zij wortels te maken, ingevalle die er
nog niet aan te vinden is. Watit deze zijwortels moeten hem nit
in den grond vast houden , en hem tevens uit de vruchtbare oppervlakte van den grond het noodige voedfel aanbrengen.
Voor het overige moet men de wortels regt, en niet fcbuins
2filioeijen , om dat de fchuinfe fnede eene grootere oppervlakte
heeft, en minder fpoedig vergroeid dam de regte , gelijk zij dart
ook meerdere vochtigheid aanneemt.
De groote en het aantal wortels moeten nu ook de hoogte
van het jonge itammetje bepalen , die van 2 voet tot 2 voet kan
zijn. Men moet er altijd op verdacht zijn , dat naar mare men
meerder hout !ant, er ook meerder fappen vereischt worden oin
hetzelve dadelijk te voeden, en men moot dus zonder me&logenheid de fchoothite fcheut wegfnoeijen , wil men er een fleurig-ea
flam van hebben.
Wat de KROONTAKKEN betreft , deze moeten, voor zoo
verre het jonge loten zijn , alien tot op drie, vier of vijf oogen
ingekort, en de kleinere takjes of uitfpruitfels-, welke onder de
hoofdtakken uit den flail voortkomen, geheel weggefnoeid worden , even gelijk zulks ook moet plants hebben ten opzigte van
Mlle vruchttakjes , welke reeds aanwezig zijn moeten. Want gedurende bet eerfle jaar heeft de boom werk genoeg met zijnc
wortels , welke als nu genezen en zich vastzuigen moan; w:iar
door bij in de onmogeii"kbeid is om zoo vele fappen opwaarts
te zenden als er tot voeding van een groot aantal takken vereischt
worden zouden. De kroon zoude dan ook zeer langzaam groeijen , en er zouden , nit hoofde van den tragen omloop der fappen , vruchttakken in plants van houttakken komen , op welke
laatiten bet toch bij jonge boomen voornamelijk aankomt. Het
is een vaste regel dat de kroontakken van een jongen boom jaarlijks tot op weinige oogen moeten ingekort worden , zoo dat hij
altijd jong hout moet maken en 'zijne krachten aan Been vruchtbout kan verfpillen, als waardoor deszelfs wasdom te veel zoude
belemmerd vvorden.,
lndien nu een boom , die verplant wordt, in dat opzigt mogt
zijn verwaarloosd geworden , dan moet men hem naar gelang dat
de wortels zulks gedogen , tot op het oude hout terag fnoeijen,
en hem dus doende weder jeugdiger doen worden. Hoe onder
en zwaarder boomen men verplant , des te !Weer moeten rdezeiven
gefnoeid, en tine zware takken moeten afgezaagd worden , zoo
dat er flechts flompen van of voet lengte aanblijven; in het
tegenovergeitelde geval zal de boom veelal te gronde gaan.
Insgelijks moet men bij het fnoeijen der kroontakken reeds de
Toekonistige gedaaiite der kroon in het oog houden. De verplan,
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te boom beeft namelijk twee, drie, vier of vijf hoofdtakken
waaruit alle de andere takken en loten moeten voortkomen.
Heeft hij er van drie tot vijf, die als 't ware, in een cirkel geplaatst zijn, waarvan de flam het middelpunt uitmaakt , dan kan
men hem de fchoonfle en regelmatigfle kroon doen verkrijgen.
Maar ingevalle een der hoofdtakken regt in het midden ftaat, en
de boom niet tot zoodanige vruchten behoort, welke gaarne in
de vorm eener Piramide opgroeijen , zoo als b. v. de meeste
Peerboomen , vele Pruimenboomen enz. dan moet de middeifte
regt opgefchotene tak geheel daaruit gefnoeid worden , zoo dat
de kroon van binnen luchtig genoeg worde , hetgeen , veoral
bij Appelboomen, van zeer veel belang is.
Heeft de jonge boom flechts twee hoofdtakken , dan moet men
hem zoo fnoeijen dat hij volftrekt geen gaffelboom blijve , uit
welks beide hoofdtakken alle de andere voorticomen , en er dus
eene .dubbele Piramide van maken: want dergelijke boomen worden door flormen het meest geteisterd en fomtijds geheel van een
gefpleten. Wanneer dan deze beide gaffelvormige hoofdtakken
kocL b!j den clam gezonde houtoogen hebben , dan kort men de
takken tot op twee of 3 oogen in , waaruit vervolgens de kroonvikken moet ‘m voortkomen.
Zijn er drie: hoofdtakken , waarvan er an al te regt op en te
fteil Chat, dan ftroopt men alle oogen daaraf, welke \Saar binnen flaan , ten einde hij flechts uit de buitenfte oogen takken
fchiete. En wanneer een der drie hoofdtakken zwakker is dan
de beide anderen , dan wordt hij korter gefnoeid , en daardoor
genoodzaakt langer loten te makers.
Heeft hij vier of vijf hoofdtakken , dan laat men ze alien flaan ,
ingevalle zij een volkomen cirkel uitmaken en even zwaar zijn ,
en fnoeit ze tot op drie of vier oogen. Maar wanneer twee van
deze takken te digt op een flaan, dan wordt de zwakfte, of die
op de minst gefchikte plaats Nat, geheel weggefnoeid , of indien daardoor de opening te groot worden zoude , fnoeit men
hem tot op twee of drie oogen weg, welke naar den kant der
opening flaan.
in het tweede jaar geat men op dezelfde wijze voort. Wordt
de kroon ai te digt, dan fnoeit men er wat takken uit : zijn er
takken benedenwaarts gegroeid of al te veel vooruit gefchoten,
4an kort men ze in , en men poogt in 't algemeen aan de kroon
Bane fraaije gedaante te geven.
Aangaande HET SNOEUEN VAN LAAGSTAMDE BOOMED
(zie ook LEIBOOM en PIRAMIDE) kan men wel eenige algemeene regels geven, dan de voorname zaak beftaat in de kende natuur en den groei der verfchillende foorten van
nis
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boomen. In het algemeen kan men het volgende vastftellen:
I) Men moet nooit een tak wegfnoeijen zonder bepaaldelijk
te weten w A A R 0 M.
2) Men moet overwegen of de boom A L DAN N I E T STERK
G ROEIT, en of hij meet genegen is om houttakken dan oni
vruchttakken maken , hetgeen men meestal dadelijk ziert
kan.
3) Tot dat einde dient men ook volftrekt te weten WAAROP
DEZELVE ViEREDELD is , op een natuurlijken laagilam b. v.
Kwe. Paradijsappel enz. dan wel op een fterk groeijenden
den ftam, hetgeen men ook doorgaans reeds aan de zomerloten
kan ontwaren. Is nu de boom, van nature tot het maken van
vruchthout genegen , dan fnoeit men zoo veel mogelijk met oogmerk om houttakken te verkrijgen, en kort zelfs het vruchthout
in , om het in loof te doen veranderen , uit hoofde dat zulke
boomen buitendien genoegzame vruchten opleveren.
Heeft men daarentegen een fterk groeijenden wilden grondftam ,
die van nature veel hout maakt , dan fnoeit men op vruchthout ,
evenwel niet voor dat dezelve den behoorlijken ouderdom bereikt heeft , en het Planketfel overdekt.
4) Men moet in aanmerking nemen hoe veel RUIMTE de
boom mag beflaan.
5) Als mede de natuur van den GRON D , en deszelfs meerdere
of mindere geilheid, ook de STA NDP L A A T s met betrekking tot de zon.
6) De takken moeten altijd fchuins gefnoeid worden, en zoo,
danig dat het laatite oog-, 't Been men er aan laat, NAAR DIN
KA NT waar men het jonge lot begeert te hebben. Op P1.
XIV. fig. 2. C. vindt men deze fnede afgebeeld. De fnede b.
(door de Duitfchers Rehfufsschnitt genaamd) is wat al te fchuins
en te gevaarlijk voor het tegenoverftaande oog. — TerwijI men
met de regter hand fnoeit, houdt men altijd met de linker hand
den tak vast , beneden de plaats waar dezelve weggefnoeid wordt
ten einde er zoo min mogelijk aan gefcheurd worde.
7) Voor en aleer men tot het fnoeijen van een leiboom overgnat , moet dezelve, op de hoofdtakken naar,, indien die zwaar
zijn, van het planketfel LOS GEMAA KT, en van matter , dorre
bladen en van al hetgeen aan het ongedierte tot fchuilplaats zou
kunnen veritrekken, geheel en al gezuiverd worden ; vervoigen
fnoeit men in de eerite plaats alle dorre kankerachtige of anderszins befchadigde takken weg.
8) Men begint bij een laagftam vA N ONDEREN o r te fnoei'
jen , en wel aan de houttakken, vervolgens ordent men de vruchttakken.
9) Eat
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9) Een Ieiboom mag nimmer de vorm van een paauwenflaart
bebben. Men vindt de behoorliike vorm der verfchillende foorten van vruchtboomen bier achter afgebeeld.
I o) 0 u D E en z w A K K E boomen moeten veel fterker gefnoeid
worden dan jonge boomen welke levendig groeijen.
ii) Onder aan de boornen moet men het fterkst fnoeijen , ten
einde zij daar niet kaal worden ; voorts moeten alle geile loten
fpoedig waterpas vastgebonden worden , met oogmerk om derzelver groei te matigen.
12) -Ook de zijtakken moeten clerk gefnoeid worden , om te
beletten dat zij niet kort bij den clam naakt worden. Hierop
komt het vooral bij de Pei-liken aan , bij welken het verwaariozen van dezen regel te nadeeliger is , daar de font niet weder kan
verbeterd worden ; want de oogen aan het oude hout fterven of
en de fap werkt flechts naar voren. Wanneer men b. v. een
tak op 3 oogen fnoeit, en de boom niet sneer fappen heeft clan
om 4 te voeden dan zullen de 3 uiterfte oogen uitfpruiten , terwiji de 5 achterfte gefloten biijven. Om die reden moet men dus
nooit het hout te lang laten : evenwel moet men oak N I E T AL
T n KORT fnoeijen, ten einde de fappen niet weder in het oude
hout terug treden , en dezelven valfche houttakken doen =ken.
13) Wanneer de boom AAN EENE ZIJDE TE STERK
groeit, dan moet men wei de zwaarfle takken inkorten, maar men
1110Ct er tevens zo o VELE ZWAKKE EN MIDDELMA TIGE
LOTEN IN 1-1UNNE VOLLE LENGTE AAN LOTEN, ais maar
eenigzins kan gefchieden , ten einde dezen een gedeelte der fappen naar zich nemen. Ann de zwakke zijde daarentegen neemt
men alle -zwakke loten geheel weg ; van de middelmatigen behoudt men flechts die genet], welke het noodzaaklijkst zijn , en
kort dezelven in ; maar de zwaarlien laat men in hun voile lengte, met oogmerk om' hun de meeste fappen te doen toevloeijen.
14) Ten opzigte der w ATERLOTEN moet men met omzig-.
tigheid te werk gaan. Indien men dezelven in tens wegfnoeide , zottv
de men den omloop der fappen in wanorde brengen , en dezelven
met onituimigheid in de vruchttakken doen ftroomen, welke hier
door in houttakken veranderen zouden. Het is om die reden be,
ter , dat men de waterloten van tijd tot tijd knakke , en derzel,
ver groei zoo veel mogelijk poge to temperen.
i s) De fleenvruchten kunnen niet wel velen dat men er DES
Z o MEi s veel aan fnoeije , en men moet en in dien tijd van het
jaar flechts , waar het noodig is , met de vingers de overtollige
oogen en fpruities daarafftroopen , en de lootjes knakken en knijpen: hierdoor Worth de omloop der fappen niet veranderd, en
men
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men befpaart aan den boom tegen het aanflaande voorjaar vele
wonden.
16) De VRU CH TTAKKEN zijn zeer verfchillend. Doorgaans
zijn zij minder geil dan de houttakken. Wanneer zij goed zijn,
is hun bast versch , en de oogen zijn dik en zitten kort bij elkander. De vruchttak wordt beter naar mate hij korter bij het:
oude hout voortkomt, en zwakker naar mate hij meer naar buiten flaat. In het eerfte geval fnijdt men ze kort , op drie oogen,
met oogmerk om vrucht te verkrijgen , in het tweede geval last
men ze langer. — Bij fleenvruchten moet men altijd bij eenhoutoog en nooit bij een vruchtoog fnoeijen , want indien er niet nog
jets verder dan de vrucht eenige bladen komen , dan vallen de
bloefems af, en dikwijls flerft in dat geval bij fleenvruchten de
geheele vruchttak. Een ZW AKRE V R U C II TT A K is dun en
lang, en heeft platte oogen , die verre uit een than. Men vindt
dezelven veelal aan fterk groeijende leiboomen, zoo lang zij nog
jong zijn. Zij worden of geheel weggefnoeid , of flechts geknakt,
of tot een houttak gefnoeid. Zijn zij namelijk te veel in getal,
of te kort bij elkander,, dan neemt men ze geheel weg , vooral
aan () Jade boomen, die niet meer zoo vele vruchten voeden kunnen. Wil men er vruchthout van hebben , dan knakt men den
top , ten einde de tak zwaarder worde en bet buitenfle oog nivt
doorfchiete. Maar ingevalle men aldaar een houttak noodig had,
om eene leege plants nit te vullen, dan fnoeit men flechts den
gemelden vruchttak tot op drie of vier oogen in.
Er zijn ook kleine vruchttakken , SPOORII OUT genaamd , van
1 tot II duim lang. Aan de STEENVRUCIITBOOME?' zijn dezelven op zijn hoogst 2 duim fang , en of van onder tot boven met fraaije
oogenbezet , of zij hebbenaan het Bind een bos bloefemknoppen
en een afzonderlijk loofoog, hetgeen den vruchttak jaarlijks eenige
lijnen langer maakt. Indien dit loofoog ontbreekt, kan bet takje
zijne vruchten niet voeden. Anderszins draagt het een, twee of
drie jaren lang , waarna het fterft. — Bij de PITVRUCHTE N is
dit kleine vruchttakje knobbelig, en als nit ringen zaamgefleld.
Het eindigt met een dikken knop , die het eerfte voedfel der flan.
flaande vruchten bevat, en na dat de vruchten rijp zijn, opdroogt , en des winters of in het voorjaar als een fchijfje ter dikte
van 4 duim afvalt. — In het volgend voorjaar openen zich de
oogen, die aan den gemeenfchappelijken vruchttak gezeten hebben , en krijgen op hun beurt bloefems en dergelijke loofoogen.
Dit gaat op die wijze voort , tot dat er eindelijk van dit vruchttakje een tak wordt, die 6 tot 8 duim lang , en voorts krom 1
knobbelig en van ongelijke dikte is.
17) Er kunnen geese bloefems en althans geene vruchten aan
eeu
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een boom koinen, dan wanneer de omloop der fappen gematigd
is. Men moet dus in dezen niet tegen de natuur willen werken,
maar van den onfuimigen omloop der fappen gebruik Timken ,
om aan den boom zijn fatfoen te geven , en hem het noodige
hout te doen verkrijgen, voor en aleer men hem fnoeit met oog.
merk om vrucht te verkrijgen.
18) Daar de fappen altijd het iterkst naar de buitenite oogen
beenftroomen, zoo kunnen om die reden de buitenae oogen, bij
welken men het lot gefnoeid heeft, nimmer in vruchtoogen veranderen. LEN VRUCHTTAK MOET bijgevolg ALTIJD EEN
T A K J E B O V E N Z I C LI HEBBEN, hetgeen de overtollige vochten naar zich kan nanen. Dit noemt men eene regelmatige gaffe!,
waarvan het eene gedeelte , te weten het onderfte takje , op twee
oogen tot vruchthout gefnoeid words, en waarfchijnelijk ook
vrucht dragen zal, uit hoofde dat de overtollige fappen zich in
het daar boven itaand takje ontlasten kunnen. Indien echter de
tak in een omgekeerde rigting mogt flaan, zoo dat het fijne houtje
boven het zwaardere komt te ftaan , dan zoude men het bovenf1e
dunne hout een oog langer en tot een houttak moeten fnoeijen,
die de overtollige fappen naar zich zou kunnen trekken , terwijl
men den dikkeren tak, die daaronder fond, om een oog korter
zou behooren te fnoeijen, ten einde er vrucht aan te krijgen.
19) Is er hier of daar eene LEEGE PLAATsaall den leiboom,
in wier omtrek niet dan weinige en kleine loten gevonden worden , dan moeten dezen zeer iterk ingekort en bij zoodanig oog gefnoeid worden, hetgeen naar den kart der opene plaats heen ftaat :
hierdoor zal de opening vrij gemakkelijk kunnen vervuld worden.
Writ den T IJ D VAN 'T J A A R betreft , zoo kan men zekerlijk
reeds in het najaar,, en dadelijk na dat de boom het blad heeft
laten beginnen te fnoeijen, en men kan zulks den geheelen winter door doen, tot dat de fappen wederom beginnen te
rijzen. Want zoo dra de fappen door de koude verdikt of ge.
ftold zijn , km men den boom als flapend aanmerken en naar
welgevallen behandelen. Dan daar een felle vorst de gefnoeide
oogen zeer kan doen verdroogen of verdorren , en daar
buitendien a4e de wonden het fpoedigst genezen , wanneer de
fappen dadelijk in werking geraken , zoo is de maand Maart over't
lgemeen het meest gefchikte tijditip , om de frioeijing te verrigten.
Ten opzigte der PERSIKBOOMEN in 't bijzonder,, is het
(Alder onze Noordelijke luchtfreA van btlang , dat men dezely en in 't voorjaar fnoeije, zoo dra de fappen beginnen te rijzen,
en even voor dat het blad zigtbaar words. Men begint bij de
vroegri;pe eii eindigt bij de laatite foorten ; of men fchikt zich
naar de ftandpiaats, begint bij de planketfels die op het zuiden
Ram
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than, gnat dan tot de oostelijkel en vervolgens tot de westelii..
ken over , terwijl men eindelijk ook met het fnoeijen van jonge
en clerk groeijende boomen altijd den meesten fpoed maakt.
Men vindt in de Fruitkundige Werken van vroegeren tijd verfchillende kunstbenamingen , uitdrukkende de verfchillende wij ze
waarop en de gevallen waarin , zekere takken weggefnoeid wor..
den. Zoo noemt men TOP-SNEDE (Taille 4 racourcid wanneer
een jonge tak of lot door wegfnoeijing van zijn top , of van het
bovenfte erg laatst gegroeide gedeelte , wordt ingekort , hetgeen
altijd kort , boven een oog, maar nimmer boven een vruchtoog
gefchieden meet.
De HEELE SNEDE (Taille entiere) noemt men die , wanneer
een tak, vlak bij zijn moedertak , waaruit bij voortgekomen is,
wordt weggefnoeid ; waarbij nimmer eenige clomp of oneffenheid
moet overgelaten worden, om dat er anders veelal naast de Bede
WATERLOTEN voortkomen zouden vooral aan dikke takken ,
gelijk mede om dat het flompje belet, dat de wonde niet gemak,
kelijk vergroeijen kan.
De Daalderfnede (Taille faite h rdpaisfeur d'un Jett)
beftaat daarin, dat men een d6n- of tweejarigen tak niet, gelijk
hij de vorige fnede, digt aan den moedertak wegfnoeit, maar
dat men een ftompje ter dikte van ruim een Rijksdaalder daaraan
laat zitten. Van deze fnede wordt bij zoodanige ionge takken
gebruik gemaakt , welke , om dat ze niet wel geplaatst zijn, geheel behoorden weggefnoeid te worden ; en met oogmerk om ,
in plaats van den weggefnoeiden tak, een beter geplari:flen te
verkrijgen , welke ook doorgaans, als de boom goed groeit , nit
bet gemelde ftompje voortkomen zal.
De ITALVE SNEDE (Taille en Talus) is flechts hierin van de
voorgaande onderlcheiden , dat de tak fchuins weggefnoeid worth,
zoodanig dat den binnenkant van den clam of moedertak
niets , maar flan den buitenkant een ftompje van duim van den
afgefroe!ilen , flaan blijft. deze fnede bedient men
zich , als een tak niet wel gegroeid is , om dan een anderen, die
Inter geplaatst zij , te doen voortkomen.
De AIVIBLIGONS-SNEDE (Tattle en Anbligone) gefchiedt
weiige eenjarige loten van appel- en peerboomen. Men fnoeit de.
era
zelven van beide zijden fchuins tdgen elkander en kort
laat de ftompies than, met oogmerk om ze bij een volgende
fnoeijing geheel weg te nemen. De bedoeling , hiervan is om de2
omloop der fappen van al te welig groeijende appel- en peerboomen te ftuiten, en daardoor derzelver groei te matigen.
De TERUG-SNEDE (Tailk en 'mignon) is die , wanneer eent
lot aan het einde van een moedertak voortgefproten , en in 't vorige
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ge inar Ling gelaten, om dat men de fappen kileiden wilde,
nu digt bij den moedertak weggefnoeid wordr. Wierd namelijk
zulk een lot flechts ingekort, dan zoude men eon langen , naakten tak houden , tcrwijl men in tegendeel door deze fnede doortr ans den moedertak tot het maken van zijtakken noodzaakt
Welke of tot het fatfoen van den boom noodzakelijk zijn , of
ook wel bekwame vruchttakken worden. Gebeurt het voorts dat
de moedertak geene zijtakken maakt , dan worden zijne oogen
veelal vruchtoogen, en hij zelf bijgevolg een goede vruchttak.
De H A A K S N E D E (Taille en Crochet) gefchiedt met oogmerk
cm eene opening of ledige plants aan te vullen. Tot dat elude
fnijdt men een tak, onder aan de opening , tot op I , 2 of 3
duimen van zijn moedertak af. Uit dit ftompje komen, als de
boom wel groeit , meestal eenige, zijtakken , Welke , bij de volgende fnoeijing ingekort zijnde , op hun beurt wederom andere
zijloten maken , waarmede men de ledige plaats naar welgevallen
zal kunnen vervullen.
Nog dient deze fnede, om als een jonge tak niet wel geplaatst
is , uit het gelatene itompje andere en beter geplaatite te doen
voortkomen; moetende de korting , zoo veel mogelijk gefchieden digt boven een oog, hetwelk naar Bien kant henen wijst,
waar het toekomende lot heengroeijen moet. — Deze fnede is
vooral van veel dienst aan kerfen , pruimen en andere jonge STEEN'
v R UCH T boomen , om deztiven van onderen digt te houden,
daar ze anders zeer ligtelijk onder aan kaal en naakt worden.
Boven en behalve deze bijdragen tot eene algemeene handlerding tot de fnoeikunst, vindt men bij elk afzonderlijk foort van
vruchtboomen het noodige daaromtrent aangewezen.
Hoe zeer voorts uit al het gezegde blijkt, dat flechts jonge of
half- en laagfiamde boomen deze aanhoudende zorg van den tuinman vereifchen , zoo komt echter o o K B IJ VOLWASSENE EN
BEJAARD E II 0 0 GSTAMMEN, die men anders geheel en al aan
kunnen natuurlijken loop overlaat, jaarlijks eene zekere fnoeijing
te pas , die tot oogmerk heeft om een aantal toevallige ongere.
geldheden te verhelpen en toekomilige kwalen te voorkomen.
In de maand. Maart namelijk behoort een zorgvuldig tuinman,
met de noodige gereedfchappen gewapend , alle zijne boomen te
bezoeken, dezelven van doode of fchadelijke takken te ontlasten, en van mos , rupfennesten en dergelijken behoorlijk te zui.
veren.
Zoodanige takken welke , onder de kroon , nit den Ilan voortkomen , noemt men ROWS/Ells, en dezen moeten rein weggefnoeid
worden, om dat -zij den ftam, die zoo veel mogelijk glad moet
zijn,
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2ijtl, ontfieren , enaan de kroontakke n de fappen ontrooven.—
Wanneer voorts twee takken elkander doorkruilen d. zooda
nig over elftander heen gegroeid zijn, dat zij bij de minite beweging van den wind elkander wrijven, dan moet de dunfte daar
van, of die het flechtst geplaatst is , weggefnoeid worden : eveneens moet zoodanige tak weggefnoeid worden , welke tegen een
anderen aangroeit en hem eene valfche rigting geeft.
Ie WAT E R L 0 T E N, zijnde geile, regt fchietende loten, met
kletne, verre von elkander flaande oogen , moeten wel is waar,
fappige , goede en gezonde boomen fomtijds weggefnoeid
worden, evenwel moet men hieromtrent met veel omzigtigheid
te werk gaan, daar de natuur dezelven veelal, vooral bij beparde boomen, met een zeer goed oogmerk voortbrengt.
Men kan in die gevallen dikwijls van de waterloten gebruik
maken, om aan een ouden boom als het ware nieuw 'even bij te
zetten, en hem nog vele jaren te doen dragen, wanneer namelijk dezelven, gelijk veelal gefchiedt, daar ter plaatfe voortko.
men, waar de zware en oude takken van een boom beginnen hol
of ziekelijk te worden, en zij dus best gefchikt zijn om dezen
te vervangen: hebbende men dan flechts zoodanige oude takken
op het regte tijditip of te zagen , de wonde met het tuinmes glad
f te fnijden en met boompap en boompoeijer te overdekken.
Ook bij jonge boomen moet men de waterioten niet altijd evens
Bens behandelen. Men moet ze namelijk wegnemen, ingevalle
de boom behoorlijk vruchten draagt, om dat zij aan de vrucht.
bare takken het voedfel ontrooven. Wanneer daarentegen de jortge boom zeer gel! groeit, zwaar hout ma.akt, en weinig vruchten drangt,' of de bloefems laat vallen zonder vrucht te zetten
dan moet men hem vooral zijne waterloten niet ontnemen, om
dat deze de overtollige fappen naar zich trekken , en daardoor de
vruchtbaarheid van den boom aanmerkelijk bevorderen : zullende
men na verloop van een paar jaren den geheelen boom, zelfs de
waterioten daaronder begrepen, met vruchten overdekt ziene
Bij gelegenheid dat men in het voorjaar A LLE boomen zonder
onderfcheid van doode en andere fchadeliike takken zuivert, moet
men ook de worteluitloopers (bijaldien men daarmede zoo lang
rnogt g,ewaclit hebben) wegnemen , en het mos en de fchilfers van
den bast van den clam afkrabben , waardoor men den boom van
eene menigte van fchadelijk ongeclierte zal bevrijden, hetgeen
hem anders wel ras in alien opzigte niet weinig nadeel toebrenø
gen zoude.
SNOEIMES. Zie
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De SORBENBOOM. Sorbus , Crataegus. — Er zijn vet
fcheidene foorten van verwante, en echter onderling zeer verfchillende, vruchtboom en , welke dezen naam dragen.
I) De BERG-S ORB END o o M. Sorbus torminalis. Crataegus torminalis. Der wade Bergfperwerbaum. Elfebeere, ilhornbliittenger Speierbaum , iltlaskirfehe. Sorbiei . de Montagne , Alifier.
Wild- Service , Mountain iish. — Ben hooge , wilde boom , die
in Duitschland en elders in koude bergachtige plaatfen en bosfchen veel gevonden wordt. Deszelfs bast is witachtig graauw,,
de oogen groot en vol, de blndm hebben de gedaante van een
druivenblad, en zijn donkergroen en van achteren witwollig. De
bloefems zitten aan trosfen van 3 o tot 4o auks , en beftaan uit
vijf kleine en fpierwitte blaadjes , welke rond gebogen zijn. De
witte ftijltjes zijn aan de blaadjes vastgegroeid en hebben groenachtig gele helmpjes. Ilij bloeit half Mei.
De vrucht is eene peervormige bes, zoo groot als een hazelfoot ; fteel en bloem zijn eenigzins gezonken. Zij kan, even als
de mispels , niet eerder gegeten worden , dan na dat zij een tijd
fang gelegen heeft, en buikziek geworden is : middel in heeft
zij een langwerpigen fteen zonder fpits.
De BOOM wordt wel so voeten hoog, deszelfs bout is zeer
heard, fijn, en witachtig geel; hij kan Zoo jaar oud worden en
Yerdient eene plaats in opgaande bosfchen.
2) 1),; ITALIA A N$ CH E SORBENBOOM. Crataegus ilAarolus
lifespilus zlpii folio laciniato. Der 4zarolbaum. — Groeit in Italien en in de Levante in 't wild ; de clam wordt zwaar, twintig
voet hoog, maakt vele onregelmatige takken, en de bast is lichtbruin van kleur. Het blad heeft veel overeenkomst met dat van
den gemeenen Eschdoorn , maar is breeder en bleeker. De vrucht
is , volkomen rijp zijnde, zuurachtig en niet onaangenaam van
gp

