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De peer en de kwee in de huishouding 

 
Een boekje uit 1944, geschreven 
door mw. Ir. J.M. Baelde (1910-
1945). Vanwege de bezetting 
uitgegeven in juni 1945 door 
uitgeverij S. Gouda Quint – D. 
Brouwer en zoon / ‘Het huis De 
Crabbe’ in Arnhem. 

De auteur, mw. Van Baelde 
overleed net voordat het boekje 
verscheen. 

Het boekje is nr.14 uit een reeks 
‘mededelingen van het instituut 
voor onderzoek op het gebied van 
verwerking van fruit en groenten 
te Wageningen’ en werd 

uitgegeven met medewerking van de Nederlandsche 
Heidemaatschappij. 

In ‘Het huis De Crabbe’ aan de Bakkerstraat 17 waren in de 18e 
en 19e eeuw al beroemde drukkers en uitgeverijen gevestigd. De 
uitgeverij Gouda Quint werd in de jaren zeventig overgenomen 
door uitgeverij Kluwer. 

De naam van de drukker en binder worden in het boekje niet 
vermeld. Het boekje beslaat 100 pagina’s, verdeeld in genaaide 
katernen. De omslag is rechtstreeks op de rug van het boekblok 
verlijmd. De voorzijde bevat de titel met een afbeelding van de 
kweepeer in bruin, groen en geel. De titel is ook op de rugzijde 
gezet. Het formaat van het boekje is: 18(h) x 12(b) x 1(d) cm. 

Naast de recepten, bevat het boekje bewaaradviezen en 
toelichtingen op herkomst, soorten en voedingswaarde. 
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De kweepeer is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit de 
Zuidelijk Kaukasus: Georgië, Azerbeidzjan en Armenië. Vanuit 
het nabijgelegen Perzië verspreidde de teelt zich. Bij zowel de 
oude Grieken als Romeinen stond de kweepeer in hoog aanzien. 
Vanwege de bloei van de boom, en de geur, smaak en 
geneeskundige werking van de vrucht. 

De kweepeer is een van de eerste vruchten die ooit tot gelei 
werden verwerkt. De Portugese naam voor kweepeer is 
Marmelo. De naam van het merk Marmello van de geleipoeder 
is hiervan afgeleid. 


