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Voorwoord
Voor u ligt het tweede oral history boekje van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Het eerste
had als thema ‘religieus erfgoed in het landschap van Gelderland’ en was ons eerste oral history
project, waar we ook een enthousiaste werkgroep van vrijwilligers aan overhielden. Dit tweede boekje
heeft als thema ‘historische fruitteelt in het rivierengebied’ en bevat verhalen over het dagelijkse leven
in en rond boomgaarden. Het project waar dit boekje het eindresultaat van is, is mogelijk gemaakt
dankzij de financiële ondersteuning van het Steunpunt Hoogstamfruit en de hierbij aangesloten
gemeenten: Geldermalsen, Buren, Druten, Beuningen, West Maas en Waal, Zaltbommel, Culemborg en
Maasdriel.
Oral history is een methode van historisch onderzoek, waarbij de persoonlijke ervaringen van mensen
worden vastgelegd over een bepaald onderwerp. Dat kan dus betekenen dat sommige feiten niet
kloppen met wat over de historie is vastgelegd, maar dat is bij oral history niet zo belangrijk. Het gaat
niet direct om feitenjacht, maar om de beleving van mensen, als levende geschiedenis. Het levert ons
in ieder geval prachtige verhalen op over het leven van alledag in het Gelderse landschap.
Mijn eerste kennismaking met oral history verhalen verliep als volgt. Ik las een verhaal over hoe
iemand met een boot door Friesland voer om in de dorpen stroom aan te leggen. Nu kunnen de
feiten hierover ongetwijfeld in een artikel of een boek worden opgezocht. Maar de ervaringen van de
mensen zelf, vastgelegd als levende geschiedenis, raakte me vanwege de menselijkheid ervan. Zoiets
vergeet je nooit meer.
En zo hoop ik dat het u als lezer ook zal vergaan, als u de vele verhalen leest die hierin zijn gebundeld.
Wees voorbereid op gele Californische pap, op armoede en de welvaart die de fruitteelt bracht, op
melige notarisappels, op hard werken in de vier seizoenen en natuurlijk op de kersenpluk.
Ook hoop ik dat u stil wilt staan bij de noeste arbeid die onze oral history vrijwilligers hebben verricht.
Ze hebben een uitgebreide cursus ondergaan, om zich vele dingen eigen te maken: omgaan met
opnameapparatuur, de oral history interviewtechniek, uitschrijven van een transcript en het schrijven
van de verhalen.
Het gemiddelde interview kost dagen werk van training totdat het in dit boekje is beland. Een mooie
taak trouwens, die bij de vrijwilligers en bij onszelf een groot enthousiasme wekt.
Als laatste wil ik al diegenen bedanken die hun verhaal hebben verteld aan onze vrijwilligers om hun
persoonlijke geschiedenis zo vast te leggen voor u en voor toekomstige generaties.
André Kaper
Coördinator werkgroep oral history
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
April 2010
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Steunpunt Hoogstamfruit
Het Steunpunt Hoogstamfruit is enkele jaren geleden
opgericht in samenwerking met acht gemeenten in
het rivierengebied en Stichting Landschapsbeheer
Gelderland: de gemeenten Geldermalsen, Buren,
Druten, Beuningen, West Maas en Waal, Zaltbommel,
Culemborg en Maasdriel. Doel van het Steunpunt
Hoogstamfruit is “de achteruitgang van de resterende
hoogstamboomgaarden stoppen, oude rassen in
standhouden en het areaal hoogstamboomgaarden
uitbreiden”.
Voor vragen over hoogstamfruitbomen (bijvoorbeeld
over soortkeuze, ziekten, onderhoud, aanplant) kunnen
particulieren terecht bij het steunpunt. Ook kunnen zij
een deskundige langs laten komen voor advies. Indien
gewenst kan de adviseur een inrichtingsplan maken voor
de aanplant van hoogstamfruitbomen in combinatie
met andere landschapselementen op uw erf. Het plan
kan ook betrekking hebben op het wegwerken van
achterstallig onderhoud. De aanvraag van subsidies voor
aanplant en onderhoud kan eveneens worden geregeld.
De kosten voor het maken van het plan worden geheel
gesubsidieerd door de provincie en de gemeente. De
eigenaar dient een kleine bijdrage te leveren voor de
kosten van de uitvoering van het plan.
Meer informatie over het Steunpunt Hoogstamfruit vindt
u op www.landschapsbeheergelderland.nl.
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Project ‘oral history in de boomgaard’
Eén van de activiteiten van het Steunpunt Hoogstamfruit
is het project ‘oral history in de boomgaard’, dat
in september 2009 van start ging. Oral history of
mondelinge geschiedenis is een interviewtechniek
waarmee je verhalen vastlegt van mensen die uit eigen
ervaring vertellen over wat ze vroeger meemaakten.
Binnen dit project ging het om mooie verhalen over de
fruitteelt van vroeger.
Voor dit project zijn vrijwilligers gezocht die de
geschiedenis van de fruitteelt willen vertellen of
vastleggen. Het doel was verhalen verzamelen
en vastleggen over hoe het vroeger ging in de
hoogstamboomgaard. Wat was de plaats van de
boomgaard in het boerenbedrijf, hoe werd vroeger
gesnoeid, gingen mensen zelf entten, welke rassen
werden gekozen? Ook de verhalen rondom de
boomgaard zijn interessant: het dagelijkse leven van de
mensen, de seizoensarbeid, de afname van fruit door
fabriekjes in de omgeving, betekenis van fruitlanen op
bijvoorbeeld landgoederen. Met deze verhalen wordt een
belangrijk stuk Gelderse geschiedenis vast op een heel
levendige manier vastgelegd.
Zo’n 15 vrijwilligers volgden een tweedaagse cursus
interviewen door documentairemaakster Annegriet
Wietsma. Ook kregen ze een praktijkdag over
hoogstamfruit. Vervolgens interviewden zij boeren
en landarbeiders uit de steunpuntgemeenten,
die konden vertellen over de geschiedenis
van de hoogstamboomgaard: over de oogst,
onderhoudstechnieken, raskeuze etc. Al deze verhalen
zijn gebundeld in dit boekje.

Cursisten tijdens de praktijkdag in oude struikenboomgaard
Foto Marianne Jans
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Stichting Landschapsbeheer Gelderland is dé Gelderse organisatie die zich al meer dan twintig jaar inzet voor het
behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen karakter: het landschap met
heggen, boomgaarden, dijken, akkers, beekjes en boerenerven. We werken veel samen met de provincie Gelderland,
de Gelderse gemeenten, vrijwilligers, particulieren en andere organisaties die zich inzetten voor de bijzondere
landschappen die Gelderland heeft. Door onder andere het coördineren van projecten, het geven van cursussen,
het adviseren van particulieren en het begeleiden van gemeenten streven we naar een eindresultaat waar iedereen
enthousiast over is. Dat resultaat kan het beste worden gezien als een afwisselend en aantrekkelijk landschap voor plant,
mens èn dier.
De missie van Landschapsbeheer Gelderland luidt: “samen werken aan de zorg voor een vitaal landschap met respect
voor de identiteit”. Landschapsbeheer Gelderland wil zich laten inspireren door de cultuurhistorie, het aardkundig
ontstaan en de ecologie van het landschap
Kersenpluk
Collectie Streekarchief Bommelerwaard
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Het geluk van een fruitteler
De heer Wellner uit Geldermalsen
Door: Tine Aarsen

Roel Wellner is een tevreden man. Hij werpt een
goedkeurende blik op het ruime, hoge huis achter hem.
Het was een buitenkansje. Zijn baas, Van Wijk, heeft
het gekocht en Roel mag er met zijn gezin in wonen.
Moet je nagaan, hij, Roel Wellner, ging van het kleinste
dijkhuisje in Geldermalsen verhuizen naar dit grote
huis aan het Laageinde. Hier heeft hij volop de ruimte.
Voor de machines, voor het fruit. Achter het herenhuis
ligt de vloedschuur. Lang geleden stonden hier de
paarden en koeien als het waterpeil was gestegen
door de aanhoudende regen. Waar vroeger de stallen
lagen, wordt nu het fruit opgeslagen, in kisten hoog
opgestapeld tot de nok van de schuur. Wel honderd ton
fruit kan Roel erin kwijt, kersen, appels, peren, al naar
gelang het seizoen.

Het is vijf uur als Roel Wellner zijn benen uit bed zwaait.
De eerste stralen van de zon kieren langs de gordijnen
van het hoge herenhuis in Geldermalsen. Voorzichtig,
om zijn kinderen niet wakker te maken, loopt hij op zijn
sokken de trap af. Zijn vrouw Mien is druk in de weer in
de keuken. Ze snijdt boterhammen, zet thee en dekt de
tafel. Roel loopt naar het achterhuis. Zijn twee varkens
begroeten hem knorrend. Hij vult hun voerbak. Daarna
komen de kippen aan de beurt. Terug in de keuken,
schuift Roel aan tafel. Het is een rustig begin van de
zaterdag. Even later trekt Roel de deur achter zich
dicht, hij heeft zijn blauwe overall aan, zijn klompen
onafscheidelijk aan zijn voeten, zijn pet op zijn hoofd.
Diep snuift hij de frisse lucht in. Hij houdt van de
buitenlucht. Van de natuur. Van zijn werk als opzichter
in het fruitbedrijf. Met grote passen loopt hij naar
achteren. Er is veel werk te doen. Het fruit hangt zwaar
aan de bomen. De arbeiders die hij inhuurt, kunnen
elk moment arriveren. Dan moet alles klaarstaan. De
ladders om te plukken. De kisten, waar de appels in
komen. De plukschorten, die zwaar beladen zullen
worden vandaag. De tractor en de aanhanger, waarmee
de appels worden vervoerd.

De groei van het fruitbedrijf is niet te stuiten. Nieuwe
boomgaarden worden aangeplant, oude worden
gerooid en gemoderniseerd. Roel houdt ervan om met
zijn tijd mee te gaan. Van zijn baas krijgt hij alle ruimte.
Hij is een paar jaar geleden als opzichter aangenomen.
Hij had de juiste papieren op zak, hij bezocht eerst
de landbouwschool, toen de avondcursus fruitteelt,
vervolgens de fruitvakschool in Geldermalsen. Na

Fruitteeltvakschool in Geldermalsen, de heer Wellner staat in
de tweede rij, derde van rechts.
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schooltijd kwam hij in dienst bij fruitteler Van Beusichem
uit Drumpt en twee jaar later had hij genoeg ervaring
om als opzichter bij Van Wijk aan de slag te gaan. In het
hoogseizoen maakt hij lange dagen, niet dat hij daarover
klaagt, want hij doet het met plezier. Snoeien, spuiten,
plukken, afzetten, sorteren, hij ademt het ritme van de
seizoenen in het fruit.
Toen hij een jaar of twaalf was, stond hij voor het eerst
op de ladder. Zijn vader gaf hem een mand en zei: “Ga
maar kersen plukken”. Hij was trots dat hij te midden van
de arbeiders mocht meedoen in de boomgaard. Dat hij
het kinderwerk ontgroeid was. Dat zijn kleinere broertjes
en zusjes nu het lichtere werk gingen doen, de manden
klaarzetten, valappels oprapen, spreeuwen wegjagen,

Roel weet nog goed hoe hij eens samen met zijn vader
om half vijf in de ochtend op pad ging. Het mistte en
het Betuwse platteland lag in diepe rust. De hoeven
van het paard klonken op de weg, de wielen van de kar
ratelden, het paard blies wolken stoom uit. Roel voelde
zich bevoorrecht dat hij, als oudste jongen van het gezin,
met vader mee mocht om noten te plukken. Hij zat voor
op de kar, naast zijn vader, die de teugels van het paard in
zijn handen hield. Toen ze al een eind gereden hadden,
vroeg hij: “Waar moeten we nou zijn?” Vader antwoordde:
“Zie je daar die wolk boven de mist uit? Daar moeten
wij naar toe.” In de verte zag je de hoge toppen van de
notenbomen tevoorschijn komen vanuit de mist. De
boomgaard lag in Tiel, aan de Startsestraat. Zijn vader had
de boomgaard gepacht en het was tijd om de noten te
oogsten, die als prille groene bolletjes in de boom hingen.
Toen Roel later op de landbouwschool zat, kreeg zijn klas
de opdracht om een akkertje aardappels in te planten.
De bedoeling was om deze vrij te houden van ziektes.
Zijn vader wees hem een stuk land aan. “Pak maar”, zei
hij simpelweg. Gewapend met de kennis van school
ging Roel aan de slag, hij ploegde het land om, pootte
aardappels en zag de planten groeien onder zijn handen.
Toen kwamen de keurmeesters, om te oordelen of zijn
aardappels vrij van ziektes waren. Goedkeurend keken
ze rond en wezen hem de prijs toe: een vorentrekker, om
achter het paard te spannen. Je kon er drie voren tegelijk
mee maken en er konden ook schoffels aan om het land
te wieden. Roel was in de wolken. Zo’n machine kostte
350 gulden, een heel bedrag in die tijd. Hij was trots op
zijn prestaties en blij met de moderne machine, die het
werk op het land weer wat makkelijker kon maken.

In een perenboomgaard, tussen 1945 en 1948.
blaadjes en takjes uit het fruit halen. Hij was klaar voor het
echte werk. Zijn vader pachtte diverse boomgaarden om
fruit te plukken, appels, peren, pruimen, noten en kersen,
zodat hij het jaar rond inkomsten had.

10

In die tijd was er nog veel handwerk. Zo sorteerde zijn
vader het fruit met de hand. Een kist appels werd geleegd
op een harp, een groot rek met latjes, dat schuin geplaatst
werd. Het blad dat met het plukken meegekomen was,
rolde door de gaatjes. De appels werden gesorteerd
als eerste soort, tweede soort en kroet. Kroet waren de
appels die naar de fabriek gingen voor appelmoes. Het
sorteren van het fruit gaat tegenwoordig anders.

De appels worden op maat gesorteerd. Soms helpt Roels
vrouw mee, of zijn kinderen. Er ligt een plankje bij de
hand, waar ronde gaten in zitten. Met het plankje leren de
kinderen welke maten een appel heeft, 50/60 millimeter,
60/70, 70/80, 80/90. Voor de volwassenen is het sorteren
routinewerk, de appels worden snel en vakkundig over
de kisten verdeeld. Omdat het sorteren een tijdrovend
karwei is en er steeds meer fruit verwerkt moet worden,

een volwassen boom. Aanvankelijk werden er struiken
tussen de hoogstambomen geplaatst. Deze struiken leverden na vier of vijf jaar vruchten. De bedoeling was om
de struiken weg te halen en de hoogstambomen te laten
staan. Maar uiteindelijk wonnen de struikbomen het van
de hoogstambomen. Nieuwe aanplant bestond voornamelijk uit struiken.
Roels bedrijf heeft diverse struikboomgaarden met appels in en rond Geldermalsen. Een paar jaar geleden, halverwege de
jaren vijftig, heeft hij zijn laatste hoogstamboomgaard met appels en peren
gerooid, in het Essebos. Er stonden diverse
soorten appels in: Jasappels, Sterappels,
Bloemee, Notarisappel, Goudreinetten,
Bellefleur. En ook oude perensoorten uit
de streek, zoals Maagdeperen, Kamperveeners, Suikerperen, Claps en Heerenperen. Hij heeft op het terrein van 2,6 hectare
kersenbomen geplant. Zo heeft hij ook in
juni en juli opbrengst, voordat de eerste
appels rijp zijn.
In gedachten verzonken loopt Roel naar
zijn tractor. Hij controleert het oliepeil en
kijkt of de tractor wil starten. Vanmiddag
wil hij naar Est, waar hij een boomgaard
heeft ingeplant met nieuwe appelbomen. De struiken
staan in mooie rijen en hangen vol appels, die nog verder

De heer Wellner (met shag in de mond) en maten aan het kersen plukken in een
hoogstamboomgaard aan de Straatweg in Geldermalsen, rond 1946 en 1947.
heeft Roel onlangs een sorteermachine besteld. Hij kan
niet wachten om de machine in gebruik te nemen, zeker
nu de eerste appels van de bomen komen.
Vroeger was fruit een luxeproduct. Alleen de rijken konden het zich veroorloven om fruit te eten. Na de oorlog
kwam fruit binnen ieders handbereik. Door de komst van
nieuwe wegen en scheepvaart ontstonden ook nieuwe
markten en afzetgebieden. Het aanbod werd groter, de
vraag werd groter. De fruittelers voerden hun productie
op. Hoogstambomen brachten te weinig op en werden
steeds vaker gerooid. Het duurde te lang voordat er volop
vruchten aan zaten, pas na tien tot vijftien jaar stond er

Geluk, noemt hij het. Als je het goed gedaan
hebt, heb je geluk gehad. Gewoon geluk.
moeten rijpen. Het zijn rode Goudreinetten. Roel kwam ze
op het spoor, toen hij een boomgaard pachtte in Buren.
In een grote appelboom hing een tak waarvan de appels
veel roder kleurden dan de rest. Een mutant, wist Roel
meteen. Hij knipte een stuk van de tak af en gaf deze aan
Bolder, een bevriende boomkweker. Deze entte ze en
zorgde voor talrijke nakomelingen. Roel heeft nu acht
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hectare met deze appelsoort ingeplant. Welbo’s heten ze,
naar Wellner en Bolder. Hij kan zich er nog over verbazen
dat niemand eerder deze mutant heeft ontdekt. Zijn
eigen Goudreinetten, wie had dat kunnen denken? In zijn
hart is hij trots, maar van buiten blijft hij een nuchtere
man, die met beide benen op de grond staat. Het kan
nu eenmaal meezitten of tegenzitten in het leven. Tot
nu toe heeft hij behoorlijk wat geluk gehad. Hij kan zijn
gezin goed onderhouden, hij weet zeker dat zijn vrouw en
kinderen niets tekort komen. Ook al is de oogst het ene
jaar beter dan de andere, ook al valt de prijs de ene keer
hoger uit dan de andere, ook al wordt soms een deel van
de oogst door hagel of ziekte vernield, hij kan goed het
hoofd boven water houden. Hij voelt ook haarscherp aan,
wanneer de beste tijd is om het fruit te ruimen. Hij heeft
zelfs een keer in de winter zeventig of tachtig cent voor
zijn appels gekregen, in het voorjaar toen zijn schuur al
lang leeg was, kelderde de prijs naar een kwartje. Andere
telers hadden het minder goed getroffen. Een sterke
koopmansgeest? Roel wuift het weg. Geluk, noemt hij het.
Als je het goed gedaan hebt, heb je geluk gehad. Gewoon
geluk.
Naschrift: Roel Wellner heeft na ruim twintig jaar het
fruitbedrijf van Van Wijk overgenomen. Tot zijn pensioen
heeft hij met veel plezier in zijn bloeiende bedrijf gewerkt.
Inmiddels is één van zijn zonen in zijn voetsporen getreden.
Op het moment dat ik hem interview in december 2009 is hij
85 jaar, twee weken geleden vierde hij met zijn vrouw hun
zestigjarig huwelijk.
Foto’s Marianne Jans en familie Wellner
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Kersentijd
De heer Van Doorn uit Geldermalsen
Door: Catrin Siefken

“Wij hadden thuis een kersenboomgaard, die exploiteerde mijn vader met een compagnon. In de kersentijd
verzamelden zich zo’n veertig mensen. Dat was een hectische tijd want de oogst moest in een korte periode plaats
vinden. Dat betekende dat we iedere morgen om kwart
over vier ons bed uit moesten. Om vijf uur ging iedereen
de ladder op.”
“De dag was in vieren gedeeld. Van vijf tot acht werd
geoogst. Dan een half uurtje schaft. Dan werd er van half
negen tot twaalf geoogst. Dan een uur pauze. Daarna
ging het tot drie, kwart over drie. Dan een korte koffiepauze. Daarna werd tot zes uur doorgewerkt. Daarmee was de
dag voor de meesten vol. Als je mede-eigenaar was moest
je tot acht uur ’s avonds nog vogels verjagen. En in de
middagschaft moest je kersen sorteren. De eigen mensen
hadden daardoor een erg korte pauze.”