fmaak.
3) De V IRGINISCHE SORBENBOOM. Crataegus Crus
galli. L I N N. - De clam wordt ongeveer 15 voeten hoog, ii
lichtbruin van bast en heeft vele onregelmatige takken met!doorns.
Her blad is naar voren breed, naar achteren final , lichtgroen , beefy
een korten heel, en tanden als een zaag. De bloefems zijn wit,
zeer groot, en hebben vijf bladen die nit elkander gefpreid zijn.
De vrucht is rood van kleur , en tamelijk groot. Zij bloeit in
bet laatst van Mei, wordt in September rijp, en heeft vijf !leentjes als halve manen.
4) De SCHAR LAKENROO DE SORBEN300M. Crataegus coceinea. L I N N, Der Ilahnenfporn - hagedorn. — Hij heeft zware
doorns , welke benedenwaarts gebogen zijn even als Hanefporen.
Er is echoer oak eeue afwijking vai' deze Coon, welke geene
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dooms !weft maar voor het overige in alles met de andere overeen komt. Hij is uit Kanada afkomstig. De vrucht is groot,
zoetachtig en aangenaam van finaak.
5) De TAmmE SO RBENBOO M SLUPPERBOOM. Sorbus
domestica , Sorbus fativa , is dezelfde met No. I. maar door zorg
en veredeling heeft men de vruchten grooter en fmakeliiker doen
-worden.
6) De LUSTERBESSIENBOOM, VOGELS-BESSENBOOIVI,
XWALIITERBESSENBOOM. Sorbus aucuparia. — Is middel.
matig groot, en groeit op vele plaatfen in 't wild. Men plant.
ze tusfchen ander gewas om hunne fraaije witte bloefems in 't
voorjaar , en om de fchoone roode besfen , die dezelven vervange.n , en in 't najaar het oog verlustigen. Men gebruikt de besfen , gelijk bekend is, om lijsters te vangen. Tot dat einde moe.
ten zij niet al te rijp geplukt worden , om dat ze anders ligtelijk
van de flelen afvallen en niet zoo lang duren kunnen.
De meeste foorten van Sorben zijn ook zeer gefchikt om, met
Appels en Peren vermengd, tot Cider gebruikt te worden , daar
zij aan denzelven eene fraaije kleur en veel vuur bijzetten. Men
kan insgelijks Brandewijn daarvan maken.
Het SPENEN VAN ENTRUZEN befIcat daarin dat men de
rijzen , die men tot den tijd der veredeling bewaren wil, met heti
afgefneden deel in den grond ileekt.
De LASCHRUZEN, welke men gedurende den winter , of in
de maand Maart verzameld heeft, Ileekt men in den tuin , ter
lengte van 2 voet , in den grond , en wel op eene Noordelijko
plaats , waar zij veel fchaduwe hebben , om te beletten dat de
zon dezelven niet vroeg in het voorjaar doe uitbotten. Wanneer
men ze gebruiken wil, wascht men ze alvorens af. Op die iwijze
kan men dezelven zeer lang bewaren. Komt men b. v. in September of October in een tuin , waar nit men lasch- of ent-rijzert
wil medenemen, dan flaat men ze in een vochtigen dock te huis
gekomen fteekt men ze op de voormelde wijze in de aarde tot
dat men er gebruik van kan maken. Het is intusfchen zeer dien.ftig, dat men aan dergelijke rijzen eenig oud hoot late.
Snijdt men op een vreemde plaats, middel in den winter, en bij
vriezend weer, entrijzen van een boom, dan moot men dezelven op geen warme plaats brengen , maar gedurende een half uur
in koud water leggen , en ze vervolgens t'liuis in den grond
iteken.
De SPINNEN — die van velerlei foort zijn, als ntnss Pltfenz.
T VINSPINNBN, VELAS PINNEN, WO LI D P1NN
1r)en
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doen aan de gewasfen weinig of Been nadeel, daar zij zichmeest
van vliegen mugge r , en ander klein ongedierte generen , van
hetwelk men anders vrij wat meer hinder hebben zoude.
SPOREN. Zie VRUCHTTAKKEN.
De SPREEUWEN of ST ARE N (Sturmis) - die bier to Iande zeer overvioed ig en bekend zijn , en zich in wrens enz. opze zich in- andere meer boschachtige landed
houden ,
meer in de bosfclien en Rolle boomen nestelen doen vooral in
den kerfetild zeer veel kwaad, daar zij in de kerfen bijten en
dezelven bederven , vooral in drooge jaren , am dat ze dan in
de Weilanden niet zoo goed wurmen en andere infecten vinden
kunnen, welke anders hun gewoon voedfel zijn.
De jonge fpreeuwen kunnen gegeten worden zijnde even
finakelijk als lijsters: waar de ouden zijn taxi en onfmakelijk.
De S PU WE R. Chermes pijri L IN N. Das Schaum infect , der
1311-nbaumfauger. - Is een klein diertje 't welk zich tusfchen
de jonge loten en bladen ophoudt , en wel in eene foort van
y acht of fchuim , even als fpuwfel , waarvan het den naam voert.
Het is in 't eerst klein , en words allengs grooter en vetter.
Deze infecten zijn , vooral aan tedere gewasfen zeer fchadelijk ,
doordien zij den =loop der fappen floren, zoo dat er bulten
en knobbels ontflaan, en de takken krom wasfen en bederven.
Men vindt ze oak veel aan de anjelierplanten.
Het eenigile middel daartegen is , dat men ze met de hander
wegneemt, overal waar men ze ontwaart.
STAKETSEL. Zie PLANKET.
De STAM is dat voorname gedeelte VAN EEN B o om , waar
door de fappen uit de wortels omhoog rijzen , en waarin dezelven behoorlijk gelouterd en verfijnd worden, alvorens zij zich
in de kroon verfpreiden. Hij beitaat nit den BAST (zie BAST)
tilt het HOUT, en uit het MERG. (zie MERG) Het hout heefc
juist zulke vezels als de bast, waar zij zijn dieper en naauwer,,
zoo dat zij niet dan lucht kunnen bevatten.
STAMPERTJE. Zie BLOESEM,
STARED. Zie SPREEUWEN.

