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Het kan soms raar lopenoJe gaat naar 
de tuinbouwschool en leert braafde 
naam van een boom aan de hand van 
een takje. Later tijdens je werk komje 
hem weer regen. Het takje blijkt te ho
ren bi) eenmooi klein boompje 
(struikje 'I) met grote zware vruchten 
die de takken gevaarlijk laten door
hangen. Van deze vrucluen kreeg ik 
naderhand een potje helder rode gelei 
mee, zeer smakelijk. Toch heeft het 
heel lang geduurd voordat il: deze 'ra 
re appelboom' ging waarderen. 
Waaram dat zo was? Daar heb ik ei
genlijk geen goed antwoord op. 
Ondertussen waardeerik de kweepeer 
z6 zeer, dat ik vind dat daar maar 
eens wat ruimie voor in Oase inge
ruimd moet worden. 

Twee kweeperen op de Beemd 
Het zetje dat nodig was om een kwee

. peer in onze tuin te plaatsen kwam toe
vallig tot stand. Een klant wilde een 
nieuw tuinontwerp. Op de kweepeer 
was hij uitgekeken, die kon wei weg. 
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Het was al een redelijk oud exemplaar, 
zo'n kleine vier meter hoog en het wa
ren een stuk of vijf struiken bijeen. De 
klant vond het prima als ik er een zou 
uitgraven en meenemen naar de tuin 
bij "de Beemd". Ik vroeg mijn niets 
vermoedende broer Rik me te helpen 
bij her uitgraven en transporteren. Was 
goed. Dus op een zaterdag de kar mee, 
en scheppen. Het humeur van Rik 
werd er niet betel'op toen hij de afrne
tingen van de door mij gewenste struik 
aanschouwde, maar ala, hij was er nu 
toch. We hebben samen een mooi 
exemplaar uitgekozen, deze bij de ba
sis vrijgesnoeid en de vier hoofdtakken 
bijeengebonden zodat je er goed om
heen kon. We namen een zo groot mo
gelijke breedte voor de wortelkluit, 
zo'n 2 meter. Nu was de plaats waar de 
kweepeer stand vochtig, dus wortelde 
hij gelukkig niet zo diep. Het uitgraven 
van de wortelkluit viel al met al erg 
mee, maar ik kan wei vertellen dat her 
gewicbt van zo'n struik erg tegen vall. 
Een bijkornend probleem was dat de 

De Kweepeer 

De kweepeer is een bossige 
struik of kleine boom. Er be
staan kwee-appels en kwee
peren . De kwee-appels heb
ben een betere smaak en rij
pen al onder ongunstiger om
standigheden. De kweepeer 
bloeit in Nederland in april/mei 
met witte of roze bloemen . 
Aanvankelijk blijven deze 
vruchten lang groen en zijn ze 
wat wollig behaard. Pas in de 
herfst verliezen ze die beha
ring en krijgen ze hun goudge
Ie kleur. De vruchten versprei
den een aangename geur die 
je al van verre kunt ruiken. 
De vrucht van de kweepeer is 
niet aileen eetbaar, er wordt 
ook een geneeskrachtige wer
king aan toegeschreven: 
koortsverdrijvend, kalmerend , 
verkoelend . 
Van de zaden kan men een 
goede lotion trekken. De lotion 
helpt tegen allerlei oogziekten 
(algemene ontstekingen , zwe
ren, etterbuilen en 'strontjes') . 
Een aftreksel van de schil 
wordt in de Arabische landen 
gebruikt als haartonic voor de 
staarten en de manen van de 
Arab ische volbloedpaarden. 
De struik is bodemvaag, maar 
heeft een voorkeur voor een 
wat rijkere, vochtige, diep 
doorwortelbare grond. Ver
meerderen kan door stekken 
of afleggers. De stekken leve
ren de beste planten, maar het 
duurt langer. 
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struik eigenlijk veel te groot was voor 
onze kar, maar na wat bijsnoeien en in
korten van enkele wortels en het goed 
aansjorren van het touw zat hij er zo 
goed en kwaad als het ging uiteindelijk 
op. De reis naar de Beemd verliep 
voorspoedig, maar bij aankomst stuit
ten we op een nieuw probleem: hoe 
krijgen we hem in de tuin? De tuin is 
geheel omsloten met hagen en de in
gang bleek veel te smal. Er bleek niets 
anders op te zitten dan hem door de 
sloot naar aehteren te slepen en hem 
daar, op het enige punt waargeen haag 
staat, de tuin in te slepen. Het was een 
zware klus, maar eindelijk was hij op 
de goede plek. Het plantgat dat we al 
hadden voorbereid, hadden we iets te 
klein ingesehat. Na het plantgat ver
groot te hebben plaatsten we de struik 
in het gat, waarbij, grote sehrik, de 
struik in rwee stukken uiteenviel . Bij 
nadere besehouwing bleek dat we per 
ongeluk twee struiken meegezeuld 
hadden; de wortels waren zo mooi in 
elkaar gedraaid, dat het ons nu pas op
viel! Dit is de reden waarom wij twee 
kweeperen hebben in onze tuin. 
Voor de overige kweepeerstruiken heb 
ik de pianoleraar weten te interesseren, 
zodat aIle kweeperen behouden zijn 
gebleven. 