Arie van Doorn is wethouder in de gemeente Geldermalsen. Zijn grootouders waren al betrokken bij het
tot stand komen van de eerste grote afzet coöperatie,
de ‘Veiling Vereeniging Geldermalsen en Omstreken’,
tegenwoordig ‘Fruitmasters’. Vóór hij wethouder werd,
was hij zelf ook praktiserend fruitteler.
“‘De kersentijd’ was in het verleden in de Betuwe een
belangrijke periode. De kersentijd hield niet alleen de kersenoogst in, maar was voor veel dorpsbewoners een extra
bron van inkomsten. De bakker, de slager, de kruidenier
en de postbode hielpen mee met plukken en hadden op
die manier een welkome neveninkomst.”

De dis
“Het oogsten gebeurde collectief. De hele ploeg begon
tegelijkertijd en maakte tegelijkertijd de mand leeg. Dit
gebeurde op een centrale plaats in de boomgaard, de
‘dis’. Dat was een tijdelijke tent. Je zat midden in het veld
in de boomgaard waar verder geen faciliteiten waren. De
‘dis’ deed dienst om kersen te sorteren en gereed te maken voor de afzet naar de veiling. Bij slecht weer diende
die om te schuilen en om in de middagpauze gezamenlijk
te eten. De dis was de centrale plek waar alles gebeurde,
waar ook met name veel sociale contacten werden uitgewisseld.”
“Er werd de zogenaamde ‘voorplukker’ aangesteld. Die
gaf om vijf uur het signaal ‘we gaan de ladder op’. En
afhankelijk van de hoeveelheid kersen en het ras dat
geplukt werd, bepaalde die de tijd dat iedereen zijn mand
vol moest hebben. Hij riep dan heel hard ‘onderrr’. Dat
was het signaal om naar de dis te gaan en de kersen weg
te brengen. Het was een erezaak dat, als die voorplukker
‘onder’ riep, je mand vol was. Anders was je geen goede
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plukker. Sommige mensen konden dat heel goed. Die
zaten al een paar minuten te wachten, anderen moesten
heel hard werken.”
‘Boven Jan’
“Daar is een gezegde aan verbonden. Een kersenmand
noemen we een hoenderik. Dat is een rieten gevlochten
mand die een beetje conisch van opbouw is met een
hengsel eraan. Aan dat hengsel zit een haak met een
touwtje, zodat je hem aan de ladder of een tak kunt
hangen. In zo’n hoenderik zit op ongeveer driekwart van
de onderkant een bruine tenen rand gevlochten en die
wordt ‘Jan’ genoemd. Iedereen kent het gezegde ‘ik ben
boven Jan’; ‘ik heb mijn schaapjes op het droge’. Omdat
dat competitie-element in die kersenoogst aanwezig was,
werd er regelmatig tussen de plukkers geroepen ‘hoe ver
ben jij?’ en dan werd er geantwoord, ‘ik ben al boven Jan’.
Dus dan had je je mandje al meer dan half vol.”
“De pluk in de boomgaard was aan bepaalde regels
onderworpen. Vaak kreeg een ervaren plukker een junior
plukker bij hem. Zo’n senior en junior plukker die begonnen naast elkaar te plukken op één punt op de boom,
maar altijd zo dat je de zon in de rug had. Want als je in
het zonlicht moet kijken, dan verblindt je dat. Met die ladder werd altijd met de zon meegedraaid zodat je gedurende het plukken de zon in de rug hield.”
Kersen lek plukken, dat mocht niet
“Van belang was dat je de kersen goed plukte. De kers
is een zwak product. Als je daar te hard in knijpt, dan
beschadig je ze. Dan worden ze beurs, of als je ze zonder
steeltje plukt wordt de kers lek en gaat die bloeden. Dan
krijg je natte kersen die ook eerder rotten. Dat komt de
kwaliteit niet ten goede. De sorteerders moesten dat mee
bewaken en beoordelen of er niet te veel blad aan zat. Dat
blad moesten ze weer verwijderen.”
“Iedereen deed mee. Het was niet gemakkelijk om oudere
gerespecteerde mensen uit de dorpsgemeenschap in de
volle kring te moeten corrigeren. Dat moest een beetje
subtiel gebeuren. Het gebeurde dan vaak dat de zoons
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van de baas of de jongste kersenplukker van de sorteerders een uitbrander kreeg. Als junior moest je dat nog wel
leren. Dan zei je tegen je vader ‘ik had het toch zo netjes
gedaan’. Dan werd er zachtjes tegen je gezegd ‘jongen, als
er een waarschuwing is, dan geldt dat voor allemaal’.”
Op de ladder
“Je stond met kersenplukken de hele dag op de ladder. De
hoogstambomen zijn hoog, zo’n tien meter wel. Je moest
goed leren om die ladder op een verantwoorde manier in
de boom te plaatsen, zodat die voldoende steun had. Ook
daarin werd je door een senior plukker begeleid. Je werd
erop gewezen dat je de ladder altijd naar het hart van
de boom zette. Als er een tak breekt, val je dieper in de
boom, maar je bent nog steeds in de boom. Dat was dus
een belangrijk gegeven, ‘zorg voor je veiligheid’.”
“Als je de hele dag op de ladder stond, droeg je houten
klompen. Die beschermden je voeten goed. De goede
plukker die plukte met twee handen, maar hoe doe je dat
als je op de ladder staat? De ladder heeft sporten. Je zette
je rechterbeen op de sport en stak twee of drie sporten
hoger je linkerbeen door de ladder heen. Die haakte je om
die sport heen. Zo had je jezelf als het ware gezekerd.”
Het was een sociaal gebeurtenis
“De kersenpluk was altijd een sociaal gebeurtenis. De
schaftijden, ’s morgens om acht en ’s middags om een uur,
gaven bij uitstek de mogelijkheid om sterke verhalen uit
te wisselen. Die werden met de herhaling iedere keer ietsjes sterker en mooier. Zo ontstonden de mooiste verhalen
in de kersenboomgaard.”
“Er werd altijd een vuur aangelegd, waar koffie op gezet
werd. De baas moest zorgen dat de koffie gereed was
op het moment dat de plukkers aan de schaft gingen.
Dat gebeurde op een ouderwetse manier met een grote
pruttelpot vol water waar koffie in werd gegooid. Je kreeg
koffie met prut op de bodem. Iedereen moest zijn eigen
kopje meenemen. Dan moest eerst de prut uit de tuit van
de koffiepot gegoten worden en dan ging men rond om
iedereen koffie te schenken.”

Niet de eerste de beste boom
“In de boomgaard gold een regel, in welke volgorde
geoogst werd. Kersenboomgaarden staan altijd in rijen
geplant. Dat zijn rijen in de lengterichting. Je hebt altijd
bomen die iets sneller en andere die trager rijp zijn. Iedere
boom heeft zijn eigen verschijningsvorm en bladstand. Je
hebt bomen waar veel en bomen waar weinig kersen aan
hangen. Voor een oogster is het natuurlijk aantrekkelijker
om een boom te hebben waar veel kersen aan hangen.”
“Een boom leegplukken was soms een proces van enkele
dagen. Het was niet uniek dat er vijftig tot wel honderd
mandjes kersen van een boom kwamen. De gemiddelde
productie was ongeveer 24 à 25 mandjes op een dag. 24
à 25 mandjes van 5 kilo. Een plukker kon dus op een dag
tussen de 100 en 125 kilo kersen oogsten.”
“Als je een grote boom had, dan was een man daar vier
dagen mee bezig. Was je boom bijna leeg, dan zat je al
vooruit te kijken, welke boom nu aan de beurt was. Degene die zijn boom kaal had, kon niet gewoon een boom
kiezen. Hij moest de boom die in de rij aan de beurt was
als de zijne beschouwen. Dan werd er wel eens gekeken,
komt er een goede of een slechte boom aan. Als er een
goede boom aan kwam, dan deed je er een stapje bovenop, kwam er een slechte boom, dan deed je eventjes
rustig aan als je zag dat je buurman zijn boom ook bijna
leeg had. Je probeerde een ander de loef af te steken.”
Kersen keren
“Op het moment dat de kersen kleur kregen kwamen de
spreeuwen er op af. Merels en lijsters ook wel, maar vooral
spreeuwen. Ze zijn in Nederland de aartsvijanden van de
kersenteler. Als ze de smaak van kersen te pakken hebben,
kunnen ze een enorme verwoesting in de boomgaard
aanrichten. Ze gaan altijd in de bovenste takken zitten.
Het wordt ’n kleverige en vieze boel. Behalve de kersen
waar ze in pikken, maken ze veel andere kersen overstuur
door ze met sap te besmeuren en onder te poepen. Om
dat te voorkomen, moesten de ‘kersen worden gekeerd’,
zoals wij dat noemen.”

“Het kersen keren gebeurde vanaf het moment dat de
kersen begonnen te kleuren. Er werden mensen in de
boomgaard geplaatst, die de vogels door roepen en
schreeuwen probeerden te verjagen of door het draaien
van de ‘ratel’.”
“Midden in de boomgaard werd een stelling opgericht,
het ‘schavot’. Dat was een uitkijktoren die gebouwd
was tot boven de bomen. Je kon daar vandaan zien of
er groepen vogels aan kwamen. Aan de randen van de
boomgaard werden aan palen bussen gepositioneerd.

De kersenpluk was altijd een sociaal gebeurtenis.
De schaftijden, ’s morgens om acht en ’s middags
om een uur, gaven bij uitstek de mogelijkheid om
sterke verhalen uit te wisselen. Die werden met
de herhaling iedere keer ietsjes sterker en mooier.
Zo ontstonden de mooiste verhalen in de kersenboomgaard.
Daar werd grind in gedaan en er werd een touw aan
gespannen. Dat ging naar het schavot en je kon daaraan trekken om de bussen te laten rammelen. Dus zowel
vanaf de uitkijktoren als vanaf de grond werden de vogels
verjaagd. Voor en gedurende de oogst was er altijd een
kersenkeerder aanwezig. Die kreeg vaak nog assistentie
van de eigenaar of de zoon van de eigenaar.”
“Het kersen keren moest uiteraard ook in de weekenden
gebeuren. Zo gauw als het licht werd moest je paraat zijn
tot de avondschemering inviel.”
Reizende zigeuners
“Het gebeurde wel eens dat zigeuners het beroep van
kersenkeerder oppakten. Zigeuners staan bekend om hun
treklust. Ze zijn erg wispelturig voor wat hun arbeidsgedrag betreft. Gedurende de kersenoogst stonden ze met
de woonwagen in de boomgaard. Dat leidde wel eens tot
bijzondere situaties. Als die kersenoogst wat lang duurde,
dan wilden de zigeuners al weer op reis gaan. De kersen-
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eigenaar had dan een groot probleem. De kersenkeerder
wilde zijn geld innen, terwijl de eigenaar hem aan zijn
afspraak herinnerde en wilde dat ie zijn klus afmaakt.”
Kersen zoeken
“In die tijd waren kersen een vrij luxe product dat niet
iedereen zich kon veroorloven. Tijdens het oogsten vielen
kersen onder de boom. Het was voor iedereen toegestaan
om onder de boom kersen te zoeken. Dat was ook weer
een sociaal aspect. Er kwamen veel mensen uit het dorp
kersen zoeken die het zich niet konden veroorloven om
kersen te kopen.”
“Ook altijd een vast gebruik was dat we op zaterdag
een uurtje eerder stopten. Dan werd er maar tot vijf uur
geplukt. Dat was al bijzonder, maar daarnaast mocht
iedere plukker een mandje kersen voor zichzelf voor het
weekend verzamelen.”
Het verpachten van de boomgaard en koeien in de wei
“Behalve dat veel eigenaars de boomgaarden zelf exploiteerden, waren er ook altijd op vrij grote schaal eigenaars
die de oogst verkochten of verpachten.”
“Er werd door de notaris een verpachting georganiseerd
waarbij de boomgaard op basis van inzet en afslag geveild werd. Het was dan de verantwoordelijkheid van de
pachter om de boomgaard te oogsten. Na de oogst werd
die weer aan de oorspronkelijke eigenaar opgeleverd.”
“Er liepen buiten het seizoen vaak koeien, schapen, geiten
of paarden in de boomgaard. Gedurende de kersenperiode was dat natuurlijk niet zo effectief en kon het wel eens
tot overlast leiden. Het kon gebeuren dat de plukkers al
voor het hek stonden, terwijl er nog koeien of schapen in
de boomgaard liepen.”
“De pachter was er ook voor verantwoordelijk dat de
boomgaard op een goede manier geoogst werd. Kersen
die met veel blad werden geplukt, noemden wij ‘kersen
looien’, dat betekent dat je het eerste stukje van het hout
met de steeltjes van de boom verwijderde. Het eerste
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stukje van het hout is net het stukje waarop de knopvorming voor het volgende jaar plaatsvindt. Als je dus ruwe
plukkers had die veel stukjes hout verwijderden, dan
betekende dat dat je het jaar daarop een minder goede
oogst had. Ook als je plukkers had die door ruw met de
ladders om te gaan, takken van de bomen afbraken. Dat
was dus een zaak om goed op te letten als je een boomgaard had gepacht.”
Foto Marianne Jans

In Culemborg verdween bijna de hele fruitteelt
De heer Copier uit Culemborg
Door: Sandra van Ommering

Culemborg. Het is zondagmiddag, de eerste zondag
van het nieuwe jaar, als ik door Molenzicht loop, een
wijk ten westen van het centrum van Culemborg. Een
winterzonnetje in een ijsblauwe lucht kleurt de laagjes
sneeuw helderwit. Rust overheerst. In sommige tuintjes
staat tegen de straatkant aan een perenboom, haar
takken kaal en wijd.

ingeplant hebben, dus ze zijn een beetje met mij mee opgegroeid.” Later, als Theo inmiddels naar eigen zeggen ‘in
de fruit zit’, planten ze achter de boerderij een pruimenboomgaard. Als ik hem vraag naar de fruitsoorten die ze
destijds hadden, dwaalt zijn blik af en noemt hij ze feilloos
op: “We hadden Goudreinet, dat was vroeger dè appel,