=KEW. Zie MORNS.
STEK-

SUIKER-STROOP,
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STEKICEN zijn takken of loten, Welke van vruchtboomen of heesters afgefneden en in den grond gefloken worden
om er wortels te maken en tot boomen te worden. In dat geval
warden er de oogen weike boven den grond takken met bladen
zouden geworden zijn, tot wortels. Bij appel- en peerboomen
intusfchen is deze wijze van voortplanten niet doenlijk, moetende dezelven door het enten in hunne echtheid voortgeplant worden. Bij laagftammen en heesters daarentegen, als daar zijn
KWEGN, MISPELS, PARADUSSTAM, KORNOELJES, BESSEN en HA ZELNOTEN, en eveneens ook bij den NITUNSTOK,

komt men met flekken verder. Zij vereifchen echter een goeden, losfen en vochtigen grond, moeten niet te veel aan de zon
blootgefteld zijn , en bij droog weer van tijd tot tijd gegoten
worden.
Men neemt gewoonlijk , om te flekken , zware zomerloten
tot II- voet lang, wanneer men dezelven zoodanig van den
cak kan affcheuren , dat er het onderfle gedeelte van 't gewricht
zonder veel merg, aan blijft zitten , is zulks het verkiezeiijkst.
Men fnijdt ze daar ter plaatfe rond en glad af, en wel in 't veor'par,, vOOr dat de boomen beginnen uit te botten, zijnde betook
zeer nuttig, dat men er bij die gelegenheid, wat boomfmeer,
ter groote van een noot , onder aan fmere.
Wanneer men ze nu in den grond wil fleken , maakt men in
het wel bearbeidde land een greppel, zet de loten daarin regt
over eind en een voet van elkander, zoo diep dat er twee of
drie oogen boven den grond komen. In het eerfte jaar behoeft
ze flechts te wieden en vochtig te houden. In het volgend
voorjaar worden de jonge fcheuten tot op eenige oogen ingekort , ten einde de wortels te verfterken : en men moet ze gewooniijk chic jaren lang laten Chan, voor dat men ze gevoege.
lijk kan verplanten.
STIJLTJES. Zie BLOESEMs
waarvan bij het kontijten van vruchSUIKER- STROOP
ten veel gebruik gemaakt wordt, beflaat uit goede Witte fuiker,
in fchoon water gefmolten, en tot bekwame dikte g•ekookte
dezelve te louteren , neemt men wit van eijers , klopt hetzelve
tot dat het in fchuim veranderd is , giet het met wat water in
de kokende 'troop, en fchuimt dan dezelve bij aanhoudend.heid.
Vervolgens wordt de ftroop tot die dikte gekookt, dat zij begint te s PIN N E N, dat is dat zij, koud geworden zijnde , zich
als een draud met den vinger laat om hoog trekken. Worts
moet
Hh3
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xnoet dezelve langzaam gekookt, en van tijd tot tijd omgeroerei
worden , op dat zij niet aanbrande.
T.
TAK, De T A ICKEN zijn een vervolg van den Elam , en ais 't
Ware eene voortplanting van den boom op zich zeif: kunnende
men met regt zeggen dat de eene boom op den anderen wast en
Zijne wortels daarin fchiet : want de vezels van een afgefcheurden tak zijn niers anders dan de wortels , waardoor hij met den
Inoederitam verbonden is; hebbende hij hout, bast, oogen , bladen , bloefems, en in an Nvoord alles met den ftam gemeen. De
takken komen uit de loten , en deze uit de oogen of knoppen
der boomen. Pie 00G.)
Om boomen goed te kunnen fnoeijen moet men de verfchillende foorten, van takken wel kennen en van eikander weten te
onderfcheiden. Men geefc aan dezelven onderfcheidene benamingen :
o o F D T A K K E N noemt men die , welke regrareeks uit den
flaw hun begin nemen,, en waaruit vervolgens alle de anderen
211engs voortgekomen zijn of nog voortkomen moeten. Dit zijn
dus de ovdflen en zwaarflen.
Z IJTAKKEN noeot men in 't algemeen alle takken welke uit
ten anderen tak voortkomen, en zijdwaarts groeijen.
MOEDERTAKKEN zijn diegenen , welke na de hatstvoorgaande winterfnoeijing weder andere jonge takken voortbren.
gen.
H OUTTAKKEN zijn in bet algemeen alle die groffe takken
tan den boom, welke geene vruchten dragen : doch meer bijyonder verftaat men hierdoor diegenen, welke uit een moedertak, na de laatfle winterthoeijing , met kracht gegroeid zijn , en
die dus zwaarder zijn dan de andere jonge loten. Doorgaans zijn
dit de zoodanigen welke uit de moedertakken van het bovenfle
des booms voortkomen, waar,, gelijk men weet, altijd de mees•
te groei is. Om dat nu deze takken zoo fterk groeijen, dragen
zij ook vooreerst geen vrucht , maar moeten tot fatfoenering van
den boom dienen.
V RU CHT TA It K EN. Dezen zijn anders bij de PIT- dan bij
de STEEN VRUCHTEN.
i) Bij de PITVRUCH TEN zijn zij wederom onderfcheiden.
In AANICOMEND VRUCHTHOUT (Branche d'esperance) zijn4e takken, welke voor het tegenwoordige nog niet dragen , maar
voor het volgeode, of voor het tweede, of derde jaar, vruchten beloyen.
Ea
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(Branche fdcosule) dat reeds

