os

Bergamotte de Paques (of Pastorale in België) wordt ook Bergamotte d’Hiver of Winterbergamot genoemd

Kortstelige
Winterbergamot
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Langstelige Winterbergamot. De Winterbergamot van
Knoop / Bergamotte de Hollande van Duhamel de Monceau en van Leroy
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Winterbergamot / Bergamotte d’Hiver

De Noord-Nederlandse Kortstelige Winterbergamot (Kortsteelde Bergamotte van Matthieu van Noort)
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De peer op de omslag van dit blad: Winterbergamot
Bergamot of bergamotte is een verzamelnaam voor een aantal, vaak
zeer oude, perenrassen, die een
ronde appelvorm hebben. In de Franse pomologische literatuur zijn er
tientallen beschreven, die overigens
niet altijd volrond zijn, maar ook hoogrond kunnen zijn of wat gepunt bij de
steel. De naam Winterbergamot is
een synoniem van enkele bekende
oude perenrassen o.a. Bergamotte
d’Esperen. Bergamotte Crassane,
Bergamotte de Paques, en St. Germain d’Hiver.
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De langstelige Winterbergamot is daarom
mogelijk de Winterbergamot van Knoop, die
door Leroy Bergamotte de Hollande wordt
genoemd.
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De kortstelige is naar mijn weten nergens
beschreven behalve door Matthieu van Noort
die een Winterbergamot met de synonieme
Winter Kortsteelde Bergamotte (Pomologia
Batavia 1830 blz. 66) beschrijft en afbeeldt.
Dit is waarschijnlijk een oude inheemse
soort, die nog vooral in Noord-Nederland
voor komt.

De op de omslag van het blad afgebeelde
Winterbergamot is de kortstelige variant, die
vooral als stoofpeer wordt gebruikt. Het is
een middelgrote tot grote appelvormige peer
met wit, zacht, korrelig en wat bros, sappig
en stug vruchtvlees. Gedurende de bewaring verandert de
kleur van grauwgroen en donkergroen naar lichtgroen tot
lichtgeel. Op de schil staan bruine roestvlekjes. De smaak
is goed en aromatisch. De peer heeft weinig geur en is rijk
aan suiker. De vrucht is wat stenig. De boom draagt goed,
is robuust, groot, heel gezond en kan erg oud worden.
Ziekten komen zo goed als niet voor. Er kan beter niet voor
eind oktober geplukt worden want de peren groeien lang
door en zo laat mogelijk plukken is het gunstigst. Als stoofpeer kunnen ze vanaf november gebruikt worden. De
vruchten zijn erg lang bewaarbaar (tot in juni). Op den duur
zijn ze ook als handpeer te genieten
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Twee oude perenrassen worden bij
ons Winterbergamot genoemd: een
variant met een lange steel en een
met een korte steel. In NoordNederland wordt vrijwel altijd de variant met de korte steel aangetroffen. In
Midden Nederland komt de langstelige voor, die daar ook wel Knolpeer of
Lang Gesteelde Bergamot wordt
genoemd.

hogere vorm en is een handpeer, die een
warm klimaat vraagt. (André Leroy, Dictionnaire de Pomologie Tome 1 poires A-C, pag
243).
Verwarrend is dat en dat Knoop ook de
naam Bergamotte de Paques ook als synoniem voor zijn Winterbergamot gebruikt.
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Knoop beschrijft in zijn Pomologia van 1758 een langstelige variant die hij Winterbergamot, Bergamotte d’Hyver,
Bergamotte de Paques of La Grilliere noemt. Duhamel
beschrijft deze soort uitgebreid in 1768 als Bergamotte de
Hollande (zie afbeelding rechts). Ook Andre Leroy noemt
deze soort Bergamotte de Hollande. Hij onderscheidt twee
types (zie afbeelding). Deze soort is volgens hem een
andere is dan de peer die internationaal het meest bekend
staat als Bergamotte de Paques (Bergamotte de Pentecote
in de Nederlandsche Boomgaard van 1868)en die eveneens als Bergamot d’Hiver of Winterbergamot bekend
staat. Deze wordt in de Belgische literatuur Pastorale genoemd en heeft eveneens een lange steel, maar een veel

De twee types langstelige Winterbergamot volgens Leroy en de kortstelige Winterbergamot
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