Helpen plukken
Ik ben op weg naar Theo Copier, 62 jaar en snoeier van
beroep. Dat is min of meer door toeval zo gekomen,
vertelt hij me later, wanneer ik tegenover hem in
zijn huiskamer zit. Een man die in fruit handelde,
boomgaarden pachtte, bij boeren boomgaarden spoot
en maaide, reed op een dag langs de boerderij aan de
Prijsseweg waar het gezin Copier woonde. Het was
hoogzomer en het hooi was net binnen: “Ik weet het nog
goed. We waren thuis voor het huis bezig, daar hadden
we een stukje bieten, en toen stopte hij langs de weg. Hij
kwam om aan mijn vader te vragen of ik niet een paar
weken kon helpen fruit plukken. Ik was vijftien jaar en zat
op de landbouwschool, en dan had je best lang vakantie.
En zo ben ik daar een week of zeven geweest. Het begon
in de pruimen, dat weet ik nog wel, de pruimen tot en met
de vroege appels. Toen ik in september weer naar school
ging, was het afgelopen. Maar in mijn vrije tijd bleef ik
er helpen plukken, en van lieverlee mocht ik ook helpen
met snoeien. Zo ben ik in het fruit gerold.” Theo Copier
blijft bij deze loonwerker in dienst en gaat later naar de
fruitteeltschool in Geldermalsen.
Die bomen zijn met mij opgegroeid
Zijn ouders hadden in die tijd, net zoals vrijwel alle boeren, een gemengd bedrijf. Een stukje bieten, een stukje
aardappelen, een stukje koren, tien melkkoeien en een
boomgaardje. “Ik weet nog als jochie dat we die bomen
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Zoete Bloemee en Brederodes stoofperen, een ouderwetse stoofpeer. Een Legipont stond erin, een Zwijndrechtse
wijnpeer stond erin, er stonden twee Conference bomen
in, en aan die kant - hij wenkt met zijn handen - stonden
twee pruimen, Reine Victoria. Die staan er nog steeds,
maar die zijn echt oud hoor, helemaal afgetakeld. Een
paar Gieser Wildeman, staan er ook nog, een stoofpeer is
dat ... Dat was het wel zo’n beetje, dat waren de soorten
van vroeger.”
Veel boomgaarden
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw lagen
er rond de stad Culemborg veel boomgaarden. Copier:
“Langs de Rijksstraatweg waren een paar boomgaarden,
van Helmond en van Van Sterkenburg. Langs de Weidsteeg, daar had je een hele grote boomgaard van Kees de
Raad. En waar nu de wijk de Hond is, daar had de familie
Verkerk een paar hele grote boomgaarden.
Mevrouw Verwoerd, van huis uit ook geen boer, die had
daar twee boomgaarden liggen. De familie Hoytema, in
Culemborg wel bekend, had vroeger ook boomgaarden.
Eén aan de Prijsseweg, die heb ik nog eens gemaaid, en
één ‘boven de stad’, bij de Achterweg en de Lange Dreef.
Daar hadden de Hoytema’s een hele grote kersenboomgaard. Die boomgaarden zijn nu bijna allemaal verdwenen.”
Op het hout
De boeren die bij hun boerderij een boomgaard hadden,
snoeiden die zelf of besteedden dit uit. In het laatste geval
lieten ze de boomgaard vaak ook spuiten en maaien. In
juli werd er dan ‘op het hout’ verkocht. Dat wil zeggen
dat het fruit al werd verkocht voordat het was geoogst.
Degene die het kocht, moest dan zelf zorgen dat het fruit
geplukt werd en nam daarbij het risico van een slechte
oogst op de koop toe.
“Vroeger had je de grote verkopingen. Daar waar vroeger
de bioscoop was, bij van Gelder [de Luxorbioscoop in
de Herenstraat]. Op zo’n middag waren er wel honderd
man, allemaal fruithandelaren. Dan werden daar alle
boomgaarden in de omtrek van Culemborg geveild. Dan
werden ze ‘opgehangen’ op bijvoorbeeld tienduizend, en
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dan zakte de prijs, totdat er iemand riep: ‘mijn!’. En die had
dan het fruit gekocht. Zo was vooral in deze streek vroeger het fruit.” Berucht, volgens Copier, was de veiling van
de boomgaard van mevrouw Verwoerd. “Vrouw Verwoerd
vroeg altijd ‘veuls te veul’. Dan was de boomgaard vijfhonderd waard en dan vroeg ze vijfduizend. Daar begon
het dan mee en dan zakte het naar beneden, weet je wel,
en de hele zaal lachen.”
Veluco
“De Goudreinet, dat was het hoofdbestanddeel van de
boomgaard vroeger. Er was ook altijd wel een stukje Zoete Bloemee, dat was een appel die niet te hard was. Later
had je de Glorie van Holland en de Zoete Campagner.
Gravensteiners, daar waren er ook wat van, en er waren
boomgaarden waar heel veel Sterappels in stonden. Van
de Yellows waren er ook wel eens wat. Je had de Notarisappel en later kwam de Jonathan er bij. Je had de Present
van Engeland en vroeger natuurlijk de Bellefleur. De Legipont was ook een peer die veel voorkwam. En Brederodes, van die dikke grote stoofperen waren dat. Keuleman,
dat waren van die harde appels. We hadden ze een keer
toch ‘meegeplokken’ en naar de Veluco gebracht. Vroeger
kon je de appels zelf naar de Veluco brengen, de appelmoesfabriek in Geldermalsen. Die appels waren zo hard
dat de zeven van de machines ervan kapot gingen. Toen
de baas van de fabriek erachter kwam dat wij die hadden
meegebracht, was hij kwaad en zei: ‘Ik wil ze niet meer
hebben!’”
Armenboomgaard
Eén van de boomgaarden waarin Theo Copier is
begonnen ‘als jochie van vijftien’, is de armenboomgaard,
aan de Goilberdingerdijk net voorbij fort Werk aan
het Spoel. Destijds moest hij er maaien en spuiten. De
armenboomgaard was het eigendom van de katholieke
kerk. Met de opbrengst van de verkoping van het
fruit werden armen in de omgeving ondersteund. Zo
had ook de hervormde kerk een armenboomgaard,
aan de Rijksstraatweg. Copier heeft ook daar wel
geplukt. De boomgaarden werden geschonken aan
de armenbesturen als de eigenaar overleed en er

geen erfgenamen waren. Later, toen het onderhoud
meer kostte dan zij aan fruit opbrachten, verkochten
veel armenbesturen de boomgaarden. Zo werd
veertig jaar geleden ook de armenboomgaard aan de
Goilberdingerdijk door de katholieke kerk verkocht.
Via verschillende eigenaren kwam zij uiteindelijk in bezit
van het Gelders Landschap. De boomgaard was inmiddels
behoorlijk verwaarloosd. Het Gelders Landschap begon
haar mondjesmaat op te knappen. Later bemoeide ook de
gemeente Culemborg zich er mee. Uiteindelijk kwamen
deze partijen terecht bij Theo Copier, die adviseerde over
nieuwe aanplant en de bomen grondig snoeide. “We hebben hem vier jaar opgesnoeid en ieder jaar doen we d’r
minder lang over. Ze hadden daarvoor alleen een beetje
onderaan gesnoeid. Bovenin was het helemaal wild. Het
eerste jaar heb ik toen de zaag gepakt en alle takken waar
ik met mijn lange ladder niet bij kon, afgezaagd. Heel veel
takken waren al afgebroken, dat kun je nu nog aan de
bomen zien. Er zijn nu heel veel bomen bij, daar zijn alle
oude takken af, maar die hebben allemaal weer nieuwe,
vierjarige takken. Het jonge hout onderin hebben we gespaard en dat is ook weer gaan groeien. We hebben ook
een paar bomen bewaard die eigenlijk op waren. Maar
daar zaten uiltjes in, of andere vogels. Daar heb ik alle
dode takken uitgesnoeid en die zijn toen toch onderaan
bij de kruin weer gaan uitlopen. Er zat er een bij met een
heel dikke stam met allemaal vogelgaatjes erin. En net
bij de kruin, waar de oculatie zat van vroeger, daar is het
weer uit gaan lopen. De boomgaard ligt er nu weer mooi
bij. Ik vind dat leuk werk om te doen.”

Vrouw Verwoerd vroeg altijd ‘veuls te veul’.
Dan was de boomgaard vijfhonderd waard en
dan vroeg ze vijfduizend. Daar begon het dan
mee en dan zakte het naar beneden, weet je wel,
en de hele zaal lachen.

Snoeitechniek
De snoeitechniek van vroeger verschilt niet echt met die
van nu, zo vertelt Copier. “Je moest net als nu zorgen dat
je hangend hout had, want daar komen de vruchten aan.
En je moest ook zorgen dat er weer nieuwe takken in de
boom kwamen. Uiteindelijk draait het er om de goede
vruchttakken te bewaren en de verkeerde takken weg te
knippen.” Vroeger snoeide hij veel meer met de zaag, terwijl hij tegenwoordig, als de meeste snoeiers, de moderne
schaar hanteert. “Een zaag op een stok, en als het kon zo
lang mogelijk, dan hoefde je de boom niet ‘rond te lopen’,
zeg maar. Dan zette je de leer in de boom, een beetje in
het midden en dan had je een lange zaag en dan ‘daar
een paar takken weg’ en ‘daar een tak weg’, zo kon je de
hele boom meenemen.”
Fruitteeltmuseum
Na de fruitteeltschool begint Theo Copier voor zichzelf.
Hij huurt hier en daar een boomgaard, onderhoudt
hem en verhandelt het fruit. De laagstamboom is
dan al flink in opkomst, en op veel plekken worden
hoogstamboomgaarden gerooid. Deels onder invloed
van de ‘rooipremies’ en deels door stadsuitbreiding. In
de Culemborgse wijk De Hond bijvoorbeeld moeten
veel boomgaarden wijken voor de bouw van huizen.
“Er verdwenen een heleboel hoogstamboomgaarden.
In Culemborg verdween bijna de hele fruitteelt.”
Desondanks blijft Theo Copier in de hoogstam werken.
“Het was toen ‘enkelt’ hoogstam, want daar kon je
makkelijker aankomen. Ik heb ook wel laagstam gesnoeid.
Maar wat ik voor mijzelf deed, wat ik huurde of pachtte,
dat waren hoofdzakelijk hoogstamboomgaarden.”
De opbrengst van de hoogstamboomgaarden wordt
in de loop der jaren financieel echter steeds minder
aantrekkelijk. Eind jaren tachtig stapt hij nog een
tijdje over op het leveren van biologisch fruit. In
diezelfde periode raakt hij betrokken bij de komst van
een fruitteeltmuseum in Culemborg. Het museum
houdt niet lang stand en uit het faillissement kopen
zowel de gemeente Culemborg als Theo Copier de
hoogstambomen. Een groot deel ervan komt terecht in
de wijk Molenzicht, toen nog een wijk in aanbouw.
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Molenzicht
Tegenwoordig houdt Copier zich voornamelijk
bezig met snoeiwerkzaamheden. Zo snoeit hij ieder
jaar de hoogstamfruitbomen die het Culemborgse
Molenzicht sieren, een erfenis dus van het voormalige
Fruitteeltmuseum. En inderdaad, een paar weken later,
op een ijskoude morgen, zie ik hem staan. Theo Copier
op zijn ladder, schaar in de hand, bezig met de snoei van
een van de 280 perenbomen op de Bikolaan. Zij houden
stand tegenover de tijd, snoeier Copier en zijn bomen, tot
genoegen van de wijkbewoners.
Foto’s Marianne Jans
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Appels, dat was goud!
De heer Van Sijll uit Ingen
Door: Corrie Klumper

De heer Gejo van Sijll, 71 jaar, geboren en getogen
op de Culenkamp in Ingen, is een buitenmens. Nog
altijd plukt hij fruit bij de vierde generatie Van Sijll. De
vooroorlogse verhalen had hij graag laten vertellen
door zijn zes jaar geleden overleden vader, de tweede
generatie Van Sijll. Sinds 1895 is de familie aan het
boeren, met name op landerijen langs de Rijn. Grootvader plantte toen de eerste hoogstammen, waar het vee
onder graasde. Al aan het begin van het gesprek krijgt
de familie een gezicht: een stapeltje foto’s van glimlachende mannen, aan de arbeid in zomerse boomgaarden, ligt op tafel klaar.
“Mijn vader hield niet van koeien! Maar mijn opa had een
gemengd bedrijf en onder de hoogstammen liepen de
koeien. Toen werd er ook gehooid, dat was een opbrengst
natuurlijk. De melk, het was allemaal een extra inkomen.
Mijn opa die woonde op het Dorpsplein in Ingen: daar

stond de boerderij. De grond lag buiten om Ingen heen.
’t Meeste lag aan de Rijnkant, maar deze kant, tegen Eck
en Wiel, daar lag de bongerd. De oude soorten die ze
hier hadden waren Goudreinet, Bloemee, Dijkman en
Jasappel. Keuleman, “uilen”, was ook nog zo’n soort appel.
De naam zegt het al, die kuilden ze vroeger in. Dat is een
hele harde appel, die zal nu nog wel staan bij mensen
thuis op een oud perceel. Die hoogstammen plantten ze
ongeveer honderd op een hectare, afstand tien bij tien.
Peren hadden ze: Conference - die waren heel gewild -,
Legipont, Kruideniersperen, Brederode, Gieser Wildeman,
Clapps. Dat waren allemaal van die hele hoge bomen,
die werden met de ladders geplukt, kisten van 25 kilo en
later van 20 kilo. Die werden op paard-en-wagen geladen
en zo gingen ze naar het bedrijf toe. Dat fruit werd eerst
in schuren gezet, dat konden ze niet zo lang bewaren, in
een kort tijdsbestek moest het worden weggewerkt! Later
kwamen er wel luchtcellen: dat waren bewaarruimtes
met ventilatoren erin, die konden dan ’s nachts de koude
lucht naar binnen zuigen. Opa verkocht het fruit aan een
groothandelaar in Amsterdam, Ossendrijver heette die.
Die bracht bij ons de kisten en dan moesten de appels en
peren aan het veer aan de Rijn afgeleverd worden en van
daaruit gingen ze naar de markt toe met de boot. Toen
waren er nog geen veilingen, die kwamen later pas. Mijn
opa was lid in Tiel bij Septer, daar deden ze ook veel aan
het verpakken van fruit: verpakken met zo’n klein reepje
papier ertussen, zo, en nou heb je van die pakbladen, hè?
Voor de pluk haalde mijn opa de mooie appels er uit. Die
zette hij dan weg en die gingen naar de Kerstveiling, daar
heeft ie verschillende prijzen gehaald.”
“Vroeger moesten de hoogstammen ook gespoten
worden. Er stond een paard voor een gewone spuit met
een motor erop, dus die kan niet aangedreven worden
door het paard. In dat spuitspul zat Californische pap,
kwik en vruchtboomcarboleum. ’s Winters moesten ze
gespoten worden met van die kleurstof, van dat gele
spul, dan ging het groen van de bomen af en de eieren
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van de luizen gingen dood. Maar dat is allemaal af, dat
is allemaal weg. Ze werden niet zo vaak gespoten als
tegenwoordig, want ja, de koeien liepen eronder. Vroeger
was het zo, de grond was nog niet gedraineerd, er waren
eigenlijk akkertjes met een greppel ertussen, zodat

Snoeihout verbranden rond 1960, links staat Gejo van Sijll.
het water weg kon lopen. Vooral langs de Rijn hadden
we allemaal van die mooie akkertjes, daar stonden die
bomen binnen op. Later werden er gleuven gegraven
met zo’n lange schop en werden er van die aarden potjes
ingelegd voor de afvoer van het water. We zijn die aarden
potjes nog wel eens tegenkomen bij het rooien van
percelen boomgaard! En het snoeien ging lang geleden
met zo’n beitel met een lange steel, dat heb ik dan wel
eens gehoord, en dan sloegen ze er met een hamer
onder tegenaan. Daarna was het met ladders en met het
handschaartje en de zaag: je had een kracht in de hand
na de hele winter knippen, dat kon je wel goed merken!
Ook het sorteren ging met de hand. Zo’n plankje, weet
je, met allemaal gaten erin: 80/75/ ... Dan konden ze zo
meten en zo moest er gesorteerd worden. Wat later
kreeg je sorteermachines met tolletjes en daarna weer
gewichtsorteerders.”
“Mijn vader had alleen maar fruit en ja, ikzelf ook alleen
maar fruit. In ’39 heeft mijn vader een ander huis gekocht,
de Culenkamp, waar mijn zoon nou ook in zit en daar heb
ik ook altijd gewoond. We hadden zelf nog een beetje
hoogstam, maar ook al meer van die struiken. Maar die
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moesten ook met de ladder geplukt worden, die waren
nogal hoog. Een kanus erbij, dat zijn van die hoge manden, handvat eraan, de haak hadden we dan om de ladder
hangen. Wel stonden die struiken dichter op elkaar dan
hoogstam, dus je had altijd meer kilo’s. Mijn vader bracht
het fruit naar de veiling in Kesteren - een oom van me
bracht het met zijn transportbedrijf daar naar toe - en later naar Ochten. Het was toen niet zo gehaast, het was iets
aangenamer om te werken. De onkosten waren lager, echt
gouden jaren zaten erbij. In 1958 moest ik de dienst in en
dat kon eigenlijk niet, want mijn vader had het bedrijf van
mijn opa overgenomen en stond er alleen voor. Hij had
wel ander personeel, maar … er liep nog zo’n jong bij ons
van de lagere school, elf jaar, en die kwam hier eigenlijk
altijd wat snoeien en hout rapen. Mijn vader liet hem rustig de hele middag met een splinternieuwe David Brand
trekker en cirkelmaaier een perceel bij de Rijn maaien,
terwijl ik in dienst was! Die jongen is later helemaal bij ons
gekomen en heeft 23 jaar bij ons gewerkt en met hem
heb ik altijd samen gewerkt. ’t Was net of dat een broer
van me was. Altijd samen. Hofsommer heette die.”
“De mensen kregen weinig loon natuurlijk. Er waren
geen vrouwen aan het werk, voor de pluk waren mannen
genoeg te krijgen. Ja, die kwamen allemaal uit Ingen,
uit de buurt, hele families. Er waren een hoop mensen

Die jongen is later helemaal bij ons gekomen en
heeft 23 jaar bij ons gewerkt en met hem heb ik
altijd samen gewerkt. ’t Was net of dat een broer
van me was. Altijd samen.
die gingen toen naar de sigarenfabriek in Veenendaal
en naar de WSV, de wolfabriek daar, en naar de ENKA in
Ede; door de ploegendienst kwamen ze de ene dag ’s
morgens plukken en de andere ’s middags. Ze konden
op die fabrieken en in de wegenbouw onderhand meer
verdienen dan in het fruit, hè? Mijn vader had die oude
loonstaten nog liggen van 1960 en 1955 en zo. Ook de
veilingafschriften van 1960, 1958; daar waren appels
bij die meer dan een gulden de kilo opbrachten. Voor

toentertijd! We hebben wel eens Goudreinetten geplukt,
dat er hagel op zat, en alle koelcellen zaten vol en we
hadden geen kisten meer; de vader van mijn moeder had
schuren, daar hebben we toen stro ingelegd en de appels
uitgestort. Na de pluk weer in de kisten rapen en dan
sorteren. Dus dat was goud!”
“We hadden van onszelf twintig hectare in eigendom,
mijn vader heeft er iets bijgekocht en d’r is iets afgevallen
door een splitsing met een zuster. Maar daarbij deden
we nog loonwerk bij de hoogstammen van de familie.
Spuiten en maaien en weet ik wat er allemaal te doen was:

Uitsorteren van fruit, rechts opa en links vader van Gejo van
Sijll, rond 1945 en 1948.
snoeien, in de zomer alles bijhouden. ’s Zaterdags, als
de appels verkocht werden, moesten we schoren zetten,
van die stutten eronder. Dan gingen we over de Rijn, daar
waren in de bossen van die houtverkopen, sparren, daar
zaten weerhaken aan, weet je, die moesten we dan onder
die takken zetten. Er waren van die zware bij, die moesten
we met twee man richten, zulke lange, die moesten er
onder geplaatst worden, zo, en dan bogen die takken van
de appels. En dan na de pluk weer weghalen. En maaien,
ja, als er geen koeien onder liepen werden de bongerds
met de maaibalk gemaaid en dan om de bomen heen met
de zeis. Het snoeihout werd op hoopjes gezet en dan met
de greep op zo’n slee gegooid en dat ging dan achter op
de trekker en dan omduwen op het vuur. Dat waren toen

brede trekkers, hè. Nog geen smalspoortrekkers.”
“En spuiten! Ik reed op de trekker en dan twee man erbij
die moesten spuiten met twee slangen. Die spuit werd
door de trekker aangedreven. In 1960 hadden we de Hardy spuiten uit Elst, uit de Overbetuwe. Nou, dan spoten
we ’s morgens 8 tanken leeg van 1000 liter en ’s middags
ook, 16.000 liter, dan hadden we 25 gulden per tank van
1000 liter! We hebben wel eens jaren gehad dat we een
1.000.000 liter water spoten. Een 1.000.000 liter! Met de
sproeigeweren. Ook bij mensen achter het huis, weet je,
die hadden een paar kersenbomen staan en een paar appels, dus die moesten ’s winters ook gespoten worden. We
hebben nu allemaal sloten voor de beregening, maar voor
de ruilverkaveling hadden we nog pulzen in de bongerden. Een puls, dat is een hele pijp naar onderen toe, een
meter of tien diep, dan de slang erin en dan kon je van
daaruit vullen. Met de pomp van de spuit kun je de kraan
openzetten en dan zuigt ie.”
“Als het wel eens een hele droge zomer was, dan moesten
we helemaal aan het veer van Ingen gaan vullen.
Bestrijdingsmiddelen aanmengen en in de tank gooien.
Dan stoof het en had ik wel eventjes een masker op. Maar
de mensen die aan het spuiten zijn, moet je maar eens
kijken op de foto: die hebben daar korte mouwen en
daar zijn ze vergif aan het spuiten zonder bescherming.
We hebben altijd met DDT gespoten en je had een open
trekker. De spuiten hadden ventilatoren achterop. Dus
stond de wind verkeerd, dan kwam je helemaal onder het
spuitspul te zitten. Ik heb wel eens gehad dat ik de pet
op had en dat die onderste rand hier helmaal wit was. En
kwik spoten we nog, en koper met kwik erin, dat waren
van die zakjes van een kilo, van dat donkerrode spul. Ook
in de tank en dan gewoon spuiten. Organische kwik, ja.
We wisten niet anders, dus … en iedereen spoot het, wij
niet alleen.”
“Roken erbij ook gewoon. Ja, en het was ook wel, als ik uit
geweest was ’s avonds, en zo’n beetje dronken was van
het bier, dat ik dan ’s morgens een straal langs m’n hoofd
op kreeg, zo. Met spuitspul, dan werd ik weer wakker, of
tenminste, weer actiever, dat kon je nog wel eens hebben!
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Spuiten met kwik en DDT met een paard voor de wagen,
tussen 1945 en 1950.
Ik herinner me nog een neef van mijn vader, die had ook
tien hectare hoogstammen, daar moesten we spuiten.
Het gras was daar lang en er groeiden brandnetelpollen
in. Als we aan het spuiten waren legden de kippen eieren
weg in die pollen. Die wisten we wel ongeveer te liggen;
dan waren we met z’n drieën, dan pakten we de eieren
en verdeelden ze om op te eten. Een medewerker zoog
ze meteen uit! En ik heb wel eens gehoord dat ze vroeger
bij de spuit met het paard de bak met koelwater voor de
motor gebruikten om eieren in te koken. Dat water stond
maar te dampen en dan gooiden ze daar de eieren in. Ja,
dat kon allemaal toen.”
“Mijn zoons zijn nu binnen aan het werk, ze doen niets
anders dan sorteren, de een op de Culenkamp en de
ander is naar Tiel vertrokken, heeft daar een hal gekocht
en is ook aan het sorteren. Ik loop altijd bij Jan. Hij heeft
vijftien hectare en die andere zoon heeft ook vijftien.
Jan zit altijd binnen, die komt eigenlijk niet buiten. Dus,
ik moet het buiten allemaal regelen. En ja, ik pluk altijd
mee.”
Foto’s Marianne Jans, familie Van Sijll
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Een Maas en Waalse zandroos
De heer Van der Zandt uit Druten
Door: Wil Willemse

De heer Van der Zandt en zijn vrouw ontvangen me
in hun gezellige woning in een woonwijk vlak bij het
centrum van Druten. Buiten ligt een dik pak sneeuw en
dus is het goed weer om van het pensioen te genieten.
Het fruitteeltbedrijf in Afferden wordt inmiddels al
jaren voortgezet door hun zoon.
“Wij woonden in Puiflijk en daar begonnen wij in de
hoogstammen. In die tijd was het zo dat er vrij grote
gezinnen waren op de boerenbedrijven, en eh die
jongens bij ons die werden groter. Wij waren bij ons met
vier jongens, en alle vier wilden we eigenlijk, ja in de
agrarische sector verder, en dus zijn er boer geworden
en twee fruitteler. Die boer wilden worden, die bleven in
Puiflijk. Daar hadden ze de meeste grond, en voor dat fruit
hadden ze minder grond, en zodoende is er toen voor

Afferden gekozen. En toen heeft mijn vader in Afferden
gebouwd in 1949. Mijn moeder die heette van Roosmalen,
toen zei vader: ‘Daar maken we Zandroos van.’ In die
tijd kwam er iemand die bij ons altijd fruit haalde, hij
zei: ‘Joh, ik heb een zandroos voor je meegebracht. Wij
zijn in Egypte op vakantie geweest, en daar zijn we in
de woestijn geweest en daar hebben we zandrozen
gezien, die noemen ze daar zo. Die stenen hebben daar
door wind en zon een bepaalde vorm gekregen. Toen
dacht ik aan jullie en ik dacht, nou breng ik ze een echte
zandroos’.”
“Heel vroeger hebben wij daar op de plaats van ‘de
Zandroos’ een kersenbogerd gehad. Dus die kersenfoto’s
zijn van Afferden. Dat heeft mijn vader gedaan. Mijn vader
die had een vooruitziende blik. De van Heemstraweg die
moest aangelegd worden en toen zei mijn vader: ‘Dan ga
ik vast een kersenbogerd aanleggen.’ Nou dan komt de
weg, die komt dwars door de kersenbogerd heen. Je had
dus kersen links en rechts. Dat was toen een voordeel,
maar in mijn tijd, toen dat verkeer toenam, toen kreeg ik
dus de negatieve gevolgen van de weg die er bij je door
de bogerd loopt, hé.
Het bedrijf zit nou aan één kant van de weg. Dat kwam
eigenlijk zo, wij lagen in Afferden, aan weerskanten van
de van Heemstraweg. Toen zijn d’r een keer een stel
studenten geweest, van de universiteit Nijmegen, die
kwamen in opdracht van de gemeente vragen wat de
gemeentenaren vonden van ’t een en ander. En toen heb
ik gezegd: ‘Voor ons is ’t lastig dat we aan weerskanten
van de Heemstraweg liggen met een fruitbedrijf, want
elk jaar in de oogsttijd heb je zorg over die plukkers. De
hele dag is dat oversteken’. Ik zeg: ‘Als jullie kans zouden
zien om het bedrijf aan de ene kant van de weg te krijgen
of aan de andere van de weg, dan zouden wij daar voor
in zijn.’ ‘Nou, dat zullen we proberen’, zeiden ze. D’r is
misschien wel tien of twintig jaar overheen gegaan, en
toen is die bal aan het rollen gegaan en zijn ze woningen
gaan zetten aan de noordkant.”
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“Ik heb de tuinbouwschool en de fruitteeltschool, ja
fruitteeltvakschool, gedaan in Leeuwen.
Daar had je meester van de Geijn. Ja, die man is allang
dood, die had alle mogelijke aktes. En dan liep ik als kleine
jongen veul, en toen werd ik dus al geconfronteerd met
de bijenhouderij. Ik heb toen veel bijen van ’m gehad,
die man nam me overal naar toe en die liet alle plantjes
en toestanden zien. Een natuurfreak was het en in die
tijd was hij wijd vooruit! En het was een man van de jaren
dertig hoor, die maakte toen al nicotine van de tabak en
daarmee ging ie de luizen bestrijden. Dus dan ging ie met
de nicotine die in de tabak zat, vooral die in ’t tief, dus in ’t
dekblad van de tabak. Dat had een hoog nicotine gehalte.
Dan ging hij dat op water zetten en dat werd dan sap
en daar ging hij dan de luizen mee bestrijden. Die was
zijn tijd met de natuur ver vooruit. Hij kon interessant
vertellen, daar heb ik wel een tik van meegekregen, dat
was niet verkeerd. Die ging overal avondcursussen geven,
land- en tuinbouwschool, land- en tuinbouwcursussen
toen ie gepensioneerd was. Dreumel, Alphen, heel
Maas en Waal, heel Maas en Waal. Die heeft werkelijk
heel veel gedaan voor de streek! Maar ’t was hier ook
achtergebleven gebied, dat moeten we eerst voorop
stellen. Waal, Maas en die bruggen lagen d’r toen nog
niet.”

Joh, moet ik hier nou de rest van mijn leven
gaan slijten, in zo’n kleine negorij?
“In ’47 ben ik eerst naar Indië gegaan, en daar heb ik drie
jaar gezeten, alles bij mekaar. Daar heb ik ook in het leger
gezeten. Een gedeelte van de tijd heb ik vol gemaakt; ik
moest voor groenten en fruit zorgen, voor het leger. Dus
toen bleef ik een beetje in mijn eigen business. En toen
kwam ik terug in ons eigen dorp, in Puiflijk, en ik denk:
Joh, moet ik hier nou de rest van mijn leven gaan slijten,
in zo’n kleine negorij? Ik was daar de ruimte gewend in
Indië en ik heb er veel gezien en zo.”
“Als ik praat over de oude fruitteelt, dan is het de fruitteelt
van zo rond het einde van de oorlog. Zo rond ’47/’48
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is die fruitteelt op gang gekomen, dat begon met die
hoogstammen en dan begon ’t met kersen. Kersen,
daar heb ik nog een paar foto’s van: dit is voor in de
kersenbogerd, dit is nog bij de kersenhut, hier de mandjes
met kersen nog, en een hoenderik, dus dat was kersentijd.
Ja, de kersen, dan hadden we de Franse wijnkers, de Early
Rivers, de vroege Duitse, dat was toen nog een van de
beste, en de Maaikers. “De Meikers”, zeiden ze, maar het is
Maaikers afgeleid van de maaitijd, wanneer de kersen rijp
waren.”
“Nou, en bij de appels was ’t Goudreinetten, Sterappels,
Brabantse Bellefleur, Koningszuur, eh Yellows, Ellisons
Orange en de Cox Orange. Ellisons is best lekker, daar zat
meer zo’n kleurtje op. En ja, toen hebben we later ook nog
een beetje Karmijn gehad en Lombarts. Lombarts Calville
hebben we vrij veel gehad, die bleven een beetje te klein,
dat was lastig. Die moest je zwaar dunnen en dat was
hinderlijk. Dan nog de Notarisappel, Bramly’s Seedling
en de Ossekoppen. Bramly’s Seedling en de Ossekoppen
leken heel erg veel op mekaar. In Engeland was die Bramly
voor de applepies, die was in Engeland zeer gezien voor
de bakkerij. Die Engelsen die wilden alleen maar Bramly’s
hebben en die Ossekoppen dat was ook zo iets. Maar wij
hadden dus een bakker die altijd langs kwam bij ons en
die wilde persé Lombarts hebben voor zijn appelbollen.
Hij zei: ‘Voor appelbollen moet je Lombarts hebben’.
Dan hadden wij ook nog peren, maar niet zoveel. Nee,
wij hebben nog die tijd meegemaakt dat de Conference
nog maar een paar centen opbracht. De Conference en
de Doyenné du Comice: allebei Franse rassen. Die steken
er bovenuit en die perenteelt, die heeft zich goed weten
te handhaven. Waarschijnlijk zullen er klimatologische
omstandigheden een rol bij mee hebben gespeeld,
dat weet ik niet, maar het zou kunnen, want Cox is een
Engelse appel. Vroeger werd er gesteld op de vakschool:
‘Cox is harde valuta, die zal altijd blijven, waardevast.’
Maar de Cox is een ras dat houdt van een zeeklimaat,
die moet je niet in Italië gaan zetten. Dat wordt een
mislukking, want dat is een landklimaat. Daarmee hebben
wij sterke handelspunten, in Europa, want wij kunnen
alleen maar die Cox goed telen, langs de kust in een

daar ging het niet over.
Maar toen hadden die sproeimachines
geen veiligheidskappen, niks. Dat was niet
nodig ook niet, want we hielden rekening
met de windrichting. Dus als de wind uit
een bepaalde hoek kwam, nou dan ging je
een beetje schuin staan, zodat de bomen
wel werden bespoten. Dus je leed er niks
mee.
De bomen werden gespoten vroeg in
het voorjaar met vruchtboomcarboleum,
dat was als de knoppen helemaal in de
rusttoestand waren. En men gebruikte
ook DNOC. Dat staat voor Di-Nitro-OrthoCreosolen, een gele kleurstof. En dan had
Kersenpluk juli 1950 of 1951. Dhr. Van der Zandt ligt op de voorgrond.
je ook nog Shell 117, daar moest je zo laat
mogelijk mee spuiten, tegen het roze knop stadium aan.
zeeklimaat. Dat klonk allemaal prachtig, vandaar ook de
Daarbij werd het vee uit de boomgaard gelaten, want dan
uitspraak van de harde valuta, maar op het ogenblik kun
mocht er geen vee onder lopen. Een week, hooguit twee
je ze aan de straatstenen niet kwijt! Dus conclusie: wie het
weken later, kon het vee weer rustig in de bogerd om te
weet mag het zeggen. Je weet nooit niks met zekerheid.”
grazen en dan hadden ze meer vergif op als heden ten
dage! De koeien leden er niks mee, dat ging toen goed.
“Vroeger in Puiflijk deden we ook al het werk zoals
Maar dat waren geen maaggiften, nee dat waren eidodensnoeien en spuiten zelf. En dan had je vroeger meer
de middelen. Je hebt een groot verschil tussen eidodende
snoeikosten want het was ladder op, ladder af. Het was
middelen en zenuwgif of maagdodende middelen. Die
allemaal handenarbeid. Plukken was duur, ik kan er
zijn heel vervelend.
geen goed woord voor zeggen. Maar dat is verleden tijd,
verleden tijd ja, want in huis ga je tegenwoordig ook met
een stofzuiger te werk. Ja, ze zeggen: ‘Dat is leuk zoals het
Dus conclusie: wie het weet mag het zeggen.
vroeger ging’, maar ik zie moeders niet meer rondkruipen
Je weet nooit niks met zekerheid.”
door het huis met een dweil! Nee, dat is verleden tijd.
Maar eidodende? Je kon er geel van worden, maar je leed
Dat plukken ging in gewone veilingkisten. Vanaf het
er niks mee. Dus er werd een paar keer gespoten en daar
eerst waren dat kisten van 25 kilo en daarna werden het
was het feest mee afgelopen. En ik ben nou toch ook 83?
kisten van 20 kilo. De laatste ontwikkeling was 15 kilo
Ik heb dat alles bij mekaar zo’n 60 jaar gedaan, en niks
en toen hield het op. Toen kwamen de voorraadkisten
aan de hand. Zoals je op ’t ogenblik hebt, zitten ze met
van 320 kilo. En toen kreeg je in die 320-kilo-kist minder
de kap op de trekker. Ja, d’r zit een zuurstofmasker op, d’r
beschadiging als in die kleine kist.”
zit een filterdoek op. D’r zit van alles op! Maar het punt
is het raakt van lieverlee verstopt en dan wordt dat ding
“Wij kregen de eerste spuit van de Marshallhulp. Dat was
misschien te laat ververst.”
kort na den oorlog ’40/’45. Toen kregen we een Bean
sproeimachine, een prima spuit uit Amerika. Die kregen al
Foto’s Marianne Jans, Van der Zandt
die telers hier in de regio. We moesten zelf wat bij betalen,
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Foto Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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De buurjongen van de boomgaarden in Lanxmeer
De heer De Beus uit Culemborg
Door: Sandra Wormgoor

Er stonden rassen als de Notarisappel, Bellefleur en
Winterjan. Vele zoete appelen hingen aan de bomen te
pronken en op een dag lag Karel als vierjarig jongetje
onder een oude Notarisboom. “… Want toen had ik
met m’n hakken tussen het wiel [van m’n moeders fiets
gezeten] en had er veertien hechtinkjes in. Toen zat ik in
de zomer daaronder te spelen met een paar dingetjes ...
ja, dat was wel leuk.”
In Lanxmeer stonden niet alleen veel boomgaarden. Eigenaren van de boomgaarden gebruikten het stuk grond
ook voor de teelt van groente. Karel vertelt: “... daar was
een speciale groentekweker, dat was Jonkman. Daarna
is dat land verkocht aan Wim van Raay en die woonde
hier aan de Meerlaan. Die heeft daar eerst op geboerd,
gewoon bieten en wortels en zo, gebouwd voor z’n vee.
Daarna is hij overgegaan in fruit, toen is ’t ingeplant met
struiken, ja, maar naast Wim van Raay daar lag een bogerd
en dat waren hoogstammen. Dat was van Jan de Vries,
een meubelfabrikant.”

Karel de Beus toont een grote pentekening in een lijst.
Het is een riante boerderij waar hij is opgegroeid, aan
de Rijksstraatweg in de Culemborgse wijk Lanxmeer.
Direct achter de boerderij stonden in de jaren dertig
en veertig hoogstamboomgaarden die nu allemaal zijn
verdwenen.