met vruchtoogen bezet is.
Het AANKOMEND VRUCHTHOUT der Pitvruchten is vijfderlei:
a) De eerite foort kent men daaraan, dat de oogen niet plat
en dun , maar wat dik en rondachtig, en de loten kortledig zijn, d. i. dat de oogen niet verre van een itaan.
Zij komen doorgaans aan het benedenfte of laagfte gedeelte der moedertakken voort.
b) De tweede foort zijn takken welke ter plaatfe , waar:zij
uit den moedertak voortkomen, eenige groffe ringen of
verhevene rimpels hebben.
c) De derde foort, die wel dra vruchten beloven, hebben
geen rimpels aan 't begin, maar bijkans middel in.
d) De vierde foort zijn diegenen , welke aan hun uiterite
een bloefemoog hebben. Dit oog fink als het ware den
tak, en maakt hem daardoor vruchtbaar.
e) De vijfde foort van vruchttakken komt fomtijds uit een
ouden kleinen vruchttak , die reeds vruchten gedragen
heeft, of ook wel uit een bloefemknop, wiens bloefem
bij toeval gemist heeft.
Het VRUCHTDRAGEND HOUT der Pitvruchten kent meaati
deszelfs bloefemknoppen, welke altijd veel grooter,, ronder en
dikker zijn dan de bladoogen. De voormelde vijf foorten van
aankomend vruchthout, krijgen den naam van vruchtdragend
hout, zoo dra derzelver oogen in vruchtoogen veranderd zijn,
hetgeen met de eene foort vroeger , met de andere later plants
beeft, naar mate de boom of tak welig of gematigd groeit.
Over 't algemeen zijn kleine, kortledige en redelijk dikke
vruchttakken doorgaans de besten, om dat ze groote vruchten
geven , en zulks gedurende verfcheidene jaren , vooral wanneer
zij aan zwaar hout itaan.
2) Bij de 1 TEENVRUCHT EN hebben de vruchttakken doorgaans 2 of 3 oogen bij elkander, waarvan fomtijds het ddn een
bladoog, en de overigen bloefemoogen zijn; de houttakken daarentegen hebben hunne oogen op de gewone wijze en even als
de pitvruchten.
Ook is het vruchthout der fteenvruchten van dat der Pitvruchten daarin onderfcheiden , dat de eenjarige vruchtbare loten het
volgende jaar vrucht geven , en vervolgens flerven , terwij1 hec
vruchthout der Pitvruchten meestal niet zoo fpoedig vruchtbaar
wordt, maar vervolgens ook verfcheidene jaren vruchtbaar blijfr.
SPOORHOUT noemt men zoodanig twee drie- of meerderjarig bout, 't welk met min of meet dikke , lange fporeu, als
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met puntige dooms, bezet is, ter plaatfe daar anders cle biad..
oogen zijn , en Pan wier e:nden doorgaans de bladen voortko.
me n. Di t is vooral aan fornmige foorten van peren en pruimen.
eigen.
dunne
MAGERE T A K K E N (Branches eh:Tonnes) zijn
takken, die noch voor vrucht noch voor hout goed zijn , en (Liaroils door e'en kundig tuinman op zijn tijd altijd weggefnoeid worden , daar zij flechts de overige goede takken van derzelver voedfel berooven.
Zij worden door min ervarene wel eens voor vruchttakken
aangezian, maar zijn gunner, en hebben ook de oogen verder
uit elkander than dan de vruchttakken.
WATER.LOTEN of ZU'IGeRS (Branches Courmandes) kept
men daaraan dat zij veel weliger groeijen dan Pile andere Iowa
ran denzellden boom , en daarom ook doorgaans veel langer en
groffer zijn. Zij groeijen meestal regt opwaarts, bun bast
is dun , glad en bFaleend , en hunne oogen zijn Mein en plat en
vrij verre van eileinder af.
TOPP;-,:tr.NZ. Zie SNOEIJEN.
TREUREN. Weunee.r een boom treurt, wanneer mCrZ
ontwaart dat dezelve Piet meer groeit wanneer de bladen gee'.
nchtig worden enz. dan moet men in de eerie plants onderzoeken
of er ook, bij de wortels , muizen,padden of dergeliik ongedierte
huisvesten, ea dezelven ontblooten of daaraan kungen. Ingevalle
men niets hiervan befpeurt, moet men gedurende acht dagen den
ft:1m dagelijks met versch water afwasfchen.
Is de boom OUD en zwAK niaar zonder eenig hoofdgebrek,
dan inn hem vernienwea, door de oude takken af te kappen ; men moot echter flechts met de wine heift beginnen en de
andere voor het volgend jaar bewaren ; ook moet aan elken hoofdtak een lot gelaten worJen, hetgeen een gedeelte dct fappennaar
zich kan trekken, terwiji eindeliik de afgeknpte plants met een
fcherp ales glad afgefneden , met boompap befrneerd en met boompocijer beftrooid moet worden.
Ook kan men een treurenden boom verkwikken , door vroeg in
ha voorjaar den groud oin deszelfs wortels been nit te graven,
en in deszelfs plants ter hoogte van z voet eene zekere garde te
brengen, welke men gedurende den winter maakt, door in ecu
gat goede bouwaarde te florten, tusfehen beiden blood van gcflagt vee - daarop te gieten , en ,dit mengfel van tijd tot tljd oin tC!
roeren1 Deze verflerkende garde over de wortels been 3elegd zijnde , worth boven op met gewone aarde overd'z-k.c.
17.;%1N. Zie 13002kIGAARD.
'T. UIN.,

TUINME S.
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TUIN. Zie HEG.
TUINLADDER. Gewoonlijk gebruikt men hiertoe eene dubbele ladder, welke door middel van een touw of van een ijzer
vastgezet , en door fommigen onderaan van ijzere punten voorzien words om het uitglijden te beletten. De fporten behooren , even als bij andere ladders , van jong en tatai bout vervaardigd te worden , wil men er gerust op klimmen en than te arbeiden.
Intusfchen kan men ook eene ENKELE ladder , door middel
van twee flokken, regt over eind. zetten , zoo dat die even vast
itaat en tot hetzelfde oogmerk kan gebruikt worden. Lie Ph,
XV. fig. k. De twee flokken, die boven eene gaffel hebben,
moeten een paar voeten langer zijn dan de ladder. 'kelt
men nu de ladder , zoo fchuins als men verkiest , bij een boom
geplaatst, dan Z2t men de gemelde flokken op den vereischtc:1
affland fchuins daartegen aan , zoo dat de gaffel in de derde
vierde fport komt te grijpen , en wel zoo dat de flok die onder
aan naar de regter zijde uitgefpreid is, in den linker boom van
de ladder, en de andere in den regter boom grijpt, en dos de
beide itokken in 't kruis over elkander heenkomen , en onder
de ladder een drievoet uitmaken.
TUINMES. Dit is het onontbeerlijkfte werktuig van een hovenier , met betrekking tot de vruchtboomen. Men heeft groute en kleine tuinmesfen. Zij moeten van zeer goed final ,
niet al te taai noch ook te week , en de dikte aan de breede geevenredigd zijn. Men zie ten opzigte der vorm Pl. XV. Vele
tuinmesfen zijn al te krom, zoo dat men ze niet gemakkelijk kan
beilieren , en , bij het minfle uitglijden van dezelven , ligtelijk in
den flam fnijdt of een verkeerd lot wegfnoeit. Een mes dat maLig krom is, en eene korte fpits heeft (fig. A. en B.) is bet gomakkelijkst en werkt het zekerst. Sommige hoveniers Zijn lotusfchen aan eene lange fpits gewend (fig. L L) en man heeft die
ook wel eens noodig, om een lot of dood bout tusfchen digs
bij elkander flaande takken heen te fnoeijen. Maar niettegenflaande de lange fpits behooren dezelven toch nimmer al te krom
te zijn, en naar fikkels te gelijken, noch ook al te lang : om dat
zulks ten eenen male overtollig is, en men in dat geval het mes
niet zoo goed kan hanteren, noch er de noodige kracht aan bijzetten. — Het kleine tuinmes (fig. B.) mag wel lets Linger zija
om dat men met hetzelve geene zware fiweijingen verrigt, maar
het doorgaaus tot ander gebruik bij zich heeft.
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V.
VEENMOLLEN. Gryllo .Talpae. — Een Infect , behoo.
rende tot de Krekels , maar zijnde veel grooter. Het heeft voorIan twee platte en zildwaarts uitftaande pooten, waarmede het,
even Ms de Mot , gaten in den grond maakt, en veroorzaakt Comtijds door het afkuagen en opeten van planters en kruiden veel
fchade in de tuinen.
Om ze te vangen giet men water in de gaten , waardoor zij
genoodzaakt worden, nit hunne Nolen te komen.
E EN 13 0 o M VERE DE LEN — wil zeggen , van een boom,
die van nature zure of Jaffe vruchten zoude voortgebragt hebben,
door de kunst een boom te maken, die edele , goede en fmakelijke vruchten draagt, hetgeen de Franfchen franc noemen. Zulks
kan op verfchillende wijzen gefchieden , de gewoontle en meest
beproefden zijn : het OCULEREN, het LASSCHEN en het
ENTEN. Het zogen of afleggen , het aanplakken , het enten met
de fluit , zijn flechts veranderingen, die over 't algemeen minder verkiezelijk zijn.
Dan het eigenlijke veredelen beftaat niet flechts in de gemelde
kunstbewerking , maar vooral ook in de kennis der verfchillende
foorten van vruchten, ten chide leder foort op zoodanigen grand.
ftam kome, welke voor haar het gefchiktst is , en haar het fmakelijkst doe worden.
Ook moet het inwendige geflel van den wilden ifam of zaai.
ling de meest mogelijke overeenkomst hebben met dat van het
entrijs, wit men er een gezonden en duurzamen boom van ma.
ken. — De fijne vruchten zijn doorgaans zeer gevoelig op haren
grondifam, en men moet daarom dezelven zoo veel mogelijk op
zaailingen van dezelfde foort veredelen. Men kan de meeste
.Appels ook op Parcelijsilam eaten , zonder dat dezelven verbas.
teren , dan dit worden flechts langflamde boomen. Eveneens gebruikt men de Kwe voor Peren , intusfchen willen niet alle foorten daarop tieren, en over 't algemeen is het verkiezelijker, ow,
indien men de ruimteheeft , zelfs tot leiboomen grondftammen van
de eigen foort te nemen , wordende deze boomen zwaarder,, duur.
zamer en vruchtbaarder,, dan die op Paradijsilam veredeld zijn.
FERNIS.

Zie DRUIVEN.