Het is altijd spannend wanneer je een 
struik van dergelijke afmetingen ver
plant, maar gelukkig zijn ze boven ver
waehting goed aangeslagen. Voordeel 
van zo'n grote struik is dat je meteen 
iets 'hebt' en niet vijf jaar of langer 
hoeft te waehten: het eerste jaar bloei
den ze al met praehtige roze bloemen 
en verrasten ze ons in de herfst met 
mooie grate goudgele, appelvormige 
vruchten, die een heerlijke geur ver
spreiden. 

Symbool voor vrede en geluk 
De kweepeer is al sinds mensenheuge
nis in cultuur. Zijn oorsprong ligt in 
Perzie en Anatolie. Het staat vast dat 
de Grieken een bepaalde varieteit van 
de kweepeer als onderstam gebruikten 
om er een andere op te enten. Deze en
ten waren afkomstig uit Cydon, dat op 
Kreta Iigt. De Latijnse naam van de 
kweepeer is van deze plaats afgeleid. 
De oude naam is Pyrus cydonia, de 
huidige Cydonia oblonga. De vruchten 
van de kweepeer zijn te hard om zo te 
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eonsumeren. Je zult ze moeten bewer

ken. In gebieden aIs westelijk Azie en
 
in de tropen wordt de vrueht zaehter en
 
sappiger en kan ze wel zo gegeten
 
worden.
 
Dit oude cultuurgewas werd veel ge

teeld in het Nabije Oosten en vooral in 
Palestina. De "tapeuch" uit de Heilige 
Sehrift, altijd vertaald met "appel", zou 
volgens veel schriftgeleerden eigenlijk 
een kweepeer zijn. 
Bij zowel de Grieken als de Romeinen 
speelt de kweepeer een belangrijke rol 
in de mythologie, De vrueht werd op
gedragen aan Venus, die vaak afge
beeld wordt met een kweepeer in baar 
rechterhand, die ze als gift ontving van 
Paris. 
Op wandsehilderingen en mozaieken 
in Pompei: komt ze veelvuldig voor, 
vaak afgebeeld tussen de poten van 
een beer. De gouden appels van Vergi
Iius moeten wel kweeperen zijn ge
weest, daar dit de enige goudkleurige 
vruehten waren die in zijn tijd bekend 
waren. Sinaasappels werden pas door 
de kruisvaarders meegenomen naar 
Italie. 
Ook in het Romeinse volksgeloof 
speelden de vruchten een rol: Plinius 
schreef, behalve over haar genees
krachtige werking ook, dat de kwee
peer de invloed van het boze oog af
wendt. De vrueht was het syrnbool 
voor vrede en geluk. Op bruiloften was 
het de gewoonte dat het bruidspaar een 
kweepeer deelde als voorbereiding op 
de komende gelukkige dagen. Een ge
woonte die stand hield tot ver in de 
Middeleeeuwen, 