“Nou ja, met die boomgaarden op zichzelf, ik liep er wel in
en ’t was heel anders als nu. Je liep gewoon bij mekaar in,
je praatte met iedereen dat was heel gewoon ...
Wat voor soort wereld was het dan, vraag ik hem.
“Die was heel anders als nu ... nee dan is het nu hopeloos,
toen ... je stond altijd voor mekaar klaar, mekaar helpen,
altijd.”
Wat hield dat voor hem als kind van acht jaar dan in?
Moest hij ook al meehelpen met bijvoorbeeld oogsten?
“Ik moest niet, maar ik deed ’t altijd ... altijd, ik ben ook
groot gekomen daar, ik zat op de lagere school en dan
klopte ik tegen het raam an en dan zei ik tegen m’n
moeder: ‘ik ga naar ome Jan’ nou, dan ging ik daar
naartoe en ’s avonds om een uur of zes dan kwam ik eten,
ik ben daar gewoon groot gekomen.”
Dus eigenlijk, als ik dat zo hoor, dan is die boomgaard een
soort magneet voor u geweest? “Ja ja, maar niet alleen
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de boomgaard ook alles wat er was, het vee, koeien,
paarden, pony’s en schapen, noem maar op, varkens, alles
en dat trekt me erg ... nog ... de natuur ja ...”
Karel de Beus was een buurjongen die niet alleen graag
speelde in de boomgaarden van Lanxmeer, maar er ook in
werkte. “Ja, dan deed je gewoon mee, op je eigen manier
deed je gewoon mee.” En wat deed u dan precies? “Van
alles wat er te doen was, op het land was het schoffelen,
hakken, wieden, eh, bieten op een zetten, wortels op
een zetten, want dat was gezaaid maar dan stonden die
plantjes veel te dicht, dus dat moest je allemaal mooi
een op afstand zetten. Nou, en met fruit plukken, appels
plukken, kisten appels oplaaien, dat was dan weer na acht
jaar hoor, want een kist van twintig kilo beurde ik niet op
als jongetje van acht jaar. Maar daar begon je dan al mee,
appels plukken.” Ging u dan ook al die boom in? “Ja ... nou
ja, niet zo hoog maar je klauterde er wel in, ja natuurlijk,
dat ging natuurlijk heel rustig en in kleine hoeveelheden
... dat waren hoogstammen, dus je moest die leer op. Met
laagstammen nu kun je op de grond blijven, als jochie
zijnde.” En waren daar dan ook andere jongens bij? “Ja,
hier uit de buurt ... en de jongens van de kinderen van de
eigenaren zelf natuurlijk, die waren erbij.” Werd het niet

Daar had je vier kilo in zo’n kistje zitten en dan
was ’t mooi weer en dan ging je zo op je zij
liggen en dan lag je pitten uit te spuwen met
mekaar.
een heel onoverzichtelijk geheel met al die kinderen die
daar rondliepen? “Wat noem je ... je liep daar met een
man of vier, vijf, zes net zoals ’t uitkwam en daar liepen
ook grote bij en vrouwen die hielpen ook heel vaak mee
... ja, want de mannen waren aan het plukken en dan
stonden de vrouwen te sorteren. Tegenwoordig hoeft
dat niet meer, da’s allemaal automatisch, maar dat was
allemaal handwerk en dan had je zo’n plankje en daar
zaten allemaal gaten in, want die appels moesten aan de
maat voldoen. Dus als je aan een appel twijfelde dat ie
niet aan de maat voldeed nou dan pakte je hem ... ‘dan
mot die in die kist’.” Als kind van acht deed je dat ook
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al? “Ja natuurlijk ... je deed gewoon met alles mee ... dat
groeide zo.”
Wat voor sfeer was daar in die boomgaard? “Heel gemoedelijk, ja, hoe moet ik het zeggen ... dat was ... ik niet
alleen ... je hoorde erbij, ’t was één klont familie, ja, dat
was gewoon zo, en je had wel eens verschil van mening
ja, maar dat was meteen weer over ook.” Dus het maakte
niet uit waar je vandaan kwam, wie je was? “Nee, en
vroeger was ‘t ... dat had dan weer met geloof te maken, je
had hier veel katholiek maar ook protestant, ja daar werd
helemaal niet naar gekeken.”
Soms waren er uitzonderingen in deze sfeer van gemoedelijkheid waarin vaak wederdiensten aan elkaar werden
verleend. “Op een gegeven moment, die bomen stonden
heel ruim, was er iemand en die had dan een soort volkstuin omgespit [waar bonen groeiden] ... die waren plukrijp
dus die konden geplukt worden en toen zei hij tegen z’n
schoonvader: ‘joh, kan jij op maandag niet effetjes die
boontjes voor mij plukken, ik moet gaan werken’, ‘nou dat
kan wel’ zei hij, ‘dat doe ik dan wel’, dus die man gaat ’s
maandags daar naartoe om die bonen te plukken. Toen
waren ze al geplukt en toen hadden ze ze al gejat ... je had
wel een vermoeden en dat vermoeden dat, eh, dat durf ik
wel te zeggen dat is honderd procent maar je kan ’t niet
hard maken ... dat was iemand die had heel veel geld maar
hij had geen geld, dat geld had hem.”
Als ik Karel vraag of hij naast meewerken in de
boomgaard ook andere klussen als kleine jongen deed,
zegt hij: “Ja, ikzelf ging ook naar de veiling ... toen was ik
alweer wat ouder en dan spande ik de pony voor de kar
en dan tien kisten appels d’r op of twee kisten bonen.
Net wat er was, hè, nou dan ging je dat naar de veiling
brengen en dan zette je dat daar neer en dan kreeg je
een nummer. De andere dag dan werd ’t geveild en dan
ging je weer met lege kisten terug, want ja, je moest weer
verder en met hierachter Wim van Raay die had natuurlijk
een paar mensen in dienst met plukken. Nou, en dat ging
ook allemaal naar de veiling in Culemborg. Later ging die
veiling verdwijnen ... dat zou geweest zijn in 1955 - 1960
en toen ging het richting Geldermalsen.”

Tot slot vertelt Karel de Beus over zijn herinnering aan een
kersenboomgaard. “Met een groep hier uit de buurt [gingen wij] naar de kersenbogerd bij Jo van Asch. Als kind
zijnde van vijf, zeven, van negen, tien, zakkenlopen, ja,
dan gingen we met tien, vijftien man lopend hè, want fietsend ... ik had een fiets, jij had een fiets, maar tien hadden
er geen fiets, nou achterop en lopend dan gingen we naar
Jo van Asch. Die zat daar verderop, die had daar dus een
kersenbogerd, nou dan waren ze aan het kersen plukken
in de kersentijd, dan kregen we zo’n puntzak met kersen
of dan kocht je die voor vijf centen nou dan had je schik
of je vroeg: ‘hebben jullie nog’ ... eh, hoe noemden ze dat
nou ... kroet .. dat was een kistje kersen ... kroet en dat zijn
kersen die allemaal gescheurd zijn of dat daar een plekkie
aan zat en dat kreeg je dan voor niks, daar had je vier kilo
in zo’n kistje zitten en dan was ’t mooi weer en dan ging je
zo op je zij liggen en dan lag je pitten uit te spuwen met
mekaar. En lol te maken ... dat was een mooie tijd, dat was
hartstikke leuk.”

met de spuit door, die werden wel twintig keer gespoten
... met allerhande stof ... Kaptan ... DDT, ja, al dat soort
dingen, zwaar vergif.”
Het aandeel boomgaard achter het huis van Karel de
Beus is nu hooguit tien procent van wat er ooit stond. Er
is inmiddels een ecowijk gebouwd rondom een laatste
pluk met 180 knoestige struikfruitbomen, Ingrid Marie’s
en heel veel Rode Jonathans. Ze staan op een waterwingebied van een waterleidingbedrijf. De afspraak met de
wijkbewoners is dat zij de vruchten mogen plukken als ze
ook snoeiwerk en onderhoud plegen. Dit gebeurt volledig
gifvrij, maar daar staat tegenover dat nu niemand er meer
van hoeft te leven. De tijden zijn wel degelijk veranderd.
Foto Sandra Wormgoor

Dus die tijd was een hele onbekommerde tijd? “Ja, ‘n
onbezorgde, onbekommerde tijd en de mensen hadden
het ja, armoedig in principe, want ze moesten ook, als je
een bedrijf had, deed er niet toe, je moest ook de eindjes
aan mekaar binden, want ... die boeren die hier zo zaten,
die ik straks ook genoemd had, daar was een groot hoop
eigendom, eigen grond, maar d’r werd ook heel veel
grond gepacht van weer die heren ... die grondbezitters,
maar dan was ’t in november de pacht betalen, dan
kromde het nog wel ’s hoor, dan moest er nog wel ’s een
koe verkocht worden of een varken dat ze eigenlijk graag
hadden willen houden, maar dat het toch verkocht moest
worden om die pacht te betalen.”
Een jeugd zonder zorgen, dat gold wel voor een jongen
als Karel, de buurjongen van de boomgaarden. Maar niet
voor de mensen die later van het fruit moesten leven.
“... de hoogstammen die gingen weg, vaak werden ’t
struiken, nou ja, toen veranderde het geen honderd
maar tweehonderd procent ... die hoogstammen werden
gespoten, ja, misschien vier keer, dat was heel bewerkelijk
... toen kwamen die struikbomen, gingen ze er elke week
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Foto Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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Jong geleerd en oud gedaan

Na een hartelijk welkom door mijn vroegere overburen Cor en Riek Verkerk uit Ommeren drinken we eerst
samen ’n kopje koffie en halen herinneringen op. Dan
verdwijnt Riek naar de keuken en begint de heer Verkerk te vertellen.

gracht van de een naar de ander, die allen bij een soort
klooster hoorden.
Helaas overleed de vader van de heer Verkerk in de
oorlogsjaren en vanaf dat moment stond zijn moeder er
alleen voor midden in die crisistijd. Over de oorlogsjaren
vertelt de heer Verkerk: “Toen was ik dus nog maar ’n
jongetje van ’n jaar of vier, vijf, en dat kan ik me nog goed
herinneren ... Toen kregen we ’t hoge water met de kerk
op ’t hoogste punt. Maar in onze boerderij daar stond op
dat moment, ik denk van 75 cm tot 1 meter water in huis.
Maar d’r werd overal een oplossing voor gevonden. De
koeien die stonden in Ingen in de kerk vastgebonden. En
de paarden, die werden in de boerderij op ‘n verhoging
gezet en wij hadden dan ‘n ingang - dat noemden ze de
plasgoot - daar hadden we gewoon ‘n verhoging en daar
werden planken overheen gelegd en dan liepen we zo
de trap op. Boven zaten drie of vier huishoudens; eten en
drinken was geen probleem voor al die mensen.”
Als anekdote vertelt de heer Verkerk dat er ’s een hele
dikke mevrouw van de plank af viel en pardoes in ’t water
terecht kwam. Maar er gebeurde ook wel eens ’n ongeluk
bij het aan planken zagen van de kersenbomen; iemand
verloor op ’n gegeven moment de toppen van zijn vingers
herinnert de heer Verkerk zich. Dan komt het verhaal
hoe de koeien vroeger in de stal vastgezet werden
met stalrepels en hoe die gemaakt werden. Vroeger
lagen de koeien op stro en moest elke morgen de stal
uitgemest worden. “Op zich lagen ze echt wel vriendelijk
in de stal ‘s winters hoor, maar tegenwoordig liggen
de koeien op rubber matten.” Zijn moeder heeft in die
vroege jaren ooit eens een man weggestuurd - na twee
waarschuwingen - die per se een pijp wilde roken tijdens
het hooien; levensgevaarlijk en reden tot ontslag.

Hij vertelt dat zijn ouderlijk gezin woonde op de boerderij
‘Juffer Hofstad’ in Ingen, die dateerde uit 1603. In Ingen
hadden meerdere boerderijen een bijzondere naam zoals
‘Blijwerve’ en ‘Kommanderie’. Er waren onderaardse verbindingen tussen diverse boerderijen, alsmede een diepe

Nadat er voor de kinderen (twee jongens en drie meisjes)
voogden waren aangesteld (na het overlijden van de
vader) is hij zelf een aantal jaren in Nijmegen op de lagere
school geweest en woonde hij bij een oom. Maar daar hij
liever werkte dan leerde, is hij al vroeg weer naar huis te-

De heer Verkerk uit Ommeren
Door: Annemieke van Buël
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ruggegaan. Het werken op de boerderij begon voor hem
toen hij vóór op de bakfiets tussen de melkbussen gezeten samen met zijn moeder ’t veld in reed om de koeien te
melken. Daar heeft hij nog altijd last van zijn rug aan over
gehouden. Zijn broer was meer een akkerbouwer en die
doorliep de landbouwschool, terwijl twee van zijn zussen
met hart en ziel verpleegster zijn geworden, en de oudste
hun moeder tot aan haar eigen huwelijk met het huishou-

aan kisten moesten deze direct van de veiling weerom
naar de boerderij voor de volgende lading. Rond 1955
werd de eerste sorteermachine - van het nu nog wereldberoemd merk Greva - in Eck en Wiel in gebruik genomen.
Je had verschillende types: rond draaiende, dat waren hele
kleintjes; dan vielen ze d’r om de zoveel meter op maat uit.
Maar je had ook een langere band en dan kwamen ze in
bakken. Dat was makkelijker, want dan kon je soms twee
bakken gelijk bedienen. Met paard en wagen werd het
fruit daarna opgehaald. “En de volgende dag dan was je
nieuwsgierig, want dan kwam de veilingbrief, die kwam al
aan. Want je wou graag zien wat ze opgebracht hadden.
En, ja, zo hoog was dat niet, maar ja goed, alles telde toen”
herinnert de heer Verkerk zich. Soms werd het fruit in de
kist opgekocht door commissionairs en dat ging meestal
naar de appelmoesfabriek. Maar ook werd het fruit - bij de
grote fruittelers, als ze te veel hadden - aan de boom publiek verkocht en geveild bij afslag totdat er iemand “Mijn!”
riep. Dat gebeurde meestal in een café of grote zaal onder
leiding van de notaris. Er werd ook wel ’s “wat gerommeld”
zoals de heer Verkerk dat noemt, oftewel: zwart verkocht.

den hielp. Van hun moeder werd wel ’s gezegd “dat ze
twee broeken aan had”, maar ’t was natuurlijk niet niks om
als weduwvrouw een boerenbedrijf draaiend te houden.
De heer Verkerk echter was liever bezig met ’t vee en ’t
fruit. Hij was niet alleen druk met de koeien, maar ook de
paarden hadden zijn interesse, want de boerderij had ook
een dekstation voor paarden. In de oorlogsjaren liepen
er drie tot vier knechten op het bedrijf, die het moesten
doen met negen gulden in de week. Soms viel ’t niet mee
om de lonen bij elkaar te krijgen, omdat de verkoop niet
altijd veel opleverde. De moeder van de heer Verkerk gaf
de knechten dan, als er hard gewerkt was, ook wel eens
een kip uit het hok mee als beloning, want ze had hart en
oog voor het leven van de mensen.
De heer Verkerk vertelt dat appels vaak in het veld op stro
werden neergelegd, maar soms werd er een kamer in de
boerderij uitgeruimd om de appels op te slaan. Bij gebrek
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Al het fruit rond de boerderij, dat zo’n zes tot zeven hectare besloeg, was hoogstamfruit: appels, peren, pruimen
en kersen. Tussen de appelbomen - die in de breedte
groeiden - stonden kersenbomen, omdat die in de hoogte
gingen, om en om. Ook werden er bomen met struikvorm
onder gezet, maar deze werden na verloop van tijd weer
gerooid, als de hoogstambomen groter werden en meer
ruimte nodig hadden. Onder deze fruitbomen liep het vee
en later in het jaar werd het gras ook weer benut om het
op te slaan voor de winter of te verkopen. De heer Verkerk
vertelt dat er middels oculeren ook weer nieuwe rassen
groeiden; het om-enten werd door mensen van gespecialiseerde bedrijven gedaan, maar de heer Verkerk vond
’t altijd machtig interessant om te zien hoe dat gedaan
werd. Het om-enten werd per ent of per uur betaald. De
volgende rassen stonden er rond ‘Juffer Hofstad’: Claps, St.
Remy, IJsbouten, Gieser Wildeman, Kruideniers, Notarisappel, Keuleman, Goudreinetten, Lemoen, Bramley, Brabantse Bellefleur, Koningszuur, James Grieve. Er kwam af en toe

een consulent van het ministerie langs en die gaf dan ter
plekke snoeicursussen voor hoogstambomen.
Vervolgens komt aan de orde het bestrijden van ongedierte, schurft, meeldauw, en welke middelen daartoe
vroeger gebruikt werden: carboleum, DNOC, Kaptan,
Parathion, DDT en Morestan. Dat ging met een losse
spuit en daar liep gewoon ‘\’t paard voor en dan zat er
een motor in de spuit en dan kon je spuiten. De paarden
konden op deze manier ook een bijdrage leveren in het
boerenbedrijf, want ze werden ook gebruikt om het
land om te ploegen en de grond fijn te maken. Als kleine
jongen mocht de heer Verkerk helpen het koren op te
binden, maar aan de zigmaaier, die men toen gebruikte,
daar mocht hij niet aan komen. Tijdens het vertellen doet
de heer Verkerk voor hoe dat opbinden in z’n werk ging
en hoe de bosjes dan tegen elkaar aan gezet werden en
zo’n anderhalve week bleven staan, voordat ze opgeladen

En de volgende dag dan was je nieuwsgierig,
want dan kwam de veilingbrief, die kwam al
aan. Want je wou graag zien wat ze opgebracht
hadden. En, ja, zo hoog was dat niet, maar ja
goed, alles telde toen.
werden om in de hooiberg gelegd te worden. Dan moest
het eerst goed broeien en dan kwam er een bedrijf met
een dorskas. Dat gebeurde meestal in de winter en dan
werd dat koren gedorst en de vliesjes die eraf kwamen
werden weer gespoten, bovenop de stal bij de koeien,
en dat voerden ze weer aan de koeien. “Want alles werd
benut vroeger”, meldt de heer Verkerk. Achter de dorskas
stond een ‘hefdingetje’; dan werd de zak dichtgebonden
en kwam die zak omhoog en dan werd die op de rug naar
de zolder gedragen. Daar werd alles weer uitgekiept en
dan kwam ’t allemaal apart te liggen: gerst, haver, tarwe.
In de winterdag kwam de meelboer één keer in de veertien dagen en “dan moesten we zorgen dat we ‘t weer
opgezakt hadden en het bij de trap hadden neergezet,
want dan konden ze het weer makkelijk op de schouders
vatten. Het ging dan naar de meelboer toe en die maalde