VERPLANTEN VAN BOOBIZN. Zie PLANTEN.,
VERZENDEN v AN B o OMEN. Zie 1NPAKKEN.
VER-
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VERZETTEN. Zie PLANTEN.
De VIJGENBOOM. Ficus. Feigenbaum. Figuier. Fig.tree.—
Deze, in de Natuurlijke gefchiedenis zeer merkwaardige, boom
is uit Azle naar Griekenland en Italien, van daar naar Frank.
rijk , en eindelijk in de overige Europeefche gewesten gekomen
Hij behoort tot de planten met gemengde geflachten , waar de
geflachten op drie verfchillende planter' gevonden worden, en
LI N N E U S heeft hem eindelijk in de derde afdeeling van de 23fle
klasfe geplaatst , Polygancia Tricecia genaamd, daar hij hem te
voren tot de kryptogamia geteld had.
De vrucht zelve bevat de bloefems en zaden. Eertiids meende
men dat de Vijgenboom in 't geheel geene bloefems voortbragt ,
om dat men zag dat de Vijgen, zonder voorafgaande bloefems
uit de jonge loten , digt boven de bladen voortkwamen, dan hij
Bader onderzoek is gebleken dat de Vijg hare bloefems inwendig
in de vrucht, aan het uiterfte einde heeft. Daar ziet men , tegen
dat de vrucht begint te rijpen , eene kleine opening, waarin vezeltjes zijn, zijnde of de flijltjes of de flampertjes, naar gelang
van het geflacht.
leder bloefem zit op een fteeltje en is of mannelijk of vrouwelijk. Bij de mannetjes zijn drie flijltjes en een onvolmaakt ftampertje , 't geen van drie regt opftaande en lanfetvormige bladen
omringd is , welke den kelk uitmaken. Bij de vrouwelijken beflaat deze kelk uit vijf fpitfe bladen , in wier midden een eivormige kiem is , op weiks fpits een krom ftampertje met twee buitenwaarts gebogene openingen flaat, waarin het platgedrukte ronde zaad gevonden wordt.
Elke Vijg bevat enkel mannelijke , of enkel vrouwelijke, of
ook wel bloefems van beiderlei geflachten. In het laatfie geval
beflaan de mannelijken, wier aantal gering is, bet bovenfte, en
de vele vrouwelijke bloefems het benedenfle gedeelte van de
opening: kunnende dan ook de bevruchting zeer gemakkelijk
plaats hebben. Maar wanneer beide in afzonderlijke vruchten
gevonden worden, kunnen zij, als in de vrucht opgefloten zijnde, geene gemeenfchap met elkander hebben. Deze gemeenfchap
wordt intusfehen door cen zee: zonderling middel bewerkt. Een
Infect namelijk behJorende tot de foort die Cynips genaamd,
wordt, en bij de ouden ender den naam van Pfenes voorkomende , boort in de mannelijke Vijgen, legt zijue eijers daarin, eti
brengt, gelijk men vrij algerneen denkt, het mannelijke bloefemnor in de vrouwelijke bloefems. Dit wordt de Capraficatie genoemd welke voorta op de Eilanden van den Archipel plaats
heeft. Men beweert nog-tans dat deze gecaprificeerde Vijgen minder
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der goed zijn dan die , welke zonder deze bewerking , in Provence, Italien en Spanje groeijen.
Odder onze Noordeiijke luchtfireek wordt de Vijgenboom niet
zeer groot. Hij moet 's winters gedekt worden , en vereischt
een warmen zomer,, zullen de vruchten goed rijp worden. Er
komen bijkans het geheele jaar door vruchten uit de oogen der
jange loten voort, maar flechts die, welke in het voorjaar voor
den dag komen, worden in September en October rijp. Die
welke in 't najaar komen , bevriezen des winters en vallen al.
Slechts in de trekkasfen kunnen dezelven in 't leven blijven,
wordende zij in dat geval in Junij of Julij van het volgend jaar
rijp.
De Vijgenboom worth, even als de zwarte Moerbesfenboom
het grevoegelijkst door AFLEGGERS vermenigvuldigd. Men
neemt een — of twee — ook wel nog oudere loten of takken,
en legt dezelven; in den grond , of fleekt ze door een met aarde
gevuld mandje, pot of kas. Reeds in het eerite jaar maken dezelven zoo vele wortels , dat men ze ill het volgend voorjaar
lean affnijden en verplanten , hetgeen in het laatst van Maart be.
boort te geichieden , voor dat de Cappen beghinen te rijzen.
Men kan ze ook door STEKKEN voortplanten , in Welk geval
men tweejarige loten moet nemen , daar de eenjarigen to tar
zijn en ligtelijk rotten.
Will men ze uit het ZAAD aankweeken, hetgeen men of nit
hierlandfche wel rijp gewordene Vijgen , of nit de gedroogden
kan semen , welke wij nit andere landen ontvangen , dan zaait
men ze in potten op een losfen grond, bedekt ze met zeer wei.
nig aarde, en houdt ze warm. Hier door krijgt men echter
meestal afwijkingen en niet dezelfde foorten.
De Vijgenboom neemt bijkans elken grond voor lief, mits op
bet Zuidoosten of Zuiden flaa.nde en tegen de Noord- en Westewinden beveiligd zijnde. In koude en natte gronden komt hij '
echter niet voort. De beste wijze om dezelve te OVERWIN..
TEREN is deze , dat men de aarde zoo hoog tegen den clam op.
hoopt, als maar eenigzins doenlijk is. Vervolgens zet men een
paar breede planken, in de vorm van een tegen elliander,
over den boom heen , zoo dat bet van voren open en ook van
achteren niet gelleel toe is. Bij hevige koude overdekt men alles met ftroo en loof, hetgeen men evenwel, zoo dra het war
zachter wordt, wederom wegneemt. Zoo doende zal men den
c en , zonder dat men hem
boom tegen de felle koude beveili g
den zoo hoog noodigen invloed der vrije lucht ontrooft, en
men zal langs dezen weg fomtijds reeds in Junij rijpe Vijgen
erlan gen.
Daar
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Daar voorts de Vijgenboom zijne vruchten alien aan het ion.
ge bout draagt, terwij1 de oogen can het Dude hoot niet tat-loopen , zoo moet dezelve ook als leiboom op een bijzondere
wijze gefnoeid worden.
In de cello plaats moet men hem altijd pogen laag te houden
en tot dat chide telkens in het voorjaar den hoofdfcheut wq
ftweijen: want daar ieder lot niet sneer dan this vruchten draagt,
zoo behoort de boom door het allengs wegnemen der oude takken, tot het maken van nieuwe loten genoodzaakt , en op die
wijze gedurig vernieuwd en in een draagbaren nand gehouden
te worden. Door dit laag houden van den boom kan men hem
dan ook des winters gemakkelijker overdekken,
In de tweedc plants moeteri in 't voorjaar , behalve het doode
bout, ook alle de tengere takjes weggefnoeid worden , van weaken men Beene vrucht kan verwachten ; of wanneer men dezelven niet wet meent te kunnen misfen, moeten zij ten minften tot
op een of twea oogen ingekort worden; uit hoofde dat, even
gelijk bij den Wijnitok, flechts de zware loten de meeste en
fmakelij .kfe vruchten voortbrengen. Maar ook deze zware loten
moeten ingekort worden en niet veel Langer dan t voet blijven,
om dat anders de boom to veel 'in de hoogte fchieten zoude, in
plaats van een aantal jonge loten te maken. De waterloten
Wier oogen plat zijn, en -verre nit een ftaan , foocit men gelled
weg , 't en ware men ze tot het vervullen van ledige plekken
noodig had, in welk geval men dezelven tot op Brie of vier
oogen inkort.
F o RS IJTH wil de Vijgenboomen nimmer in het najaar, noch
gedurende den winter, maar altijd in 't laatst van April of in 't
begin van Mei gefnoeid hebben : voorts moet men, volgens hem ,
de jonge loten in Junij knakken, ,om ze te beletten van door
te wasfen ; en zoo dra de vruchten de groote eener noottnuscaat
bereikt hebben , moet men de toppen der loten of met de viagers knijpen of wegfnoeijen , en in deze en alle andere gevallen
de wonders met boompap en boompocijer befineren en beftrooijen.
wanneer men Trekkasfen heeft , kan men bier to laude gemakkelijk geurige en tevens vroege Vijgen erlangen, door de boomen in het najaar in potten of bakken te planten, gedurende
den winter in huis te nemen , en ze dan in het voorjaar in de
Trekkasfen te plaatfen. De G R o o T E WITTE \T UG, als de
geurigile foort, is hiertoc het gefchikst: voorts moeten de I•islen,
behoorlijk gelucht en de boomen van het noodige vocht voorzien worden , gelijk zulks onder het artikel B ItOEIJE N in het
breede betoogd is.
-Alen
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Men kan ook voor de leiboomen glaze!: zetten , waardoor
men insgelijks vroege en geurige vruchten zal verkrijgen.
De Italianen laten wel door middel van een pennetje wat zoe,.
le olie in de bloem van de Vijgen loopeu, waardoor de vruch.
ten ten miniten 14 dagen vroeger rijp worden. Men moet ech.
ter zorgen , dat de fchil niet befchadigd worde, anders zou-de
de vrucht fterven.
De rijpe VERSCHE V IJ G E N zijn eene zeer aangename
vrucht , worden ook voor gezond gehouden , en voeden clerk.
Er is in de Wijnlanden , waar de Vijgenboomen tusfchen de
druiven geplant worden , eene kleine Snip (Ficedula) die de Vij.
gen zeer gaarne eet , en daardoor ongemeen vet en fmakelijk
wordy.
Men zegt ook dat de Vosfen , in den tijd dat de Vijgen en
Druiven rijp worden, zoo vet en fmakelijk worden , dat fommige dezelven in dien tijd van 't jaar tot fpijze gebruiken.
De DROOGE VIJGEN, die in de wane landen in groote
menigte, het zij in den Oven , het zij in de Zon, gedroogd
worden, (gelijk het eerfte meest op de Griekfche Eilanden en
het laatfte in Provence gefchiedt) worden voor nog gezonder
gehouden dan de verfche, en zijn nog zoeter en geuriger, maar
minder voedzaam.
Van de drooge Vijgen words ook in Italien , Spanje en Por-,
tugal, door flamping , vermenging , en zamenperfing met gefchilde amandels, rozijnen en kruiden , eene foort van KAAS of
KoKK vervaardigd en naar elders verzonden, welke ongemeea
finakelijk is.
Het hout van den Vijgenboom is zoo wel tot werk- als tot
brandhout van zeer weinig waarde.
Van alle de verfchillende foorten van Vijgen , waarvan de
meesten flechts in Trekkasfen tot vermaak en uit liefhebberij
aangekweekt worden, zijn de beide eerfle foorten de eenigften ,
waarvan men hier to lande in de open lucht wezenlijk nut kan
trekken:
t.) De GEMEENE VIJG, DE LANGE PAARSCHE OF PURI.
PER B L A A U W E V IJ G. Ficus communis , ficus (Carica) folds palmatis. Zij is groot, langwerpig, donkerpaarsch , fijn en aangenaam van fmaak. De boom is vruchtbaar en duurzaam, en neemt
bijkans elken grond en ftandplaats voor lief.
2) De GROOTE WITTE GENUEESCHE VIJG is groot,
rOnd , naar den heel toe eenigzins langwerpig , geelachtig , van
binnen rood of paarsch, en dun ran fchil. Zij is zoet en zeer
seurig van fmaak.
2) De KLEINA WITTE trit.QEGZ VIJG is eene roudachtige
vrucht •
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vfncht, van boven plat , en met een *Jaen Nei. Gehee1 rijp
zijnde, wordt de fchil bleekgeel of witachtig. Zij wordt in
Augustus rijp.
4) De BRUIN Of KASTANJEK LEURDE is c nxAvijc is
rond van gedaante , en de grootae van alle Vijgen , uitwendig
kastanjebruin en van binnen paarsch; zij heeft groffe korrels en
is zeer fmalijk. In het laatst van Julij of in ' t begin van Augustus worth zij rijp, en zij barst veelal, wanneer het weer zeer
vruchtbaar is.
5) De ZWARTE GENUEESCHE VIJG. Zij iS donkerpaarscb,
en bijkans zwart , zeer lang, en vrij dik: van binnen minder
rood dan van buiten , ook veel minder fappig dan de witten.
6) De ZWARTE ISCHIAVIJG. Eene korte, van boven vlalrr
ke, tamelijk groote vrucht, welke bijkans zwart en van binnen
donkerrood is. Zij worth in Augustus rijp, en is zeer vruchtbaar; maar begeert eene warme flandplaats.
7) De MALTHEZER VIJG. Klein , bleekbruin , van bovea
plat en naar den reel vrij dun, zoet en aangenaam van fmaak.
8) De BRUINE NAPELscHE VIJG - is zeer groot, rond,
lichtbruin en wit geftreept, heeft groffe korrels, is zeer fmake.
lijk , en wordt in het laatst van Augustus rijp. — Er is ook eene
LANGE BRUINE NAPELsCHE VJJG.

9) De GROENE Is CHIAVIJG. Zij is langwerpig, boven op
geheel rond, van binnen pnarsch en verwend. De fchil is dun,
in 't eerst groen en vervolgens bruinachtig of bruin gevlakt : zij
is zeer fmakelijk.
1o) De MADONNAVIJG, BRUNSWIJKSCHE of HANNOVERSCHE VIJG. Groot , lang en peervormig, bruin van bin'
nen en van buiten , en niet zeer fmakelijk.
I I) De GELE IsCHIAvIJG. - Eene groote peervormige
vrucht , geel en van binnen paarsch., en zeer fmakelijk: de boom
draagt niet clerk.
12) De KLEINE BRUINE ISCHIAVIJG is peervormig, met
een korten Heel , lichtbruin van kleur, en het vleesch rood en
zeer fmakelijk.
13) De Figue gentile , middelmatig groot, rond , geel van kleur,
grofkorrelig en fmakelijk; de boom is niet zeer draagbaar.
14) De PAARSCHE GENUEESCHE VIJG is groot, lang,
zeer zoet en fmakelijk.
15) De KLEINE BLAAUWE vu G is kort van heel, dun yam
fchil en zeer fmakelijk.
16) De KLEINE GROENE AT Ij G, is inwendig rood en beboort tot de beste vijgen. De boom blijft lager dan de meeste
audereu , en is duurzaam en zeer rruchtbaar.
r7) De
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17) De Vermyingue is road, vrij groot, bruin, zoet en gee.
rig; maar zeer gevoelig voor de koude.
i8) De z w Art T z V IJ G uit Provence.
19) De CIJPRISCI1E. VIJG.
20) De VIJGENBOOM IV ET GESNIPPERDE BLADE'.
De VLIERBOOM . Sambucus. Der Hollienderbaum Fliederbaum. Sureau. Elder-Tree. — Hoewel de vrucht van dit heestergewas niet tot die fruiten behoort , welke versch kunnen gegeten worden, zoo kan men dezelve toch zeer good gebruiken,
en er onder anderen een moes van koken , hetgeen gebezigd
wordt om to zweeten: ook kan men ze met de pruimen tot moes
koken. — De bloefem op de wijze van thee gedronken , wordt,
gelijk bekend is , tot hetzelfde oogmerk voor zeer dienflig gehouden , en zelfs de bast en bladen worden in de Apotheek gebruikt. Intusfchen is derzelver uitwafeming onaangenaam en
zelfs fchadelijk.
LINNEUS plaatst den Vlierboom in de derde ardeeling der
vijfde klasfe , beva ttende zoodanige planten , Wier bloefems`viji
itijitjes en drie flampertjes hebben. De Vlierboom plant zich
van zelve door het zaad voort : kunnende men hem voorts zeer
gemakkelijk door flekken vermenigvuldigen , die men van September of tot in Maart in den grond kan fteken. Indien dezelven
6 of 8 duim diep in de aarde geftolcen worden, maken zij fpoedig wortels , en kunnen in het volgend jaar verplant worden. Zij
nemen nagenoeg elken grond voor lief en zijn zeer . duurzaam.
De voornaamfte foorten zijn:
1) De GEMEENE VLIER. MET ZWARTE BE,SSEN.` Sambre-,
cus fructu nigro. Dit is de gewone vlier, en die het meest tot
medicijn gebruikt wordt. Het worth dikwijls een vrij zware
boom. Men heeft er afwijkingen van , met WITTE BE S SEN,
met GROENE BESSEN, en met GEEL- of WIT . BONT blad.
a) De BERGVLIER MET ROODE BE S SEN. Sambucus racemofa rubra. groeit in bergachtige landen, en fchiet uit
den wortel een aantal heesterachtige ioten, welke io tot 12 voet
hoog worden , en een bruinen bast hebben. Het blad is korter
en breeder dan dat van den voorgaanden , ook is hetzelve gladder en lichter van kleur.
VLIER MET PETERSELIE-BLAD. Sambricus fella fact- Het blad ruikt niet zoo clerk als dat van den gemeenen
vlier, en de besfen zijn jets kleiner.
4) De LAGE VLIER of H A D I G. Ebultes. Groeit als onkraid aan de vvegen , en in vochtige, onbebouwde of verwanrloosde landen. De zwarte besfen zijn kleiner, maar beter en
krach-

