
Vruchtenmarkt te Nieuw-York
.

Van het laatst van Mei af hegint hot saizocn der aardbeziën en ge-

durende drie weken nemen deze bijna de gehcole markt in. Hiervan

zijn vele en uitmuntende soorten, onder welke de in Amerika zelf uit

zaad gewonnen Wilson's Albany en de uit Europa aangevoerde Triomphe

de G[and de beste gerekend worden. Men kweekt de aardbeziën in groeten

overvloed en maakt daarvan een zeer menigvuldig gebruik, daar men

ze, bij de hier tropische hitte van Junij ,
voor zeer gezond houdt.

Talrijke kweekers leggen zich daarop toe en een hunner, knox te

Pittsburg in Pennsylvania ,
hoeft daarvan zoo uitgebreide kweokerijen,

dat hij de aardbeziekoning genoemd wordt, een bijnaam, waar hij zich

veel op laat voorstaan.

In den tweeden rang komen bessen , frambozen, braambezien, van

alle welke zeer grootc hoeveelheden worden aangebragt, en boschbessen

van verschillende soorten (Vaccinium uliginosum, V. vitisidaea, Oxycoccus

Welvoorziene markten geven dikwijls een zeer goed denkbeeldvan de

voortbrengselen der natuur in eenige landstreek en van hunne verede-

ling door de kunst. De Revue horticole van 1865 (p. 43—45) geeft

ons daarvan een voorbeeld betrokkelijk Nieuw-York, waaruit wij het

volgende in de hoofdzaak ontleenen.

De stad (gelegen op 42° N. Br.) is bijna het gansche jaar door over-

vloedig van vruchten voorzien, waartoe veel bijgedragen wordt door do

gemakkelijkheid der verzending van uit dekeerkrings-landen in Middel-

Amerika, inzonderheid van de Antilles. Het eerst verschijnen de

bananen en ananassen, waarvan gansche scheepsladingen reeds in het

midden der lente worden aangevoerd. De bananen zijn zeer fraai en wor-

den eerst in trossen, daarna in enkele vruchten, de laatste gemiddeld

voor 2½ cent Ned,, naar de grootte en schoonheid van ieder stuk, ver-

kocht. De ananassen zijn van verschillende soorten en daaronder de

zwarte ananas van Jamaika, die van Cayenne enz., welke vruchten 12

tot 65 centen Ned. het stuk gelden, wordende de laatste prijs alleen

voor vruchten van ongemeene voortreffelijkheid betaald.
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palustris en O. macrocarpa *). Deze kleine vrachten staan zeer in aan-

zien
,

worden veel gebruikt voor het maken van koeken, confituren,

geleien enz. en ook wel op het nagcregt voorgediend. De daarvan be-

reide koeken en poddingen zijn van belang voor de Marine en worden

veel naar de keerkringslanden en zelfs naar Londen verzonden. De

boschbcssen maken ook oenen zeer belangrijken tak van tuinbouw in

Noord-Amerika uit, waarvan tot bewijs kan worden aangeveerd, dat

cenc maatschappij in Nieuw-Jersey, die daarmede reeds 11,500 bunders

betcelde, deze zoo aanzienlijke oppervlakte onlangs nog weder met

4,600 bunders vergroot heeft.

Do Waltom iraambezie wordt inzonderheid tot het maken van bran-

dewijn aangewend.

In 1864 was do vruchtcnmarkt te Nieuw-York letterlijk overladen

met perziken
,

waarvan gedurende eenigo weken aclitcr elkander dage-

lijks 40000 tot 50000 manden (elk ongeveer 1 bushel, dat is ruim 36

Ned. koppen, bevattende) werden aangevoerd. Deze perziken komen

bijna uitsluitend uit de Staten Delaware en Nicuw-Jersey, daar zij,

sedert eenige jaren, in den Staat Meuw-York zelf niet rijp worden.

Do perzikboomen worden, vrij staande, op het open veld gekweekt,

maar zijn van geringe kwaliteit, hetwelk velen toeschrijven aan do

te groote hoeveelheid vruchten, welke ieder stam draagt en do geringe

zorg daaraan besteed. Ook de Abrikozen zijn klein en zonder waarde,

maar integendeel zijn de pruimen, zoo als de Reine claude, de pruim

van Uamaskus en anderen, in groote hoeveelheid aanwezig en van uit-

stekende hoedanigheid.

Men ziet er ook de zoogenaamde muskaatmcloencn on do pastèqnes

of watermeloenen2 ) in onmetclijke hoeveelheid, bij duizenden en dui-

zenden in de vruchtenwinkels opgestapold, waar men voor enkele centen

') Van deze komen alleen de tweede en derde, eenigzius algemeen, in Nederland

voor. Allen verschillen van de bij ons uitsluitend gebruikte blaauwlessen of bosch-

bessen, waldbccre bij Nijmegen geheeten ( Vaccinium Myrtillus). •«elke iu Gelderland

iu hot gunstig jaargetijde in onbedenkelijk groote hoeveelheid uit het wild opgeza-

meld en, meest naar Engeland, uitgevoerd worden. Deze worden, zoo ver ik weet,

nooit opzettelijk gekweekt. v. H.

2) De Watermeloen (Cucurbita Citrullus) hoeft dezen naam, niet omdat hij in het

water groeit, maar omdat hij met een zeer overvloedig, waterachtig vocht gevuld
m. Hij is door zijne zwartachtigo zaden van onze gewone meloen onderscheiden;

maar wordt in Nederland niet gekweekt.
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zijn dorst mot doze verfrisschende vruchten kan losschen. I)e muskaat-

meloenen worden voor 25 centen het stuk verkocht.

Druiven zijn or zeer goed, zoowel die van de Amerikaansche wijn-

bergen als die uit Europa aangeveerd. Do Catawha druif wordt vooral

tot wijnbereiding gebezigd on levert oene vrij goede mousserende

wijnsoort. Peren slagen in N. Amerika zeer goed, maar worden alleen

op hoogstam in bet groot aangekweckt. Zoo ook de appelen, waarvan

een zeer groot verbruik bestaat en onder welke de Newtown-pippeliny

als handappel en om te stoven boven alle andere verkozen wordt. De'

soorten van peren en appelen zijn alle, in vroeger tijd, uit Europa

ingevoerd, maar in Noord-Amerika geheel inheemsch geworden.

v. H.