’t en bracht het twee dagen later weer thuis”. De heer Verkerk vertelt dat hij nog altijd in de molen van Ingen, die
weer geheel hersteld en in gebruik is, komt om de huidige
molenaar verhalen over vroeger te vertellen.
Rond 1965 vindt de jonge man Cor Verkerk een vriendinnetje in het naburige dorp Ommeren. “Dat kostte niet zo
veul”, licht hij toe. Dat wordt later zijn vrouw en hij begint
bij het ouderlijk huis van zijn schoonouders een beetje te
boeren, omdat het boerenbedrijf van zijn eigen familie
opgesplitst moest worden. Zijn broer had tien kinderen
en die bleef op de ouderlijke boerderij, want “daar moest
ook brood op de plank komen.”
In 1972 koopt de heer Verkerk op gunstige voorwaarden
de boerderij van de oude Marius Vink midden in Ommeren en begint zijn eigen florerend en tot heden toe
gezond boerenbedrijf op te bouwen. Hij heeft op een
goed moment achttien melkkoeien, elf, dertien fokzeugen en zo’n dertig schapen. Hoewel het houden van
fokvarkens en schapen als hobby begonnen is, is dat later
uitgebouwd en zegt de heer Verkerk: “Toen had ik de
winst van de tien fokvarkens, wel ‘s liever als die van de
achttien melkkoeien”. De schapen deden ook goed dienst
als er nieuw grasland was ingezaaid, want daar krijg je ’n
goede grasmat van.
Behalve bloei kent hij op zijn boerderij ook minder goede
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tijden. In 1995 moet al het vee geëvacueerd worden
vanwege het hoge water. De heer Verkerk gaat voor één
week met zijn gezin en vee naar Zeewolde. Daarover zegt
hij “Het is gelukkig eigenlijk maar ‘n goeie week geweest,
want we zijn eigenlijk uit voorzorgsmaatregelen weggegaan, maar ’t is ’n behoorlijke impact geweest, want, ja ... ’t
is voor de koeien wat, maar voor jezelf ook.”
In de periode van de blauwtong enkele jaren geleden is
de helft van zijn schapen dood gegaan en dat vond hij
heel erg. De manier waarop de heer Verkerk over zijn vee
spreekt getuigt van respect, liefde en aandacht voor have
en goed en zijn vee.
Toen de heer Verkerk de boerderij van de oude Marius
- die zelf in het rechterwoongedeelte van de boerderij tot
zijn dood zou blijven wonen - wilde kopen, gaf Marius te
kennen dat hij het hoekje links van de boerderij zelf wilde
houden. “Ja, daar kunnen misschien nog ‘n keer ‘n paar
huizen komen te staan”, gaf hij als reden op.
Daarop reageerde de heer Verkerk met:
“Nou, dan wil ik de boerderij niet kopen”, waarna de boerderij alsnog aan hem verkocht werd inclusief het hoekje
naast het huis. De heer Verkerk heeft
daar toen direct hoogstamfruitbomen
in gezet: stoofperen en pruimen. Peren:
Gieser Wildeman en Conference en
pruimen: Eldikse Blauwen en later
nieuwere rassen als Opal en Wijnpruimen. En verder staat er in de moestuin
van alles en nog wat: bruine bonen,
boonheggen, hegprinsesjes, beet, sla,
winterwortels, winterprei en al die
jaren aardappels als Bildstars, Doré’s,
Gloria’s en Frieslanders. En hoewel hij al
zo’n dertig jaar aardappels op dezelfde
plek heeft staan, heeft hij nog nooit
een rotte of verkeerde gehad. Maar hij
is er wel erg secuur op: vóór de Kerst
- want als je midden in ’t dorp woont
“dan wil ik toch de boel netjes om hebben” - wordt de moestuin omgehaald,
en gaat er mest uit de koestal op.
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“En ja”, gaat de heer Verkerk verder “Half maart, 22, 23
maart dan denk ik al aan de eerste aardappels te poten.
Dus ik ben d’r wel vroeg bij.” Zijn moestuin is zijn eigen
hobby. Hij zegt erover: “Als ik ‘s avonds klaar ben met
werk, dan kan ik ‘t laatste beetje wat ik dan nog over hèt,
dat kan ik daar nog in kwijt. En dat doe ik met plezier. Hoewel nou, op bepaalde leeftijd, wordt ’t al moeilijker hoor.”
De oorspronkelijke ouderlijke boerderij is eind zestiger
jaren afgebrand. De heer Verkerk vertelt dat het hem pijn
gedaan heeft, dat het met het boerenbedrijf van zijn ouders niet goed gegaan is na het overlijden van zijn broer,
en dat er nu eigenlijk niets meer van over is. Hij is heel
blij hoe het hemzelf vergaan is, hoewel zijn broer meer
capaciteiten had volgens hem. En ook dat hij een gezond
bedrijf aan zijn zoon heeft kunnen overdragen in 2000,
terwijl hij zelf nog elke dag alle mogelijke werkzaamheden op het bedrijf verricht, omdat zijn zoon er nog een
baan naast heeft. Hij geniet nog elke dag van zijn werk op
de boerderij.
Foto’s: Marianne Jans en Annemieke van Buël

Veel handwerk, klimmen en klauteren
De heer Nijtmans uit Dreumel
Door: Tilly Kuus-Liefkens

Thé (TH.P.J.) Nijtmans (79) groeide op in het buitengebied van Dreumel (Land van Maas en Waal), als derde
zoon in een gezin van zeven kinderen. Zijn vader was
fietsenmaker en machinist van een stoomgemaal aan
de Boezemkade. Als twaalfjarige jongen had Thé al liefhebberij in alles wat groeit en bloeit. Achter het gemaal
verzorgde hij een driehoekje bessen, de opbrengst
daarvan mocht hij zelf houden. Als jongeman nam Thé
het beheer van de hoogstamfruitbomen die zijn vader
enkele jaren voor het begin van de Tweede Wereldoorlog plantte, over. In de loop der jaren groeide het fruitbedrijf aanzienlijk. In zijn huis, gebouwd op de plek van
het Dreumels stoomgemaal, haalt de vitale en actieve
oud-fruitteler met veel genoegen herinneringen op.

Veel handwerk, klimmen en klauteren
“Mijn vader kocht in 1937 een stuk land aan De Rooij, daar
plantte hij hoogstamfruitbomen. De boomgaard lag aan
de uitwetering van twee gemalen, bij een soort dijkje. De
eerste jaren stonden er aardappels, boerenkool, bruine
bonen, prei, tarwe en bieten tussen de jonge aanplant. En
tabak niet te vergeten, dat bracht in de oorlog goed geld
op.”
De boomgaard kende een rijke hoeveelheid fruitsoorten
zoals Goudreinet, Jonathan - die waren toen eigenlijk vrij
nieuw - en Rode Kuileman [Keuleman]. “Kuilemanappels
zijn heel goed bewaarbaar, ze werden zelfs ingekuild.
Dan werd een steekdiep in de grond een gleuf gemaakt
waar stro in ging, de appels werden in een teil in de sleuf
gelegd en dan ging er stro en grond overheen. Zodoende
konden de appels niet bevriezen, het vocht bleef erin en
ze werden niet slap zoals zou gebeuren als ze binnen op
de deel of in de schuur werden bewaard. De telers zijn
met kuilen opgehouden omdat het niet oogde en niet alle
appels geschikt waren voor inkuilen. Kuileman was een
appel die heel snel uit de tijd was en verdrongen werd
door andere soorten zoals Jonathan, Groninger Kroon,
Notarisappel, Lemoenappel - een soort verbeterde
Goudreinet -, en Schöne van Nordhausen. We hadden
ook nog een heel grote rode appel, BG - Bijzonder Groot
- noemden we die maar, want de echte naam vonden we
een beetje moeilijk.”
Tussen de hoogstambomen stonden struikjes met Zigeunerin, Cox Orange en Groninger Kroon. Aan de rand langs
de Elzenhaag, die diende als afscherming tegen de wind,
werd nog een rij Allington Pippin, Zoete Winterkroon en
Laxton geplant. “Later zijn die soorten allemaal omgeënt
naar Laxton. Dat was een beter ras, familie van de Cox en
een heel lekkere, gewilde appel.”
In de oorlogsjaren 1940 - 1945 was er weinig vraag
naar fruit: “Direct na de oorlog kwamen ze uit Oss en
omgeving hier appels en ander fruit halen. De prijzen
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waren heel goed, maar er was nog niet veel fruit en de
verdiensten waren eigenlijk nog maar bijzaak.”
Bewaren
Het professioneel bewaren van de oogst was voor Thé
steeds een belangrijk aandachtspunt: “De machinekamer
van het stoomgemaal was een mooie, propere ruimte. Na
de oorlog, een paar jaar voordat het stoomgemaal weg
ging, bewaarden wij daar het fruit. Om het fruit langere
tijd te kunnen bewaren voor de handel, hebben wij in
1949 - ik was toen achttien jaar oud - een bewaarplaats
gebouwd in de boomgaard. Daar konden duizend
kisten in, zeg maar vijftien tot twintig ton fruit. In 1954
bouwden we samen met een fruitteler uit Heerewaarden
een koelcel met een opslagcapaciteit van tweehonderd
ton. De machines in deze cel koelden met freongas, het
fruit werd toen op twee à drie graden gekoeld, dat was
een hele verbetering.”
Kisten
Over de fruitkisten is een apart verhaal te vertellen vindt
Thé. “Net na de oorlog hadden we wel kisten waar je
mee veilen kon, maar echte opslagkisten had je nog
niet. Omdat er steeds meer fruit kwam, hadden we niet
altijd voldoende kisten om het fruit te veilen of naar de
handelaar te brengen.” Merkwaardig genoeg bracht
de ruilverkaveling halverwege de jaren vijftig daar
verandering in. Omdat percelen veranderden werden
veel Peppelbomen gerooid. Bij Houthandel Klaas de Rijk
aan de Oude Maasdijk werd dat peppelhout gezaagd en

In de maand april begon je met D.N.O.C. dat
was een kleurstof waar alles geel van werd, als
je zondags in de kerk kwam, kon je precies zien
wie er allemaal mee gespoten had.
Dreumelse jongens timmerden daarvan in de avonduren
kisten van voor twintig of vijftien kilo fruit. Veel telers
lieten kisten maken van eigen gerooide appelbomen,
de houthandel drukte daar de naam van de eigenaar op.
“Die kisten van appelhout trokken snel krom en je kon ze
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bijna niet in de hand hebben, zo scherp waren die. Later
werden betere houtsoorten gebruikt. Van de schippers
op de Waal bijvoorbeeld nam de houthandel een
soort dennenhout over. De kisten die hiervan gemaakt
werden, waren van betere kwaliteit dan die van appel- en
peppelhout.”
Spuiten
Halverwege de jaren vijftig begon de fruitteelt insecten
te bestrijden met chemische middelen, achteraf heeft Thé
daar zijn bedenkingen over: “In de maand april begon je
met D.N.O.C. dat was een kleurstof waar alles geel van
werd, als je zondags in de kerk kwam, kon je precies zien
wie er allemaal mee gespoten had. Dat spuiten heeft zich
ontzettend uitgebreid en is eigenlijk een beetje uit de
hand gelopen. Ik had een broer die zei: ‘Ik denk dat Verdugt [chemische fabriek in Tiel] iets bij dat spuitspul doet,
zodat jullie steeds méér moeten spuiten.’ Daar heb ik om
moeten lachen, maar uiteindelijk had ie wel gelijk, want
je spoot natuurlijk heel veel roofmijten dood. Wanneer
je tegen luizen spoot, waren ook de roofmijten weg. We
gebruikten graag een heel breed insectenmiddel waar je
in één keer alles mee kon hebben en vaak werd gezegd:
’blijf onder het vergif, dan blijf je gezond’. Tja, … een
spreuk die toen toch wel gebezigd werd, maar achteraf is
dat natuurlijk nooit goed geweest. Doordat die roofmijten mee doodgespoten werden, had je steeds weer
nieuwe insecten te bestrijden. Die roofmijten hebben ze
later beter leren kennen, daar zijn ze mee verder gegaan
waardoor nu veel minder insecticide nodig is. En voor is
de mens is het ook stuk gezonder. Er zijn in die tijd heel
veel loonspuiters overleden, waarvan ik bijna zeker weet,
dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen de
doodsoorzaak is.”
Snoeien
Snoeien is een belangrijk onderdeel van succesvol fruit
telen, om de nieuwe inzichten in de snoeitechniek goed
te beheersen, wisselden fruittelers onderling ervaring uit.
“Over snoeien is heel veel te leren geweest eigenlijk, zeker
bij de hoogstamfruitbomen. Een grote fruitteler hier zei:
‘als je een Goudreinetboom hebt, moet je er een biljart in

kunnen zetten en dan moet je er omheen kunnen lopen.’
Hij bedoelde: het moet een schotel zijn, waar de zon
overal bij kan. De zon had je nodig voor de kleuring en de
rijping van de vruchten. Als je de boom binnenin te dicht
liet, was het te vochtig en kreeg je veel spint en schimmels. Die bomen hebben licht en ruimte nodig, de zon
kreeg je vanzelf als je ruimte in de boom maakte en dat
was moeilijk. We gebruikten vaak een klein laddertje van
zo’n tien tot twaalf sporten, dat legde je in de boom en je
zorgde dat je overal een gat had, waardoor je in de boom
kon klimmen. Dat moest ook, je moest ruimte hebben. Bij
de grote hoogstammen liepen we vaak in de boom zelf.
Je zorgde dat je op de brede, stevige takken ging staan.
Snoeien was toen veel handwerk en allemaal klimmen en
klauteren.”
Goed inzicht en kennis van snoeitechniek leverde Thé
kwalitatief hoogwaardig fruit op, zijn producten deden
een goede prijs en werden regelmatig bekroond met prijzen.
Plukken
Voor de pluk werden aanzienlijke hogere
ladders gebruikt dan bij het snoeien. “Ik
heb geplukt in hoge perenbomen met een
48-sportse ladder, dat is heel wat. Als wij
thuis gezorgd hadden dat we ’t fruit gedund
hadden, dan kwamen de kersen. Kersenplukken was voor mij een soort vakantie. Ik was
zestien toen en ik daarmee begon. Je had
een ploeg ouderen die verdienden vijftien
gulden per dag en jongeren zoals ik verdienden twaalf en een halve gulden per dag, dat
was écht wat voor die tijd. We plukten de
kersen in hoenders, een gevlochten mand
met een haak eraan. Als de kersen eraf waren,
werd een feestje gevierd, dat was echt gezellig, er werd
goed gedronken en ik heb ook nog wel eens samen met
m’n kameraad muziek gemaakt. We hebben een tijd
gehad dat wij na de kersenpluk over de Maas handperen,
Kruideniers, gingen plukken. Die Kruideniers zijn extra
hoge perenbomen waarvan de peren in juli rijp zijn, net
na de kersen. Over de Maas was niemand bereid om die

hoge ladders op te klimmen, maar de Dreumelse plukkers
waren dat gewend en hadden geen hoogtevrees. Dan
verdienden we natuurlijk ook weer iets extra’s.”
Omdat de lonen steeds hoger werden, werd het steeds

Ik zei: ‘Weet je wat? Ik plant niks meer!’ en ik voelde
de auto schokken.
duurder om fruit te laten plukken op de ladder. Ook het
snoeien van hoogstambomen was een extra uitgave die
op een gegeven moment te duur werd. “Om de kosten te
verlagen moesten wel lage boompjes gekweekt worden,
zodat huisvrouwen en oudere schoolgaande kinderen
makkelijk en goedkoop konden plukken. Al direct na de
oorlog werd begonnen met het plaatsen van struikjes.
Voor alle hoogstammen die werden gerooid kwamen in
die jaren struikjes in de plaats.”

Weer
Fruittelers hebben altijd de blik op de lucht: het weer is
heel belangrijk voor goede producten. “Het weer was een
groot punt ja. Je had jaren dat er meer of minder zon was
en dan was de kwaliteit ook minder. Met regen moest
je vaak meer spuiten, dan waren de kosten hoger en de
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inkomsten soms lager. Tegen schade door nachtvorst
werd wel wat gedaan, maar niet zo heel veel. In de winter
van 1956 was het tot 31 januari zacht weer, toch hebben
we toen door de vorst een behoorlijke strop gehad. Voor
de aanleg van de Van Heemstraweg dat jaar, werd een
weg van zand opgespoten, uit dat zand liep water bij ons
de slootjes en de voren in. De hoogstambomen hadden
dat water al opgezogen, toen het op 1 februari begon te
vriezen. In twee nachten vroor het wel vijftien, zestien of
twintig graden, het ging ontzettend hard, dag en nacht
vroor het. Die bomen hebben daarvan schade ondervonden, de schil ging los ging zitten en we hebben daarna
heel veel takken weg moeten zagen.”
Werken wat je kon
Thé heeft de fruittelers wereld niet als een specifieke
mannenwereld ervaren: “Het waren eigenlijk gezinsbedrijven. Mijn vrouw heeft altijd meegewerkt, ook na
de geboorte van onze dochter. Mijn moeder heeft dat
eigenlijk nooit gedaan. We waren met zeven kinderen en
ik denk dat mijn moeder daar geen tijd voor over had. Ze
haalde om negen uur groenten uit de tuin en om twaalf
uur stond het eten op tafel. Ook om vier uur ging je naar
huis voor de vier uurse boterham. Vaak ging je tot negen
uur ’s avonds door in de bogerd en dan werd een aardappeltje gebakken of en een bord pap gegeten voor je naar
bed ging. Om zes of zeven uur stonden we weer naast
het bed of waren we al in de boomgaard. Zo ging het …
werken wat je kon.
Ik had pas vakantie als het in de winter hard vroor, ik ben
dan ook een echte schaatsliefhebber. Mijn enige uitje was
de harmonie. Ik speelde vanaf 1947 klarinet en vanaf 1963
saxofoon. Als ik kon was ik bij de repetitie, dat was gewoon mijn hobby. Ik kon het eigenlijk niet missen.” Nadat
ik besloot te stoppen heb ik alle functies eraan gegeven,
alleen de muziek heb ik aangehouden, dat hielp tegen de
stress, dat was een uitlaatklep.”
Stoppen
Met een bezwaard gemoed besluit Thé in 1969 te stoppen
met het fruitbedrijf als hoofdbroodwinning: “In de jaren
’65/’66/’67 werd het echt minder met de prijzen, toen
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werd een rapport gepubliceerd, het MacKinzie rapport,
daarin stond dat de prijzen tot 1975 echt wel minder
zouden blijven en dat daarna een opleving zou kunnen
zijn. Toen kwamen nieuwe rassen zoals de Elstar en de
Jonagold opzetten en die hebben de fruitteelt weer een
tijd in de lift gebracht. Het is daarna een tijd beter gegaan,
maar ik kon niet meer afwachten. Ik had berekend dat ik
ongeveer 50.000 gulden moest investeren om alles te vernieuwen, te rooien en nieuwe bomen te planten. Ik dacht:
‘dat red ik niet’. Het zwaarste was dat tegen mijn vader te
zeggen, ik durfde het niet aan dat recht in zijn gezicht te
zeggen. Op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt; Ik reed met m’n vader naar een receptie en hij zei:
‘In Alphen zijn bomen te koop heb ik gehoord, die kun je
mooi in de boomgaard planten, want daar zijn wat slechte
bomen bij.’ Ik zei: ‘Weet je wat? Ik plant niks meer!’ en ik
voelde de auto schokken.”
Daarna volgde Thé de hoveniersvakschool om
ervaring in de praktijk op te doen, gelijktijdig ging
hij in de groenvoorziening bij de gemeente Dreumel
aan de slag. Vervolgens werkte hij zestien jaar bij het
Werkvoorzieningschap Nijmegen en Omstreken [WNO].
“Ik gaf leiding aan mensen die geflopt waren, die het niet
hadden gered met bepaalde dingen en bij de gemeente
terecht kwamen. Ik heb zelf mijn fruitbedrijf beëindigd
en kon helemaal invoelen hoe zij dachten. Ik kon met
die mensen meedenken.” De fruitteelt heeft Thé nooit
los gelaten, in zijn vrije tijd teelde hij met groot succes
bramen en frambozen en pas zeer kort geleden ging de
laatste vracht peren naar de veiling. De perenbomen zijn
inmiddels verkocht: “Dat was nodig, want onze vrije tijd
dreigde weer in het geding te komen.”