t 0 It S T.
Arachtiger 0111 er moes van te koken, dan die van de serifs
foort.
5) De LAGE VLIER MET PETERSELIE-BLAD, is eene
afwijking van den voorgaanden, heeft langer en fmaller blad met
diepe tanden en een fcherpe fpits , voorts dezelfde besfen:
6) De KAN ADASCHE VLIER worth bij ons niet ZOO hoog
ais in Noord-America, heeft langer en fmaller bladen dan de gemune vlier, maar dezelfde foort van zwarte besfen, die echter
minder fappig zijn. Het blad ruikt niet zoo fterk, als dat van
de gemeene vlier.
De VLOO AARDV1,00, Pulse plantar= — is een klein
diertie , bruin of groenachtig van kleur,, van groote en gedaante
21s een gewone Vloo , en fpringt ook eveneens. Men ontwaart
ze in April en Mei bij drooge en warme dagen in de tuinen, waai.
zij allerlei jonge planten opeten. KNOOP geeft daartegen bet
volgende middel op : Beftrooit den grond tusfchen de plantetI
met roet ofasch , met 'eeri weinig fijne kalk vermengd, en befproeit daarna eenige avonden achtereen de planten met water,
waardoor de aardvlooijen affpringett, en door de fcherpheid vaii
roet en kalk gedood worded.
VOGELS. Vele hunner, en daaronder voornamelijk de Musfchen, zijn voor de fteenvruchten , even als voor erwten , pealen en andere zaden, zeer gevaarlijk , en het is moeijelijk
om deze gasten het flelen te beletten, daar zij voor het fchieten
naauwelijks bang zijn en aan hangende veeren , papieren , vodden en dergelijken, zeer fpoedig wennen. C H R I S T beweert dat
an ding hiervan eene uitzondering mankt , te weten Seltfer kan-;
nen of kruiken , met touwtjes aan fchuins ilaande flokken opge:.
,hangen en zich bewegende , waarmede men kerfebogaarden en
erwtebedden voor de vogels zou kunnen beveiligen.
Intusfchen doer' de Vogels, ea bepaaldeliik ook de IVIusichen
zeer veel nut , doordien zij des zomers veel fchadeliik ongedierte ,
meikevers , rupfen en kapellen , en des winters derzelver poppen
en eijers , opzoeken en vernielen.
VORST. — Over 't algemeen hebben de boomen Minder van
den vorst te duchten , naar Mate zij gezonder, en Van jongs
meer atm koude en wind ziin blootgefteld gcweest. Wil men bij bet
aannaderen van den winter eenige boomen tegen bet bevriezen der
wortels beveiligen , (hetgeen ten opzigte van boomen , welke onla.ngs zijn verplant geworden , niet overtollig is) dan is het beter
cm vat aarde , dan om mest, tegen den flam op te hoopen
dat
Ii
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de muizen lokt , welke aan de wortels es
dat de /nest ligtelijk
aan den bast knagen.
De middelen 0111 BOOMEN, WELKE reeds DOOR DEN
'WORST GELEDEN HEBBEN, TE BEHOUDEN, zijn :
0 Dat men de g arde om den boom heen wegneemt, en geiler
g arde in de plaats brengt , ten einde denzelven flerker te doers
groeijen , zijnde de groote menigte van fappen het eenige middel
om de wonders, door vorst veroorzaakt , te genezen.
2,) Wanneer het kwaad zeer groot is , ontneemt men aan de
boomen een groot gedeelte van het hout, en bepaaldelijk van
het draaghout en van de vruchtknoppen, als wanneer dezelve
zijne fappen geheel en al aan het maken van jong hout kan befieden. Hoe sneer de boom door den vorst geleden heeft , hoe
zwaarder moet dezelve gefnoeid warden.
3) Er zijn reeds menigmaal geheele boomgaarden, die door
den vorst deerlijk geteisterd waren , gered geworden , door dat
men terflond in het voorjaar DE STAMMEN DER BOOMEN geheel en al AFSCHILDE, en niet dan den dunnen groenen bast
zoo veel mogelijk daarop liet zitten. De boomen , waaraan men
deze bewerking niet , of eerst middel in den zomer,, verrigtte , flierven al te maal.
Wanneer de vorst in het voorjaar bloeijende Perfik- Abrikozen- of Amandelboomen heeft aangedaan, kan men dikwijls nog
een aantal bloefems behouden , door DE B o ()MEN, des morgens , voor dat zij door de zon befchenen worden , MET WATER TE BESPROEIJEN. Kan zulks niet gefchieden v66r dat
de zon reeds de boomen befchijnt, dan moeten dezelven gedekt,
en acliter de matten of fchermen zoo lang gegoten worden, tot
dat alles geheel ontdooid is.
Men kan ook wel geheele boomgaarden , velden en wijnbergen,
D o o R. ROOK tegen de nachtvorsten in 't voorjaar bevelligen ,
wanneer men namelijk op de vier hoelten , en vooral aan den
kant waar de wind van daan komt, fineulende vuren aanlegt, en
gedurende den nacht onderhoudt.
Ingevalle men jonge boomen van elders ontvangt , die door
den vorst geleden hebben , moet men ze vooral op geen warme
plaats brengen , maar gedurende eenige uuren in koud water leggen , en vervolgens in den grond inkuilen. Is de grond al te
hard, dan bewaart men ze, wanneer men ze nit het water neemt,
op een koele, maar voor den vorst ontoegankelijke plaats , tor
dat men in de mogelijkheid is, van ze te kunnen inkuilen.
VORSTAFLEIDER
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Men mania touwen van itroo of hennip , en knoopt 8eze1Ven ran
elkander , bindt dan het g ene einde aan den top der boomen
vast en last het ander in een emmer met water hangen, bezwarende men het laatstgemelde met een fteen , ten einde het niet
boven drijve : de emmer moet niet onder den boom, mar ge.
heel vrij ftaan, en men kan in denzelfden emmer touwen van
onderfchcidene boomen late) hangen. Het waver , dat in den emrner is, zal boven op bevriezen , zonder dat de bloefems of bla,
den der boomen eenig letfel ontvangen.
VRUCHTTAK. Zie TAK.
*VITUR , K A N K E R. Zie GOMMtil.
W..
W'ATERLOTtN. Zie TAK en SNOETIEN't
De WATERZUCHT of het 11LOEDEN DER BOOMEN floe=
/nen, als dezelven uit den flam of uit zware takken in den groeitijd het rap laten loopen. Dit gebeurt wel eens , wanneer de
boomen al te welig groeijen , of wanneer hun al te veel zware
takken ontnomen worden, zoo dat de fappen , welke door de
wortels aangevoerd worden , niet alien door de overblijvende
takken kunnen verzwolgen worden , maar door den bast een nitweg moeten zoeken. Een middel daarentegen is , dat men een
gedeelte der wortels wegkapt, of de geile aarde, die dezelven
overdekken mogt, door fchraal zand doet vervangen , waardoor
de toevloed van fappen minder , en bijgevolg de oorzaak van
bet ongemak weggenomen wordt.
WESPEN en noRsEt. S (Vespa minor & major) vernielen,
gelijk bekend is , een aantal fmakelijke vruchten. Het beste middel daartegen is, om flesfchen , met honig en water gevuld , bil
de boomen te hangen ; hierin kruipen zij , en warden in menigte gevangen; doch de flesfchen moeten weekeliiks fchoon gemankt en ververscht worden , molten ook wel boven op met honig beftreken worden.
WIJNSTOK. Zie DRUIVEN.
WILDE STAWI TNIETJES noemt men ook wel de zaailinRien 1
of gezaaide en nog niet veredelde boompie q : mlar ei ,z,eniiik ziju
het fiammetjes die in de bosfchen en elders uit de pitten van
Wit*
112
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wiEle appels en peren opgegroeid zijn. Zulke flammetjes den
gen in gecne Kcveekfehoo l. Want 0 zijn zij doorgaans te
opgegroeid en hebben flechte wortels dikwijls niet dan
een penwortel. 2) Woden het veelal wantlaltige boomen ,doordien zij niet zoo dik worden als het bovenfle en veredelde gedeelte van den boom. 3) Vat de veredeling op dezelven niet
zoo gemakkelijk als op een ftammetje dat van een goede foort
vfkomitig is. 4) Dragen zij veel later dan gene. 5) C .1tan..rden
veelal de goede foorten, welke men op zulke flammen meent te
veredelen.
De worteluitloopers van tilde flarnmen zijn nog veel minder
verkiezelijk, want bij allc de opgemelde gebreken voegen zij
doorgaans ook nog het gebrek van uit hunne wortels een aantal
nitloopers voorttebrengen , waardoor aan de kroon het voedfel
onttrokken wordt. ZeIrs de worielnitloopers van goede vruchtboomen , moet men niet ter aankweeking gebruiken , om dat men
er nimmer zulke'gezonde en fraaije boomen van krijgen zal
van zaailingen.
Van dezen regel zijn echter uitgezonderd. i) De Uitloopers
van PA R A D IJS S T A M , die men gebruikt om er appels tot lanv
Ilammen op te veredelen , en welke men niet gevoegelijk op een
andere wijze kan voortplanten. 2) De Uitloopers van ICNVE.
Boom EN, die echter minder goed zijn, dan de kweboompjes,
welke men uit pitten aankweekt. 3) De Uitloopers van Pit InMEBooMEN, wanneer zij flechts goede wortels hebben. 4) De
jonge ICE It SEBOOMEN welke in de bosfchen nit pitten opge•
wasfen zijn, mits genoegzame zon en lucht gehad hebbendee
Deze zijn alien gefchikt om in de Kweekfchool verplant, en tot
gronditammen gebruikt te worden.
WORMEN. De groote en klefne AARDWORMEN knagent
veeltijds non de wortels van planten en jonge boomen , vooral
in vochtige gronden, waar zij zich het meest ophouden. Daar
zij een geduchten vijand in den Mol , en boven den gronci in de
Vogels vinden , wordt bun getal aanmerkelijk verminderd, zonder dat men bijzondere middelen daartegen behoeve in het week
te flellen.
De BAST WORMEN zijn kleine , witte wormpjes , die zich tug.
fchen den bast en het hout bevinden , en van den fap des booms
generen. wanneer namelijk, vooral in den groeitijd, de bast
gekwetst of gefcheurd wordt , leggen zij hunne eijers daarin ,
welke zeer klein, rond en wit zijn. Zoo doende vermeerderen
zij rich allengs kruipen gedurig verder wider den bast voort,
en
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en knag,en denzelven af, zoo dat hij verdort, en de boom er
uitziet als of hij door deli 'canker rangedaan ware.
Om dit kwaad tegen te gain , moct men den bedorven best
overal tot in het gezonde wegfnijd , .m, van den boompap en het
boompoe.ijer gebruik maken, en in 't algemeen de boomen van
tijd tot tijd met gier afwasfchen.
De WORTEL — is een voornaam gedeelte van den boom , en
beftaat even als de flare Uit MERG, H OUT, BAST en SCIIIL of
buitenvlies. De HOOFD'WORTEL feliet gedeelteliik mare zijwortels fchuins in de g arde, gedceltelijk komen cr li;ne draden,
haarwortels of vezels nit voort. De laatilen brengen het meeste voedfel flan; zij breiden zieh kort ,under de goede oppervlakte
van den grond nit, en zoeken van alle kanten die fappen op,
welke voor de boomen dienstig zijn. Zij hebben fijile openingen, en zijn zoo vele kleine pompen , die de fappen opilorpen en
in de pijpjes en buisjes van den bast overbrengen.
De hoofdwortel wordt PENWORTEL genaamd, wanneer zij
flea in den grand Ueda. Naar mate zij op die wijze dieper in
den grond fIeekt, near die mate cluurt het o.ok Langer, voor dat
zij haarwortels maakt. De wortels hebben ook hunne oogen of
knoppen , waaruit niet flechts nieuwe wortels voortkomen, maar
waarvan ook de Uitloopers komen , in gevalle de wortels kort
order de oppervlakte Egger', en de buiteulucht ftcrk op dezelven
Lan werken.
De WORTEL-ENTING — is eene aardige en zeer nuttige
wijze van vcredelen , waarbij men een entrijs met een uitgegrayen , of van een verplanten boom afgefnoeid, ftuk van een wortel, volgens P1. XVIII. fig. 19, vereenigt , even gelijk men anders gewoon is te I. AS s cH E N en zulks of met een rijs en wortel, welke even dik zijn , of, hetgeen veel beter is , met een dun
rijs op een ftuk van een dikker wortel.
Het auk- wortel moet niet korter dan van 4 duirn , en van
eenige vezels of haarwortels voorzien zijn ; men fnijdt het boven
fchuins af, doet hetzelfde order flan het rijs , zoo dat beiden op
elkandes ,pasfen en legt er een verband om been als naar
woonte. (zie LASSCHEN.) Bij het planten moet men zorg
dragen dat de ge&:nte plants II tot 2 duim diep in den grond home, moetehde vervolgens de grond altijd voor het uitdroogen, beveiligd worden.
De flukken van wortels welke men tot doze bewerking gebruikt, moeten vooral versch zijn, en niet in de o pen Inc/It
Ii 3
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blijven liggen, maar an water bewaard worden tot dat
gOrulkt.