Ups and downs 
De kweepeer is altijd veel toegepast in 
tuinen, natuurlijk als fruitboom, maar 
ook vaak als haag. Ondanks het feit dat 
ze gemakkelijk te kweken is, was het 
volgens Edward Hyams C'Cottage Gar
dens") voor 'de gewone cottager' toeh 
eerder een luxe-verschijnsel, waar
sehijnlijk omdatje de vrueht niet rauw 
kunt eten en je ze moeilijk langere tijd 
kunt bewaren. Waarsehijnlijk is de be
werkelijke vrucht er ook de oorzaak 
van dat de kweepeer langzamerhand 
uit steeds meer tuinen verdween. 
In de tweede druk (1889) van "The En
glish Flowergarden" van William Ro
binson staat nog: "De gewone kwee
peer, een vertrouwde versehijning in 
tuinen is werkelijk een sieraad. Vooral 
wanneer ze ouder wordt. Ze is zo alge
meen dat het niet nodig is om er iets 
over te vertellen, behalve dandat ze 
een plaats in het grasveld verdient, sa
men met mispel, moerbei, appel en 
peer." 
In latere edities van 'T he English Flo
wergarden" blijkt het nodig om weI 
wat meer over de gewone kweepeer te 
vertellen. In de vijftiende druk (1933 ) 
volgt b.v. na de be schrij ving van plek, 
bloei en vrucht, een opsomming van 
enkele varieteiten. Omdat een aantal 
hiervan nog steeds verkrijgbaar is, ci
teer ik verder uit dit standaardwerk: 
"De oude Orange kweepeer, een rond
vormige vrueht met een diepe kleur 
was lang de Amerikaanse standaard
vorm, maar nu heeft ze haar positie 
moeten afstaan aan Rea's Mammouth, 
met grotere vruchten en zachter 
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vruchrvlees, die vrij zijn van de hard
heid en wrangheid van de oude Orange 
kweepeer. 
Een nieuwe varieteit is "Champion"; 
de struik draagt al vrij jong, de vruch
ten zijn twee weken later rijp dan de 
Orange, een mooie opvolger, wanneer 
de winter niet te vroeg begint. Ze zijn 
appelvormig, helder geel en van een 
goede kwaliteit. De vrucbt kan wei een 
pond zwaar worden. 
Uit Zuid-Europa komt de Leskovac 
(genoemd naar de plaats waar hij al ge
neraties lang gekweekt wordt): een 
enorme vrucbt met een zacbte smaak, 
waarvan wordt gezegd dat zij de beste 
is voor jam en een mooie heldere gelei 
levert met een diepe kleur. 
Een goede varieteit uit Frankrijk is de 
Bourgeaut; een stevige struik met grote 
ronde goudgele vruchten. Van de Bal
kan komt Bereczki, ook bekend onder 
de naam Vranja, naar de plaats van 
herkomst; het is een goed groeiende 
boom met grote bladeren en grote 
goudgele vruchten." 

Optimaal genieten 
Vita Sackville-West schrijft ruim tien 
jaar later: "Het verbaast mij altijd weer 
waarom men geen ouderwetse fruit
soorten meer aanplant in de tuin. Bij
voorbeeld de kweepeer. Waarom plan
ten wij ze niet meer aan, zoals onze 
grootvaders dat deden? Ze is vreselijk 
gemakkelijk en doet het op vrijwel ie
dere grondsoort. Ze beboeft geen snoei 
en voor zover ik weet is ze ziektevrij. 
Ze is zelfbestuivend en de vogels heb
ben geen interesse in de vrucht, die te 
laat rijpt voor de wespen." Na een be
schrijving van de kweepeer vervolgt 
Vita Sackville-West met: "Her zal u 
niet verbazen dat ik een revival eis van 
het aanplanten van kweeperen. Ik denk 
dat er twee ideale situaties zijn. De een 
lOU zijn nabij water, zodat de takken 
daaroverheen kunnen bangen en zicb 
weerspiegelen in het water. De andere 
is precies onder het slaapkamerraam, 
zodat je direct vanuit het raam je blik 
kunt werpen op de bloemen die mooi 
contrasteren tussen het jonge donker
groene blad en de wirwar van takken 
en in de hertst op de vetgele vruchten. 
Aileen een dergelijke positie laat je op
timaal genieten van de kweepeer gedu
rende de cyclus van de seizoenen." 
Ik kan me hierbij aansluitenl 
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Recepten 