Die Bloemee gaf anderhalve cent de kilo
De heer De Haas uit Lienden
Door: Gerrit van Leeuwen

Siem de Haas zit echt op zijn praatstoel. Gezellig aan de
keukentafel, met een mandje appels voor zich. Hij was
net een lekker maaltje aan het schillen. Heerlijk van eigen bodem. Tachtig jaar, en nog heel vitaal. “Vorig jaar
heb ik het dak van de kapschuur nog gesloopt. Ja, want
ik had een kapschuur staan, en daar heb ik het dak afgehaald. Want dat werd dan weer slecht. Ik had de pannen
eraf gehaald, van die oude Hollandse pannen, en nou
zal ik hem maar slopen. Dan leg ik er misschien nog een
plat dak op. Dat weet ik nog niet hoor. Maar dat is wel
het plan. Dan kan ik er nog een stukje van behouden. Ik

kan er altijd nog een beetje stro of hooi onder zetten.
Of een koppeltje schapen, met de winterdag.
Wanneer mijn grootvader is geboren, weet ik niet, maar
mijn vader was vijf jaar toen zijn vader de eerste boomgaard plantte. En mijn vader is van 1877.” Zo begint
Siem zijn verhaal.
“Mijn grootvader is begonnen met een boomgaard te
planten, honderd bomen op twee hectare. En de mensen verklaarden hem voor gek, want dat kon toch nooit
voldoende opbrengen! Dat was in 1882. Hij was daarmee
een van de eersten in deze streek. En natuurlijk was het
hoogstam.
Ten eerste was er feitelijk geen andere mogelijkheid. Maar
het was ook een bewuste keuze, want zo kon je de ruimte
onder de bomen ook nog benutten. Daar kon het vee
weiden. Zo bracht de grond veel meer op. In feite was het
dus een boomgaard en een weide tegelijk.
Mijn vader heeft het bedrijf voortgezet. Wij waren hier
met vier kinderen, drie jongens en een meisje. Mijn zuster
leeft nog, en een broer. De oudste broer is gestorven.
En we wonen alle drie in Lienden, ja tegenwoordig. Mijn
zuster heeft eerst in het veen gewoond, maar is toen weer
hier naar Lienden toegekomen. En dan denken ze die
ouwe mensen nog te ontmoeten met wie ze altijd contact
hadden gehad. Maar je ontmoet ze hier niet meer. Die
mensen zijn allemaal weg, die is hier naar toe getrokken,
en die is daar naar toe getrokken. Ze trouwen en zo gaan
ze Lienden uit. Maar wij zijn altijd in Lienden gebleven, ik
zit hier nou al meer dan tachtig jaar.
Ik heb een herseninfarct gehad en ook nog vier keer
een tia. Dus ik moet wel een klein beetje oppassen. Mijn
vrouw heeft ook een herseninfarct gehad, maar zij is er
ook gedeeltelijk door verlamd geweest. Ze loopt erg
slecht en wordt verpleegd in Tiel, in het Vrijthof. Ik ga
elke dag nog naar haar toe, en af en toe komt ze ook nog
mee naar huis. Haar geheugen heeft er ook een klap van
gehad, dus oude herinneringen ophalen is er niet veel
meer bij.
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We hebben vijf jaar verkering gehad, en toen zijn we
getrouwd. Nu zijn we 53 jaar getrouwd geweest, dus we
hebben er al een hele ruk opzitten. Ze is van Eck en Wiel.
Daar heb ik haar leren kennen, in 1944 al.

De heer De Haas bij een oude peppelpeer uit 1882.
We hebben vier jongens, en er zit er geen een in het bedrijf. De ene heeft dan nog een koppel schapen en die is
ook automonteur. En de volgende heeft een autobedrijf,
hier aan de Provinciale Weg. En twee zitten er in Culemborg. De ene zit in de business van computers, die zit dan
in Italië, dan in Rusland, dan in Frankrijk. Die reist alles af;
met het vliegtuig. De andere zit op kantoor. Ja. Maar ze
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hebben het allemaal goed, dus zeggen ze ‘waarom moet
je het bedrijf maar door blijven doen?’. Maar ja, een mens
z’n lust is een mens z’n leven. Ik ga nog wel door.”
Die boomgaard bestond vooral uit peren en appels. Mijn
grootvader had het best goed doordacht. Hij plantte
verschillende rassen, vroege en latere, zodat de oogst
wat gespreid werd. In de loop van de tijd zijn er bomen
gerooid en weer andere geplant, vooral de appels. De
perenbomen zijn sterker. Nog steeds staan er twee van
die allereerste aanplant. Bomen van bijna 130 jaar dus. Als
die eens konden vertellen …
En nog altijd is het hoogstam, ook alles wat vervangen is.
Nu heb ik de schapen er onder lopen. Die eten niet alleen
het gras, maar ook het gevallen fruit. [met een kleine
frons] Ja, ik mag eigenlijk niet meer op de leer, maar ja, ik
doe het toch, en dat gaat met de kersen net zo. Met de
pruimen, de meeste vallen eraf. En de spreeuwen vreten
de kersen op, dus.
Die kersen zijn er later ingeplant. Meikersen. Ja, ik had ook
nog wat Duitse, maar die zijn gesneuveld met de storm.
En nog Wijnkersen heb ik gehad. Er stond van alles in, ik
heb ook nog een paar zwarte staan. Van die zwarte kersen, maar hoe of die heten weet ik niet meer; die komen
van Van Damme, uit Eck en Wiel vandaan. Van die kweker,
maar ik ben die namen kwijt hè … We worden ook een
dagje ouder.
De boomgaard was ook niet het echte bedrijfsgebeuren.
Nee, de vrouw runde het bedrijf, weet je wel. Die deed
melken, en voederen, koeien, schapen en kalven fokken. En we hadden altijd maar een stuk of tien of twaalf
melkkoeien en daar deed ze het mee. En ik ging werken.
Want dan ben je ook verzekerd he. Verders dan zette ik vijf
leren in de bomen, en de vrouw plukte ze dan af. Want die
was niet bang, om te klimmen ook niet. En die kon goed
plukken.”
“De peren van die twee oude bomen kun je niet meer
verkocht krijgen. Want de mensen kennen ze niet he.
Oomskinderenperen. Ze staan op een stam van Ronde
IJsbouten. Ze zijn ook geënt. Eerst waren een paar Ronde
IJsbouten hele goeie peren hoor. Machtig mooi rood

stoven; ik heb er nou nog van. Er zit nog loof aan als je ze
plukt, weet je wel en dat haal ik er niet af.
Nu staan er nog Gieser Wildeman. Vroeger waren het
voorname namen he, die soorten. Dan had je Cocks
Orange, en ook Princesse Noble - daar hoor je nooit meer
van. Later zijn die vervangen door Zoete Aagte, Duinkerkse Grauwe, Comtesse de Paris, Franse Bellefleur, Pippeling,
Goudreinetten, Benderzoet en Dijkmanszoet. Nou staan
er nog Koningszuur, Goudreinetten, Bloemee, Jasappel en
Notarisappel.
De Bloemee was de eerste. En als dan de Bloemee eraf
was, dan kreeg je de Grauwe, dat is de zure Bloemee zeggen wij altijd. En dan ging je zachtjes aan weer over op de
andere. Dan zat je al weer een heel eind in de herfst he. En
dan brachten we ze zelf naar de veiling. Want we hadden
dan paard en wagen, en daar gingen we dan mee naar
Kesteren toe. En dan hadden we hier duzend kisten appelen achterin staan van 25 kilo. We hadden een dubbeltje
de kist, dus dan hadden we honderd gulden verdiend. En
wat denk je dat die hele boomgaard opbracht? Die duzend
kisten appelen? Die Bloemee gaf anderhalve cent de kilo,
waar. Dat was voor de oorlog, zevenendertigeneenhalve
cent per kist. En daar ging dat dubbeltje dan nog van af!
Maar dat kan vandaag niet meer. Later was het Timmer
die hier altijd reed. Ja, nou heb je hier Timmer, de Super
[C1000]. Uit die familie kwam hij. Toen moesten we ze
naar Ochten brengen. Maar ja, toen was het al niet zo leuk
meer, en daarna naar Geldermalsen. Maar in Geldermalsen zit ik niet meer, daar heb ik voor bedankt. Want dat
kost 1200 euro of zo voordat je veilen mag. Voor ieder
soort, en daar begin ik niet aan. Ik zeg: ‘dat brengt het
niet op’. Nee, en ik pluk ze nou toch niet meer dus; ik zeg:
‘afgelopen’.”
“Ja, de kleintjes maakten de veiling groot. Maar de veiling
maakt de kleintjes dood. Want de kleintjes moeten ook
betalen, net zoveel als de grote. En dat is niet eerlijk. Vind
ik. We zijn lid, nou ja gastlid dan, en dan hadden ze dat
ook schappelijk moeten houden. Maar ja, ze hebben het
in de hand, dus dat is net als met de kleine winkeltjes, die
gaan allemaal weg. We hadden hier dertien bakkers. En
allemaal hadden ze brood. Weet je wel, ja je kunt zeggen:

een bakker bakt brood, maar dat was niet de bedoeling
van ‘t zeggen. Want ze konden er allemaal van leven. Ze
hadden er wat koeien bij, ze hadden er ook wel varkens
bij, dus iedereen verdiende voor z’n eigen de kost.”
“De kersen gingen ook allemaal naar de veiling. Maar die
kwam Timmer halen he. Die reed rond, en als hij hier de
buurt helemaal gehad had, dan had hij een hele vracht
kersen. Nou zie je nog zo hier en daar een boom. Die

En dan hadden we hier duzend kisten appelen
achterin staan van 25 kilo. We hadden een dubbeltje de kist, dus dan hadden we honderd gulden
verdiend. En wat denk je dat die hele boomgaard
opbracht? Die duzend kisten appelen? Die Bloemee
gaf anderhalve cent de kilo, waar. Dat was voor de
oorlog, zevenendertigeneenhalve cent per kist.
En daar ging dat dubbeltje dan nog van af!
worden niet meer aangeplant, he. Dat zie je niet meer,
dat hoogstam. Kersen ja, een klein hoekje hebben we hier
nog in de buurt, maar anders zijn ze er niet meer.
Het was allemaal hoogstam, dus het was allemaal met die
lange leeren sjouwen. Maar ja, toen was het niet anders,
je wist niet beter. En dan waren ze veertig sporten hoog.
Als je je leven zo terugkijkt, dan is er een hoop veranderd.
Vandaag rijden ze met de tractor en de wagen met de
bak erop erlangs, en leggen ze de appels in de kar. Wij
moesten het allemaal met de kanis doen, met zo’n mand.
En een hoenderik had je voor de kersen en de pruimen.”
“M’n vader had ook altijd schaap, en dan was het voor
ik naar school ging appels rapen he, en dan ging je naar
school. Want de appels werden opgeruimd toen in die
jaren. Die werden wel geplukt, maar voor die tijd heb je
er altijd die afvallen he. En die kregen de koeien niet, nee,
die gingen allemaal naar de veiling. Ze brachten haast niks
op, maar mijn vader zei altijd: iedere cent telt. Want toen
hadden centen waarde. Tegenwoordig niet meer. Maar
toen wel. Want ik weet nog goed dat we naar de markt
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Links een kanis en rechts twee hoenderikken.
gingen hier in Lienden. Hier was altijd de Liendense markt
in april, en dan was er een oma of een opa die op de markt
liep, en dan kreeg je een cent. En dan gingen we voor een
halve cent drop kopen en voor een halve cent toffee’s zal
ik maar zeggen. Zoiets. Dat was nog voor de oorlog.
Want ja, goed, je ging naar school, toen waren we zes
jaar, ik was van ‘29, toen was het dus ‘35. Ja, en toen was
het niet best hoor. Want als je thuiskwam, dan was het
de schoolkleren uittrekken. De oude plunje aan en dan
konden we gaan werken. Hebben we altijd gedaan. Ja,
aardappels rooien, bieten rooien. En ja, je deed alles.
Vanaf dat je naar school ging, dan moest je meewerken
hoor. Dan waren we zes jaar he.”
“De oude boerderij is in 1984 afgebrand. Ja, de ouwe
boerderij. Er is niks afgekomen als een kapstok, en een
dressoir. Voor de rest was er niks meer. Alles verbrand.
Het was allemaal rieten dak, weet u wel. Enne, zo’n stukje
van de grond af, allemaal leien. Maar nou staat het huis
op de plek van de schuur. Want daar heeft het oude huis
gestaan. Hebben we nog een kluiskelder van. De andere is
ingevallen toen het huis instortte.
Toen was ik vijf jaar. Ja, en ze waren hier aan het Bloemee
plukken, een oom van me, en die had mij tussen de kisten
ingezet. En die ging hier naar de brand. Kijken of die nog
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wat kon doen. Een buurman die zei: ‘Waar is de
kleine jongen?’ Want die wist wel, dat ik hier
ook was. Enne ja, dat was toen dus de vraag,
want die zie je dan niet. Hij ging erheen en hij
kwam net terug toen viel de hele keet in elkaar.
Hij heeft het er nog goed afgebracht.
Het is in augustus afgebrand, en met Sinterklaas konden we in die kamer. De voorkamer.
Toen kregen we dus ook onze pakjes, weet je
wel. Ja, het waren maar kleine dingsjes, want ik
weet nog goed, ik had een spoortreintje, zo’n
houten met van zulke haakjes en rooie wieletjes. En een broer van me die had een krokodil
die je op kon draaien. Weet je wel, en van die
dingen. Want ja, het zat er toen ook niet aan
he. Nee, want de tijd was niet best. Maar het
is wel weer opgebouwd en de jongens van
Van Lienden hebben gemetseld en die van Van
Ommeren hebben getimmerd. En die waren met vijf gebroers, en die Van Lienden waren ook met vier man, dus
ja, ze hadden nog gauw dat ding overeind gesmeten. En
nu woon ik hier dus nog steeds, op het nieuwe spul.
Foto’s Marianne Jans

Zet je achter iedere boom een controleur, dan schiet je je doel voorbij
De heer Van Arkel uit Maurik
Door: Henk Capelle

De kinderen van de heer en mevrouw Van Arkel hebben
recent de fakkel van hen overgenomen. Zij zijn het die
nu aan het hoofd staan van één van de toonaangevende fruitteeltbedrijven van Nederland. De heer Van Arkel
is nog wel degene die de contacten onderhoudt met de
afnemers, dat zijn hoofdzakelijk de supermarkten. Als
grote ‘speler’ willen zij een vinger in de pap hebben,
bijvoorbeeld als het gaat om het tijdstip van levering,
het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de kwaliteit van
het product. Uit het blote hoofd weet hij zo de prijs
van de arbeid nu en toen, het uurloon in Nederland
in vergelijking met andere landen van Europa en met
nieuwkomers als China te noemen.

Ook kan hij precies vertellen hoeveel bestrijdings-middelen je nu en toen nodig had om ziekten en plagen te
bestrijden, wat de kostprijs ervan is, hoeveel kapitaal in
een fruitteelt bedrijf omgaat, welk deel van zijn inkomen
de Nederlandse consument gemiddeld aan zijn voedselpakket besteedt en wat het verlies is dat de Rabobank als
grootfinancier in de fruitteelt vorig jaar geleden heeft.
Al snel is duidelijk, op de praatstoel zit een rasechte
ondernemer die zijn kengetallen kent als zijn broekzak.
Rationeel, zakelijk, nuchter gekruid met een spaarzaam
gedoseerd vleugje humor neemt hij je mee voor een
leerzame reis door de tijd.
Vier generaties
“Het is nu de vierde generatie die aan het roer van het
bedrijf staat” zegt de heer Van Arkel nuchter maar wel
met trots, want sinds kort zijn het zijn kinderen die het
bedrijf runnen. “Ik ben in 1967, het jaar waarin ik trouwde,
als zelfstandig ondernemer begonnen. Toen heb ik het
bedrijf van mijn vader overgenomen. Dat bedrijf bestond
toen uit drie ha hoogstam, peren en appels, te Maurik, het
hartje van de Betuwe en de fruitstreek. Mijn vader had
het in 1955 overgenomen van zijn vader, mijn opa dus, die
eerst bakker is geweest maar rond zijn vijftigste met de
teelt van fruit is begonnen. Mijn vader heeft er in de loop
der jaren nog grond bijgekocht, dat was drie ha, gelegen
te Amerongen en ingepoot met fruitbomen.”
De heer Van Arkel, toen junior, stond er met de neus
bovenop, toen de Betuwe en ook het bedrijf van
zijn vader de door velen verguisde omschakeling
maakte van hoogstamfruit naar laagstam. “Het was
een economische noodzaak” geeft hij aan. “De arbeid
in een hoogstambongerd werd te duur, dus was je
gedwongen te zoeken hoe je op arbeid kon besparen. De
vervanging van hoogstam door laagstam was de enige
optie. De kostprijs van laagstamfruit lag veertig procent
lager omdat plukken, snoeien en spuiten veel minder
tijd kostten. Van een laagstam heb je ook veel eerder
rendement dan van een hoogstam. Ken je de uitdrukking
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‘Boompje groot, potertje dood’?”, vraagt hij. Hij legt
het uit: “wie een hoogstamboom poot, draagt daar zelf
meestal niet de vruchten van.”
Hoogstam en laagstam
Hij zag hoe in een tijdspanne van ongeveer vijf jaar,
tussen 1955 en 1960, zijn vader alle hoogstambomen op
zijn bedrijf had vervangen door struiken, zoals kenners
het laagstamfruit plegen te noemen. De rassen die hij
kweekte waren de Claps, de Conference, Legipont, dat
zijn zomerrassen, de Gieser Wildeman, dé stoofpeer bij
uitstek, de Sterappel, die nu helemaal verdwenen is, de