men

Z.
ZAAILINGEN — noemt men jonge boompjes die men uic de
gotten van edele vruchten aankweekt , orn ze vervolgens met de.
zelfde of met andera verwante en goede foorten te veredelen , zie
KWEEKSCHOOL. Wanneer zij twee jaren oud zijn, wordeti
Zij in de Kweekfchool verplant, en of in het volgend najaar geoeffleerd, of in bet daarop volgend voorjaar gelascht of geent
want hoezeer dezelven uit het zaad van goede vruchten gewonnert
zijn, zoo korner), er toch doorgaans niet dan Wilde of verbasterda
foorten uit voort. Intusfchen zijn ook wel enkelen daaronder,, die
zeer goede en fmakelijke , en fotntijds geheel nieuwe foorten van
vruchten, voortbrengen , terwiji de vruchten dezer onveredelde boo•
men over 't algemeen voor de keuken, en vooral tot het maker!
van Cider, beter zijn dan de taminen, uit hoofde dat zij meer
geest bevatten. Ook hebben de onveredelde boompjes dit bovett
ode anderen vooruit , dat zij zeer gezond duurzaatn , en bij uitftek vruchtbaar zijn, en de koude beter velen kunnen dan de
veredelden.
Er zijn zekere KEN TEEKENS van goede foorten, die echter
we! eons misfen. De boompjes moeten namelijk Clerk groeijen
ten groot Glad, en geene doorns hebben: zijnde de dooms, G E
V O E G D BIJ E E N KLEIN BLAD, doorgaans een teeken van verregaande wildheid , terwiji doorns ailoen ook wel aan de allqbesv_ jonge boomen gevonden warden.
Wil men nu nieuwe foorten van vruchten aankweeken , zonder
al te veel tijd en mocite te verliezen, dan kan men eenige rfizert
van deze boompjes op Paradijsilam enten, wanneer dezelven
vooral in potten aangekweekt wordende , dikwijls reeds in het
tweede jaar vrucht dragen: ook wanneer men zulke rijzen opvolwasfene, vruchtdragende boomen ent, zal men er in het twee.
de of derde jaar vruchten van hebben.
ZIEKTEN DER BOOMEN. Zie GEELZUCRT GOIMMEN,
UOLLE BOOMEN, WATERZQCHT enz.
ZOQEN. Zie AVLEGGEN,
noemt men- die loten Welke gedurende
ZOMERLOTEN
zanier uit earl 100f0o6 voQak01,11C11. Zj i hebben beurtlings
Qogea
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oogen en bladen, en bepaaldelijk an oog op het eind, betwelk
zwaarder en ronder is dan de overigen, orn dat er de meeste
fappen naar toe vloeijen , om Welke reden men er ook doargaans
de meeste bladen aan vindt.
ZONIERSNOEIJING. De eigenlijke zomerfnoeijing komc
flechts bij eenige foorten van KERSEN te pas, bij welken men
vooraan het eind van den tak flechts een enkel loofoog vindt , b.
v. de HENNEBER GER GRAVENICERS, de BOUQUET WIJKSEL enz. Indien men dergelijke takken in 't voorjaar fuoeijen
Wilde, en dit 6ene loofoog wegnam , zouden alle de daarachter
zittende bloefemoogen moeten flerven: daarom doet men het
half junij , voor dat de fappen voor de tweede keer rijzen ,
op een tijdftip dat derzelver omloop niet al te hevig is.
ZUIGEN. Zie AFLEGGEN.
ZUIGERS of WATERL T EN. Zie TAK.
De ZWARTE VLIEG is eene foort van kleine lange vlieg,
die veel kwaad doer aan de bloefems, vooral van appelboomen.
De rook is het beste middel om dezelven te verdriiven.

DRUKFOUTE N.
I. Deel bladz. 427. reg. 4. flaat fig. 5. lees fig. F.
1L Deel blz. I. reg. 3. lees:KANKER. Zie GOMMEN.
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PLAAT I.

Fig. Een oude ABRIKOZENBOOM, na de laatile voariaarsfnoeijing , en in bet vierde jaar na dat men hem getopt, of liever
2fekapt, heeft. De bast van het onderfIc gedeelte is ruuw,
moet afgekrabd worden , zoo dra de boom mogt beginnen te
gommen.
a.a.a. a. De plaatfen waar de boom, gedurende vier achtereenvolgende jaren , bij de gewone voorjaarsfnoeijing , is getopt ge.
worden.
b. h. b. Gaffeltakken , die men des zomers laat wasfen en des
winters bij b. wegfnoeic. Naar mate de fpruitjes, die nit den
flam voortkomen c c, c langer warden, moet men de zware
gaffels d , d, d, wegfnoeijen.
Fig. 2. De oude tak van een Abrikozenboom , die op de gewone, gebrekkige wijze is behandeld geworden ; waarvan het
gevolg is dat de boomen bij den flam geheel en al kaal warden.
Zulke takken kapt men of , en zulks zoo digt mogelijk bij de
plaats , waar de boom gent is b. v. ire e. met Gagaterk oat jong
en gezand hour te verkrijgen.
PLAAT I1
Fig. I. Een oude hone PRUIMENBOOIVI in het tweede
hij afzekapt is. Deze boom was i een zeer raisfelijken toe.
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{land ; de bast was flechts ter groote van eenige duimen gezond
en onbefchadigd. Een groot deel zijner wortels was ook bedory en en yerrot; om die reden maakte men bij a. eene
waardoor men hem genoodzaakt heeft om nieuwe worteis te
maken.
b. De pleats waar men hem, kort bij een oog , afgekapt
heeft.
C. c. Nieuw hoot en een nieuwe bast, die over het bone gegeen men met boompap o yerdekt had)
deelte van den boom d.
eengegroei d zijn.
e. e. e. De pleats waar men hem het tweede jaar
heeft.
flier heeft men de loten , welke naar voren gegroeid
f.
waren, bij de voorjaarsthoeijing weggefneden.
g. g. g. De y rucbtknoppen, zoo als dezelven, zich na de
voormelde fnoeijing vertoonden.
Fig. 2. Een tak naar een grooter fchaal, om te kunnen cantoonen op wat wijze zulke loten, welke vol yruclitoogen zitten,
moeten gefnoeid worden. Men fhoeit ze bij h. h. naar niet
eerder dan na det de vruchten gezet hebben, waarila zij er uitzien.
wordt pangewezen.
ulijk door i.
Fig. 3. Len oude tak, die op de gewone wijze gelhoeiddie vol kanker zit, en flechts zwakke en tengere loten vo.orc.brengt , terwiji. hij achteraan nagenoeg kaal is.

P LAAT III.
Fig. 1. E en oude holle PER S IKBOOAT, (die vier jaren geleden
a. afgekapt is) na de laatfte voorjaarsfnoeijing. De holligh,..4d is met boompap aangevuld en thans omtrent overgroeid.
b. Do pleats waar men de gaffels weggefnoeid heeft, zoo
dra de loten c. c. lang genoeg waren om waterpas te kunnen
leid worden.
Wanneer de loten aan bet eind niet anders dan vruchtoogea
licbben , zoo a l_s in d, moet men ze niet inkorten, naar hun of
de voile lengte laten, of ze geheel wegfnoeijea.
Fig. 2. I en tak, naar can grooter fchaal.
e. e. Ziin dubbele blocfemknoppen met een loofoog in 't
midden. Bij zulke dubbele oogen moet het lot gefnoeid Ivorden, en nimmer bij cent enkelen bloefemknop , gelijk bij f. want
dan zoude het lot tot op het eerstvolgende loofoog moeten ilercven, en misichien zou het geheel en al te gronde gaau. Al irat
ouveu f. is zijn houtoozeu.

Brij

Fig.