Gelei 
De vruchten wassen, zonodig schoon
borstelen, opzetten met zoveel water 
dat ze net onder staan. Net zo lang ko
ken tot ze geheel zacht en roodachtig 
van kleur zijn (minstens drie uur). De 
massa op een zeef of doek laten uitlek
ken (niet roeren) en het sap tot 2/3 
deeI inkoken. Per liter sap 3/4 kg suiker 
toevoegen en tot de goede dikte inko
ken. De massa die op het doek is ach
tergebleven kan door een zeef worden 
gewreven en met citroensap en suiker 
worden vermengd tot moes of jam. 
Dit recept komt uit het 'Kookboek van 
de Haagse huisvrouwen' , een editie 
van voor de oorlog, toen er nog geen 
geleisuiker was. Reken nu 1 kg gelei
suiker op 1 liter sap; dit 1 tot 4 minuten 
laten inkoken . Dan is het verstandig 
om de dikte van de gelei te checken; 
dit doe je door wat gelei van een lepel 
af te laten glijden. Wanneer de gelei de 
gewenste dikte heeft, deze direct in de 
potjes gieten . Wanneer je van het ach
tergebleven vruchtvlees moes of jam 
wilt maken, is het raadzaam om de 
klokhuizen wei eerst te verwijderen . 
Het is van belang zeker de eerste ke
ren goed de opgegeven hoeveelheden 
in acht te nemen. 

Quittenpastli 
(een soort vruchtensnoepjes, gemaakt 
van kweeperen). 
Nodig : sap van 1 kg kweeperen, een 
halve eetlepel citroensap, 850 gram 
geleisuiker en eV1. suiker om te versie
reno 
Voorbereiding: bakblik met doorsnede 
van 30 em beleggen met bakpapier. 
Vruchtvlees door roerzeef malen. Dit 
levert ongeveer 850 gram vruchtsap . 
Het vruchtsap, citroensap en geleersui
ker al roerend in een brede pan opwar
men. Na ongeveer 4 minuten koken di
rect op bakblik gieten. Deze op een 
warme plaats zetten en drie dagen la
ten drogen. Dan in blokjes van 3x3 em 
snijden of in een vorm naar keuze. 
Dan nog twee dagen laten nadrogen. 

Ik kon het niet nalaten de mensen. 
waarvan ik onze kweeperen kreeg, de 
kweeperen op de Beemd in hun nieu
we glorie te Iaten zien. Er staat nu 
weer een aflegger van onze kweepeer 
in hun ruin . 0 

(De tekeningen zijn van Fieke Bos) 

Tijdens deze periode minstens een 
maal omdraa ien. Houdbaarheid onge
veer twee maanden . 

Volgens Engelse vrienden komt de toe
voeging van een kweepeer bij het ma
ken van appeltaart of jam de smaak 
zeer ten goede. 
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Kweepeerchutney 
De vruchten wassen , borstelen en in 
stukjes snijden . Het klokhuis verwijde
reno Doe in een grote pan per kilo 
kweeperen 200 gram suiker, 200 gram 
rozijnen en pruimen (zonder pit) en 
naar smaak - wat geconfijte gember. 
Voeg in stukjes geneden citroen toe 
(met schil, wei boenen) en peper naar 
smaak . Kook in een laagje water / 
azijn. Hoe meer azijn hoe zuurder, 
maar wei des te beter houdbaar. Na 
een kwartier is alles beetgaar. Langer 
koken zorgt voor een zachtere chut
ney. 
Zorg er voor dat de glazen warm en 
schoon klaar staan . Goed afsluiten 
(deksel). Na veertien dagen is de chut
ney klaar om te eten. 

Ook lekker (volgens Willem Iven die 
ook het chutneyrecept gaf): kweeperen 
in achtjes snijden, kip ermee vullen. Dit 
zorgt voor een lekkere gelerende jus. 

Ian-Laap Boehle, wilde planien
kweker, tuinontwerper en hovenier 
met gevoe! en oog voor de subtie
lere, onbekendereplantensoorten. 

lijn adres:
 
Oostervalge 44, 9989 EK Warffllm,
 
lei. 0595-424424
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