.nErt PLATEN SSoS1
rig. 7. De Tak van een ouden , op de gewone wilze gelhoei, Pcrlikboom : dezelve moet bij g. afgenomen worden.
PLAAT
Fig. r. Een oude holle KERSEBOOM, Wiens takken voi gora
en door den kanker geheel opgevreten waren , waarom men het"
bij c. afgekapt heeft.
Dc vooruitilaande takken worden vroeg in 't voorjaar bij
weggeftioeid:
b. b. Zijn vruchtknoppen over den geheelen boom.
C. c. De plaatfen waar de boom van jaar tot jaar is getopt
oeworden.
d. d. Plaatfen, die met boompap beareken zijn geworden, oin
dat men er zware takken afgekopt heeft.
Fig. 2. Een tak van dien zelfden boom in zijn vorigen toeflan d.
e. e. Loten en takjes, waaraan men zonder veriland des zoniers gelhoeid heeft, waardoor de boom aan het gommen geraakt is.
f. f. f. De hoogfte grand van kanker, waardoor eerlang de
geheele boom opgevreten wordt , zoo men zulks niet door de
aangewezen raiddelen voorkomt.
PLAAT V.
Een oude Kerfeboom , die to voren tegen een muur ftond , ert
waaraan nog maar weinig levende bast was. Men heeft hem van
den muur weg genomen en er een gewonen laagnam van ge.
rnaakt , in welken toeitand hij thans zeer vruchtbaar is.
a. a, De plaatfen waar men hem de eerfle reis afgekapt , en
de tweede reis getopt heeft.
b. De holligheid , die men met boompap gefmeerd heeft, met
dat gevolg, dat zij nu bijkans weder geheel met jong hout be.
groeid is.
PLAAT VI.
Een oude kankerige APPELBOOM, welken men vier jaren to
voren afgekapt heeft, en die thans zeer vele fmakelijke vruchtda
oplevert.
a. De plants waar men hem afgekapt heeft.
b. en c. Twee wonders, die men met boompap bermeer.d
beefs, en die thans volkomen genezen zijn.
De
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De bast van den flam onder 2. is nog kankerig; dezelve moet
behoorlijk afgekrabd en gewasfehen:worden , anders zoude ook
bet jonge gedeelte van den boom aangeftoken worden.
Fig. 2. Een tak, waaraan men ziet op wat wijze men maken
Zioet alle jaren vruchthout te hebben.
d. Wanneer deze tak gedragen heeft, words hij bij e. weggefnoeid, en door den tak f. vervangen.
Heat deze gedragen, dan fnoeit men hem bij g. weg en krijgt
b. in de plants. En na dat ook h. gedragen heeft, fnoeit men
hem bij weg.
PLAAT VII.
Een oude afgeleefde PEREBOOM met vier flammen ;die men
alien afgekapt heeft, met uitzondering van den tak C. Het jonge
bout is op de gewone wijze, als een waaijer geleid.
A A A. Jong bout, hetwelk fchoone en groote vruchten
voortbrengt, zoo als men er in B. eene ziet.
C. Een oude talc, die op de gewone wijze gefhoeid is, ett
die niet dan kleine , onoogelijke, en fmakeloze vruchten voort.
brengt.
De beide peren B en D, die men bier in hare natuuriijke
groote afgebeeld vindt, zijn te gelijker tijd op dezen boom gegroeicl.
a. a. a. Wonden in den ilam, die men met boompap beffneerd
heeft, en waarover nu de jonge bast begint been te groeijen.
PLAAT VIII.
Fig. Een oude Boter-peren- boom, waaraan nog mant
een klein ftukje levendige bast was , en welke men bij f. afgekapt heeft.
a. a. a. Vruchtknoppen voor het loopende jaar.
b. b. b. Vruchtknoppen voor het volgend jaar.
c. c. De takjes, waaraan in het vorige jaar de flelen der
vruchten vastgezeten hebben , en waaraan zich nu knoppen vormen , die het tweede jaar daarna vrucht dragen.
d. d. Loten die naar voren groeijen, en die men in het vol.
Bend voorjaar bij e. gedenkt weg te fnoeijen.
d. De wijze waarop men deze loten , door middel van ftokes, vastzet, zonder dezelven te binden.
f. f. De plaatfen waar de boom van tijd tot tijd getopt is, en
Waardoor men hem genoodzaakt heeft zijtakken te maken.
g. g. Zware wooden, die met boompap beareken zijn.
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Fig. 2. Een oude tak van denzelfden boom, voor dat de,
zelve afgekapt was ; deszelfs rimpelige bast is door het Infect
aangedaan en bijkans vernield, hetgeen men op de volgende Plan
fig. 2. afgebeeld vindt.
PLAA T IX.
Fig. T. Een oude Bergarnottenboom die tegen een mum
fond. Men heeft hem bij a. afgekapt en op een Rabat gezet.
b. Eene wonde die men met boompap befmeerd heeft, ter
plaatfe waar men een regt opgaanden zwaren tak weggefnoeid
heeft, welke anders den hoofdfcheut zoude verhinderd hebben,
om fteil in de hoogte te fchieten.
Fig. 2. Een Infect (Coccus) van verfchillende kanten be.
fchouwd. Het doet vooral de Perilk- en Pere-boomen aan.
Het zit in een fcheede, en wanneer het zich nan het bind, waar
uit het zijn voedfel haalt , vastgehecht heeft, vertoont het zich
op die wijze en nagenoeg in dezeifde groote als men het bij a. a.
afgebeeld vindt.
14. Is de gemelde fcheede, door een vergroot gins gezien.
c. De fcheede met het Infect in beweging.
d. Het Infect zeive, vergroot.
e. Het Kapelletje.
f. De Pop.
g. De Pop naar een grooteren inaatrtar.
Fig. 3. Een ander foort van Coccus cft de Perfik- en Prue
meboomen aandoet.
a. a. a. In zijn natuurlijke groote, tegen een'peerboom vast.
zittend.
b. b. b. Hetzelfde vergroot.
PLAAT X.
a. a. a. Het jonge hout van een Wijnflok , die kronkelend
geleid wordt, en waaraan men de oogen ziet , die in het loopend
jaar vrucht dragen moeten. Dit lot wordt gewoonlijk vrij laag,
bij c. c. c. weggefnoeid , om bet hout voor het volgend jaar te
doen voortbrengen.
De loten b. b. dragen op de gewone wijze , en maken bout
voor het volgend jaar, hetgeen men laat doorgroeijen, en waar
van men flechts de zijioten met de vingers wegknijpt. Zie
DRUIVEN.
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PLAAT XI,
Fig. T. Het ENTEN in de fchors.
2. De boom die geent worat.
b. De wijze waarop men de fchors opligt om er het entrijs
.achter te fchuiven.
C. Het entrijs behoorlijk toebereid.
Fig. 2. Het enten in de kloof.
d. De game boom.
e. De boom die bereid is oit gat te worden.
1. Het entrijs.
a. d. d. Verfcheidene kerven die men in den !tam gemaakt
beeft , met oogmerk om hem jong lot te doen krijgen.
e. Het jonge bout daaruit voortkomende.
Fig. 3. Het AANPLAKKEN.
g. De aangeplakte boom.
De boom die bereid is om aangeplekt te worded.
i. De tak die danrtoe gebruikt wordt.
Fig. 4. De OCULATIE of inGnting.
k. De vorm van de fnede in den bast.
I. Het oog achter den bast gefchoven.
Een lot, waaraan men ziet hoe het oog daaruit geligt
wordt.
n. Een pot met . .vochtig zand, waarin men het lot heeft,
het versch te bewg ren wanneer men niet terflond gebruik daar
van kan maken.
o. Het uitgeligte oog met het fehillete.
Fig. 5 en 6. Het AFLEGGEN, zuigen of zogen.
p. Op eeri boompje, dat in een pot that.
q. Op een boompje dat kort bij den slam ftnat,
r. s Het rijs en de clam, vth5r dat de verrigting plants heeft.
t. t. Twee geGnte takken ter plaatfe, waar men twee natuurlijke takken weggenomen heeft: bet onderfie gedecite is reeds
weggefnoeid.
u. Twee takken die men kortlings met hetzelfde oogmerk
afgelegd heeft, en die men bij u. u. affnoeit, zoo dra zij behoorlijk met den , flam vereenigd zijn.
w. x. De wijze waarop de boom en het rijs toebereid worden.
v. Een lot dat van zelve uitfpruit, ter plaatfe waar men in
het vorige jaar afgelegd heeft.
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PLAAT XII,
Een oude bedorvene Eikenboom, welken men, den jaren geieden, afgekapt heeft, om dat hij vol wonder en gebreken was ,
en die thans bijkans genezen is.
a. De pleats, waar men hem afgekapt, en met boompap befmeerd heeft.
b. b. b. Drie jonge loten, die hij voortgebregt heeft, fe"ert
(Int hij afgekfipt is geweest : hij had er wel meer gerirrkt, dan
deze heeft men , torn ;di diUer werden, weggefilo,ALI d e beide zijulkken moeten 't vervolg ook nog Aveggi cnoid worden
zoo dat dan de hoofdfcheut de gelieele wonde overclekken, en
een vervolg van den clam uitmaken zal.
PLAAT MIL
Fig. Een werktuig om HOLLE BnOMEN van binirn
fchoon te taken, en bet vcrmolmde bout cnz. daarult to krni)ben; het moet twee houten ftelen van behoorlijke lengto hebben.
Fig. 2. Een dergelijk werktuig met Can heel , en hetwelk
men , om daL bet fmaller is, gebruiken kan-, dear wear fig. I. te
groot bevonden wordt.
Fig. 3. Eene kleine zeag met dubbele tendon ,. en met een
zeer dunnen rug, om kleine takjes af te zagen enz,
Fig. 4. Een lang Tuinmes, min of meer krom.
Fig. 5. Een Snoeimes.
Fig. 6. Een werktuig wearmede men bet mos en andere vo!lighei:l van de hoomen affchraapt. De 66ne fchraper heeft
den en de andere is glad. Dit geheele werktuig is, even gelijk
Dolt het fcherpe gedeelte der Sehrapers, eenigzins krom of binnenwaarts gebogen.
Fig. 7. Eene groote Zaag , met dubbele tendon, om zware
takken daarniede af te zagen.
Fig. :3. Een groot Mes, wearop men met een Hamer
om een flan te kloven.
Fig. 9. Een kleine Drabber, tot hetzclfde oogmcrk dienende
als Fig. i en 2.
Fig. zo. Een Mes, met twee flempe kanten om aan oude
booKk
DEEL.
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boomen het doode hout wag te fchrapen, voJr dat men de
plaatfen met boompap bsfmeert.
Fig. 1 T. Eene Schaar, waarop eels flevig plantje van geitigea
ijzer gefchroefd wordt, um to vuorkumen dat men in hard bout
niet al te ver doorfnijde.
Fig. I. Eene foort van Sikkel zonder tanden , -way.rmeci,3
men het achterfle gedeelte der leiboomen , naar de karat van
planketfel, affchraopt.
PLAAT XIV.
Fig. i. Het AFLEGGEN, zuigen of zogen.
Fig. 2. Verfchillende wijzen oin eon boom of tak af te
fnijden.
a. Geheel vlak.
b. Geheel fchuins.
C. Tusfchen beiden in.
Fig. 3. Het AANPLAKKEN.
d. e. f. Met den H A K.
Fig. 4. Dezelfde bewerking.
g. h. 1. k. Met het HAAKJ E.
Fig. 5. 6 en 7. Verfchillende wiizen wanrop men -boomen
kan BEVESTIGEN of VASTZETTEN en tegen den wind be.
veiligen , zonder dat de clam gekwetst of gefchonden wordt.
N°. 1-8. Verfchillende voRM EN van APPELS.
PLAAT XV.
A. en B. Tweederlei TUINMESSEN.
C. E. en OCULEERMES met eon ivoren Spateltje.
D. Ben AFSCHUIVER , om de oogen van de Oculeerrijzett
af to ligten.
E. De ENTZAAG.
\ G. Ben Mes, hetgeen bij 't copuleren of LASSCHEN gebruikt wordt.
H. I. Tweederlei foorten van HOUWEELEN, waarmede de
boomen in zeer flijve gronden nit de g arde geligt worded.
K. De wijze wanrop elks gewone ladder tot eene TUINLADDER kan gebzoikt ;,vor.len.
L. L.

DER

PLATEN.

551

L. L. Nog tweederlei lemmeten van TUINMESSEN.
IVI. De wijze waarop men in een BOOMGAARD , welks
grand flijf, en bij den eerflen nanleg nict geheel amgedolven is
geworden, na verloop van zekere joren wan de bowmen maet
te gemoed lumen: door nameliik om het gewezene gat heen ,
waarin de boom ;,is geplant geworden, een tweede gat , in de
vorm van een ronden kring, nit te graven, ten einde de wartels zich naar wile kanten verder ultbreicien kunnen.

PLAAT
Fig. i. De verfchillende vormen van PEREN, in klasfen
verdeeld.
Fig. 2. De beste wijze om een BOOMGAARD van te leggen.
Fig. 3. tot io. Het LASSCUEN of Copuleren op verfchillende wijze, en in wile deszelfs deelen.
Fig. W. Eene kleine zaag , die men even als een Ines ,kan
teedoen, en die niet nicer plants weg,neemt. Het lemmet, waarin
de tanden gevijld zijn , is vrij final , en bij de tanden nog eons
zoo dik als wan den rug, ten einde het znagfel zich niet kunne op
én ftapelen en den gang der zaag moeijelijk maken. Zij moet
voorts bij de fpits niet dunner zijii clan achter aan , om dat an,
dens de eerile infnede te uaauw worth, en men vervolgens weinig vurderen zoude.
PL AA T ,XVIT.
Fig. T. en 2. Borden , waarop men de Fruiten legt , om ze te
BEWAREN.
Fig. 3. en 4. De fleilaadies waarin deze harden geichaven
Itrordn.

Fig. 5. Eel.] Oven om vrueliten te DROGEN, zoo ills dezelve or van binnen, en van der zijde, uitziet.
a. a. a. De rookleidingen.
b. Gedaante der pannen of viocren , waaruit deze Ovens
zaamgefteld worden.
c. c. c. Stecncn, die op hun kant flanz, en waarop de ria.
len rusten.
Kkz
d. d. d.
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d. d. Iizeren deurtjes, of vloeren met ring-,n , xvelkedni:ra-:
d.
uit genomen worden , om de rookleidinge n fchoon te
ken.
e. e. De muur waar tegen de Oven aan (hat.
1. Drie gegotene ijzeren platen , wnarvan Cone ann elke
zijde geplaatst wordt terwijl de derde over dezeive been komt
te liggen. De laltfle is lets korter dnn de anderen ()In dot flan
het cone eind eene opening moet blijven , waardoor de rook in
het tweede riool trekt.
Fig. 6. De ijzeren ftell .aadje, welke om den gemetden Oven
been gezet wordt, en die men bier VAN VOREN ziet.
k De 12 horden met vruchtcn.
x.
k. k. Twec houten deuren , waar merle (1,-.?ze ftellaadje , even
als een kas gefloten wordt. In elke deur is boven nan een klein
togtgat (met een blikken fchuif daarvoor) waardoor men in 't
begin den wafem last wegtrekken.
n. n. De grendels der deuren.
q. , Het vierkante gat, waar de Oven geflookt wordt, en herpen van een ijzeren deur voorzien is.
Fig. 7-9. Het OCULEREN of ENTEN MET IIET
00G.

zijnde insgeFig. 10-13. Het ENTEN MET 1)E.
lijks eene' fowl van OCULATIE.
Fig. 14-16. Aanwijzing- om loten in de fchors van vo LeWASSENE BOOMEN te ENTEN.
PLAAT XVIII.
Fg. I. en 2. Ben kagchel met rookleidingen (Circtilir °fen)
waardoor mm met minder vuur een vertrek kan verwarmen.
Fig. 3. I' ene horde, waarop men Fruiten legt.
a. b. c. De pllatfen waar doze horden gezet worden , om
Fruitea te DROGEN.

de

Fig. 4. De gedaante der vloerfleenen , die tot dekflukken tier
rookriolen gebruikt worden.
Fig. 5-8. Aanwijzing hoe men 's winters °CULBERT.
Fig. 9, Het Oculeer- noes , wider aan van twee koperen of
lioornen punten voorzien , om daarinede te meten.
Fig.
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rig. to-16. Het ENTEN
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Fig. 17. Het TRAP SGEWIJ ZE ENTEN.
Fig. 18. Het ENTEN IN DEN Z ADEL of de

GAFFE!,

EN TI NG.

Fig. 19. De WORTEL-ENTING.
Fig. F. Het ENTMES met een wig.
Fig. m. Een ENTWIG, met een tweede wig daaraan vast.
Fig. n. Het ENTBEEN , waarmede de bast opgelig,t
wordt.
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