Ken je de uitdrukking ‘Boompje groot, potertje
dood’?”, vraagt hij. Hij legt het uit: “wie een
hoogstamboom poot, draagt daar zelf meestal
niet de vruchten van.”
Bellefleur, een zure appel, veel gebruikt voor appelbollen
en appelflappen, Goudreinet en Dijkmanszoet. Claps en
Conference zijn peren die je in de zomer moest oogsten
en eten want bewaren kon je ze niet. Dat werd anders
toen de koelcellen kwamen, dat was in de jaren vijftig,
dan kon je de Conference bewaren zodat ze sinds die tijd
het hele jaar rond verkrijgbaar zijn. “Je krijgt, als je buiten
de deur gaat eten, weleens op je bord een kleine peer, die
er wat rood uitziet, nou dat is dan een Gieser Wildeman”
licht hij toe.
“De ontwikkelingen gingen toen, in die jaren, zeg maar
tussen 1955 en eind jaren zestig heel hard. Met de
omschakeling van hoogstam naar laagstam kwam ook
de techniek in een stroomversnelling. De blower met
ventilatie bijvoorbeeld, dat was een revolutionaire manier
om schadelijke insecten te bestrijden, dat is een techniek
die samen met de laagstam zijn intrede deed. De komst
van de laagstam bracht ook nieuwe appelrassen met
zich mee, dan moet je denken aan Jonathan, Laxton en
Lombard. Met perenrassen was dat niet het geval. De
Conference, die toen de dienst uitmaakte, die beslaat
nog steeds tachtig procent van het areaal aan peren in
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Nederland.” “De hoogstam is verdwenen”, dat zegt hij op
een toon waaruit blijkt dat hij het jammer vindt, “maar
gelukkig is de provincie Gelderland in de Lingestreek begonnen met de aanplant ervan. Het verhoogt het aanzien
van de Betuwe.” “Hoogstam hoort bij de Betuwe” vat hij
kernachtig samen.
Sproeigeweer en tunnelspuit
“Toen, in die tijd, werd er nergens naar gekeken. Je spoot
er maar op los. De middelen die we gebruikten waren
DDT, kwik en koper, die doodden alles, en er was ook
vruchtboomcarboleum. Dat vruchtboomcarboleum, dat
is trouwens een middel dat ook nu nog wordt gebruikt
maar die andere, DDT, kwik en koper, die oude sterke middelen, die zijn al een hele tijd verboden, ze staan nu op
de zwarte lijst.” Zo begint de heer van Arkel zijn boeiend
exposé over de manier waarop in de tijd van zijn vader
en grootvader de ziekten en schadelijke insecten in de
bongerd werden bestreden.
Vakkundig loodst hij zijn toehoorder in een mum van tijd
door de tijd heen. Over geschiedenis gesproken! Zinnebeeld van hoe de bestrijding van ziekten en plagen
vroeger in zijn werk ging, zijn de sproeigeweren. Die heeft
hij nog, keurig opgepoetst - ze zijn van koper - hangen
boven de deur van de fraai aangeklede bedrijfskantine.
Begin vijftiger jaren klom men op een ladder, gewapend
met die geweren, what is in a name, letterlijk de bomen in
om de schadelijke insecten en ziekten onschadelijk te maken” zegt hij, terwijl hij demonstreert hoe dat ging. Terwijl
je nog bezig bent je een beeld te vormen van hoe dat in
zijn werk moet zijn gegaan, leidt hij je naar de tunnelspuit
KWH, het icoon van de moderne ziektebestrijding. “Daarmee beperk je de uitstoot van stoffen tot het minimale.
Dat is het modernste van het modernste, slechts zeer
weinig bedrijven hebben dit, want het is een forse investering” zegt hij vol lof over deze nieuwe aanwinst. Dan
volgt een stuk geschiedenis: “Na het sproeigeweer kwam
de ton met een pomp, die - eerst zonder - en later met
een motor werd aangedreven. Daarna kwam de blower
met ventilator, en nu heb je de tunnelspuit.” Dat zijn in
chronologische volgorde de verschillende stappen in de

ontwikkeling van de spuittechniek. Meer dan vijftig jaar
ontwikkeling in de spuittechniek trekt in een oogwenk
aan je voorbij.
Milliliters en milligrammen
Hij doceert : “Vroeger gebruikte je zestig liter van dat
vruchtboomcarboleum op duizend liter water, nu is dat
twee liter op diezelfde duizend liter. In de jaren vijftig tot
zestig had je ongeveer honderd gulden aan bestrijdingsmiddel per ha nodig, dat is nu tweeduizend euro.” Dan
wacht hij even om je de tijd te gunnen een voorstelling
te maken van dit gigantische verschil. “Je was toen, in de
hoogstamtijd, in de tijd van het sproeigeweer, met drie
man twee uur bezig om één hectare bongerd te doen. Later werd dat één man per uur per ha. Tegenwoordig doet
één man diezelfde hectare in twintig minuten. Bestrijden
van ziekten en schadelijke insecten is nu precisie- en millimeterwerk.”

achttien kilo bestrijdingsmiddel mocht gebruiken en
geen milligram gram meer. “Dat is één zoutkorrel op één
kilo aardappels. Controleurs van de AID houden dat met
argusogen in de gaten. Er worden voortdurend nieuwe
technieken ontwikkeld en Wageningen speelt daarin
een toonaangevende rol”, zegt hij. “DDT, het kwik en het
koper, dat je vroeger gebruikte, dat waren middelen, die
waren bij wijze van spreken voor alles goed. Tegenwoordig worden middelen zo ontwikkeld dat ze gericht zijn op
het bestrijden van één enkel insect of één enkele ziekte.
Bestrijden van ziekten gebeurt nu veel doelgerichter. Het
is, wat ik zei, precisiewerk geworden en ook natuurvrien-

Mijn beroep is ook mijn hobby. Als ik een hele week
in de bongerd heb gewerkt, dan ga ik er ’s zondags
kijken. Fruit is een mooi en gezond product. Het
mooie aan fruitteler zijn is, dat je werkt in harmonie met de natuur. De natuur is je bondgenoot, ook
al kan die soms erg grillig en onvoorspelbaar zijn,
maar bovenal is en blijft zij je bondgenoot.
delijker door de inzet van bijvoorbeeld sluipwespen, ja,
die kun je ook in Wageningen kopen. Het zijn de natuurlijke vijanden van spint, sluipwespen zijn de vervangers
voor de bestrijdingsmiddelen.”

De heer Van Arkel met een koperen sproeigeweer uit ca 1950.
“Met het sproeigeweer kwam veel van het spul in de
lucht, de bodem en het water terecht. Tegenwoordig zijn
het hightech-computers die op de milliliter nauwkeurig
de dosering regelen, en sensoren die heel gericht het
middel laten neerkomen waar het moet neerkomen, op
de boom dus. Nauwelijks nog verlies. Dat zou trouwens
ook niet meer kunnen. Je kunt je niet meer permitteren
dat de middelen de lucht ingaan, daarvoor zijn ze te
duur. Tot voor kort gold als regel dat je per ha maximaal

Hart en verstand
“Mijn beroep is ook mijn hobby. Als ik een hele week in
de bongerd heb gewerkt, dan ga ik er ’s zondags kijken.
Fruit is een mooi en gezond product. Het mooie aan fruitteler zijn is, dat je werkt in harmonie met de natuur. De
natuur is je bondgenoot, ook al kan die soms erg grillig en
onvoorspelbaar zijn, maar bovenal is en blijft zij je bondgenoot. Dat besef, dat je werkt samen met de natuur, dat
geeft mij veel voldoening” zegt hij vol passie.
Het bedrijf van drie ha groot waar hij in 1967 mee begon,
bedraagt inmiddels honderd ha. “Dat is wel gerealiseerd
vooral mede dankzij mijn kinderen” voegt hij daar snel
aan toe. “Het bedrijf is inmiddels gesplitst in twee aparte
bedrijven, een deel dat zich richt op de teelt van het fruit
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en een ander deel dat het fruit verpakt en vermarkt. Van
het land naar de klant is nu het credo van de supermarkten en daar speelt het bedrijf helemaal op in. In de tijd van
mijn vader had je met drie ha een grote boomgaard maar
dat is nu niet meer zo. Schaalvergroting is noodzakelijk.
Zonder kapitaal van buitenaf, zonder lenen van de bank,
is het runnen van een fruitteeltbedrijf niet meer mogelijk.
Nu zit er ongeveer 800 uur arbeid in 1 hectare en dat was
in de beginperiode van de laagstam 1.500 uur. Daar staat
tegenover dat de arbeid vele keren duurder is geworden.
In de jaren vijftig, zestig was het uurloon van de plukkers
1 gulden per uur en nu bedraagt het uurloon 16 euro.’ ‘Er
is nu ook import vanuit China en dat was vroeger niet en
dat heeft consequenties. Daar is het uurloon trouwens 18
eurocent per uur.
Het opbouwen van een modern bedrijf betekent ook dat
je actieve grondpolitiek moet voeren. Hij licht toe wat hij
bedoelt. “Het streven is om alle areaal in een straal van
twee kilometer rondom ons bedrijf te hebben liggen”
zegt hij, “en dat lukt aardig.” “Economisch gezien is dat
het beste. Dat betekent wel dat je steeds alert moet zijn
op de momenten waarop er grond te koop komt of verpacht wordt. Dan moet je er als de kippen bij zijn. Je bent
ook steeds op zoek naar mogelijkheden om met andere
telers en akkerbouwers grond te ruilen.”
Supermarkten en controleurs
“Bij alles wat we doen, zijn we on-line verbonden met
onze klanten, de supermarkten, ze kijken mee wat,
wanneer en hoe we bemesten, snoeien, onderhoud
plegen, ziekten bestrijden, oogsten, ja bij alles. Hen
ontgaat niets. Want meekijken, ja dat doen ze, die grote
supermarkten” zo gaat hij verder, “over van alles en nog
wat willen ze meepraten en meebeslissen.” “Dat begrijp
ik ook wel, de consument is namelijk tegenwoordig heel
kritisch geworden. Wist je trouwens hoeveel procent
van zijn inkomen de Nederlandse consument aan zijn
voedselpakket besteedt?” vraagt hij ineens maar wacht
het antwoord niet af. “Dat is negen procent, en dat vind
ik zelf erg weinig” voegt hij daar verontwaardigd aan toe.
“Slechts negen procent!”
Wie ook meekijkt, dat zijn de controleurs. Over die contro-
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leurs zegt hij het volgende: “Ze controleren werkelijk alles,
vooral de AID, ze kijken naar de mestboekhouding, wat je
koopt aan bestrijdingsmiddelen, wat je gebruikt, wat je
overhoudt, hou je iets te veel over, dan dien je daarover
verantwoording af te leggen. Hou je te weinig over, dan
dien je daar ook verantwoording voor af te leggen. Die
grens van maximaal achttien kilogram bestrijdingsmiddel
per ha, waar ik het net over had, dat houden ze scherp in
de gaten. Wekelijks heb je een controleur over de vloer.”
Praten over deze controles doet hij met gemengde gevoelens. “De bodem, het water en de lucht, dat zijn kostbare
zaken” zegt hij, “we moeten er met de grootste zorg mee
omgaan, het milieu moeten we koesteren want het is
de basis van ons bestaan. Ik vind het zeer terecht dat er
regels zijn, zeer zeker. Maar als je achter iedere boom een
controleur zet, dan schiet je door.”
Hartenwens
Ook de hartenwens van deze ondernemer in hart en
nieren is economisch gekleurd. Hij formuleert het
als volgt. “Mijn grote wens is”, zo zegt hij, “dat in alle
landen van Europa de lonen, de sociale lasten en de
regulering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
gelijk getrokken worden. Waarom hebben we anders
een één gemaakt Europa? Nu zijn de verschillen tussen
de landen te groot en dat vind ik oneerlijk. De spelregels
moeten in alle landen van Europa gelijk zijn, anders zal
de sector uit Nederland verdwijnen en daar maak ik mij
zorgen over.” Dat zijn zorg terecht is, illustreert hij als
volgt: “De Rabobank, die de financiering verzorgt van tal
van fruitteeltbedrijven, heeft vorig jaar zesduizend euro
per hectare fruitteelt verlies gedraaid.” Zijn ergernis over
de oneerlijke concurrentieverhoudingen loopt als een
rode draad door zijn verhaal. Hij ziet met lede ogen aan
hoe “in Duitsland één uur arbeid in de fruitteelt acht euro
kost, terwijl dat in Nederland, door de hoge sociale lasten,
zestien euro bedraagt. Dat scheelt voor de consument
een dubbeltje per kilo.” Dat is een ongelijkheid die
volgens hem alle perken te buiten gaat. “De politiek moet
daar snel wat aan moet. Wie het schoentje past …”
Foto’s Marianne Jans

Fruitteler is een mooi vak, een mooier vak bestaat er niet
De heer Tetteroo in Geldermalsen
Door: Ton de Rijk

Voor het interview met mijnheer Tetteroo moest ik in
de Oranjewijk in Geldermalsen zijn, voordat ik de straat
gevonden had, kende ik alle namen van het koninklijk
huis. Daar vertelt de heer Tetteroo zijn verhaal.
“Ik, Gerardus Johannes Albertus Tetteroo, werd geboren
te Delft op 7 januari 1939. Toen ik drieënhalf jaar was, zijn
we verhuist van Delft naar Echteld in de Betuwe. Daar had
mijn vader een boerderijtje gekocht met appelbomen,
onder andere Franse Bellefleuren, Yellow’s, pruimen en
bessen. We hadden vier koeien en een paard en m’n vader
ventte dagelijks langs de deur met fruit. Mijn moeder
was gestorven voordat we in Echteld kwamen wonen,
mijn tweede moeder was mijn moeders zuster, dus mijn

tante. Zij is altijd bij ons gebleven en heeft altijd voor ons
gezorgd. We waren met drie kinderen: ik, mijn broer Piet
en zus Thea Tetteroo. Ik heb het vak van fruitteler niet
thuis geleerd. Ik ben eerst in Echteld op school gegaan
en daarna naar de Tuinbouwschool in Tiel en als veertienjarige jongen bij de familie Hagedoorn in het fruit
gaan werken. Als jongen zijnde moest ik daar van zes tot
zes uur werken en zaterdags tot vier uur ’s middags. Na
een half jaar hoefde ik zaterdags ‘s middags niet meer te
komen. Ja, de vrije zaterdag en dat voor elf gulden in de
week van zes tot zes uur en zonder overuren. Toen ik weg
ging, ik was inmiddels achttien jaar, had ik 27 gulden. Ja,
toen ging het beter, toen was ik vakbekwaam en had ik alles geleerd. Bij de familie Hagedoorn waren zeven knechts
en een bedrijfsleider en het bedrijf was 27 hectare groot,
alleen maar hoogstammen en een verschrikkelijke grote
boomgaard kersen. De knechts zijn van lieverlee vertrokken en ik ben met de bedrijfsleider Wim Krouwel overgebleven en nog een zekere Jan Bijl en we hebben het met
z’n drietjes geklaard. We hadden meer appelen dan peren,
de boomgaard ‘De Hoge Hof’ was een Goudreinettenboomgaard, daar tussenin stonden kersen.”
“Later zijn die Goudreinettenbomen groter geworden en
hebben we die kersenbomen gerooid. Toen kwam er nog
een oude baas, van Zetten [de Pijp] uit Echteld, die rooide
de bomen met de bijl. Eerst de grond weghalen rond de
boom en dan hakken met de hakbijl. Dat was een mooi
werk, die grote bomen omhakken, dan lagen er ongeveer
drie à vier per dag om. De kersenstammen werden onder
andere gebruikt om kisten van te laten maken, ja, ja,
we moesten ook kisten hebben. Bij slecht weer werd er
dan in de schuur gezaagd. We hadden een cirkelzaag
aangedreven door middel van een riem aan de achteras
van de tractor. Eerst werd er een partij hout naar binnen
gereden en dan werd de tractor voor de zaagmachine
gezet; de poelie eraan en dan het zaagdingetje vastzetten
en tenslotte de riem eraan. Ik mocht niet eens zagen, dat
deed Wim Krouwel zelf. Ik moest alleen het stuk hout op
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de cirkelbank leggen en dan duwde Wim het zelf tegen
de zaag. We zijn er ‘s morgens aan begonnen, we hadden
geen beveiligingskap op! Ik vergeet het nooit, zo rond elf
uur roept Wim: ‘ik ben niet erg goed Gerard, ik heb pijn
in m’n hoofd, ik moet overgeven’. Ik zei: ‘ik voel me ook
niet goed’. We hadden een onder- en een bovendeur, dus
even de bovendeur open en even frisse lucht inademen.
We knapten weer wat op en dan maar weer zagen, en dan
maar weer het hoofd buiten de deur. Het was koud, gauw
maar weer aan de gang en wij weer aan het zagen. We
werden weer niet goed, pijn in ons hoofd. Wim zei: ‘weet
je wat we doen, we stoppen er mee, we doen het niet
meer!’ Achteraf bleek natuurlijk, dat die tractor daar maar
stond te blazen, wel lekker warm natuurlijk! Die stond
maar te pruttelen en daardoor bleven de uitlaatgassen
binnen. We zouden ons zelf vergeven hebben in die
schuur en we hadden het niet in de gaten. Het was binnen
zo verleidelijk warm en buiten was het zo koud joh, het
vroor dat het kraakte en wij stonden lekker warm bij de
kachel te zagen.”
“Zo deden we de tijd opvullen, om te snoeien was het te
koud, dat deden we ook zelf niet dat werd uitbesteed.
Dat werd uitbesteed aan Berendse, dat waren drie
broers en die snoeiden in de winterdag alles. Die waren
de hele winterdag onder de pannen, met stokzagen en
het kleine zaagje op de leer [net zoals je appels plukte]
snoeiden zij de bomen. Het werd niet per uur maar per
ha aangenomen, of ook wel eens per hoek namen ze dat
aan. Ze kwamen dan ‘s middags, want ‘s morgens was het
te koud natuurlijk, want in die tijd waren er nog strenge
winters. De familie Hagedoorn bewoonde een groot huis
[wat nu Duikenburg heet] die hadden daar een grote
kachel in huis staan en ik als kleine jongen zijnde moest
dan die kachel twee keer per dag vol hout doen om het
huis te verwarmen. Ja, dat was een mooie tijd! En dat weet
ik nog goed, dan kwam mevrouw naar me toe, ‘wil je niet
wat drinken?’ En dan kreeg ik limonade en een koekie of
een snoepie erbij. En dan moest ik even binnen komen,
dat was een hele eer! Het waren sociale mensen, goede
mensen, hele goede mensen!”
“Met de baas hadden we een goede werkverhouding,
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het was maar een klein manneke, maar wel een baas. Je
moest keurig netjes werken en serieus. Want hij hield er
niet van dat je de boel belazerde, maar als je het netjes
deed kon je alles met hem doen. O wee, o wee als je
het niet goed deed, dan kon je de straat op, dan kreeg
je op staande voet ontslag. In het voorjaar was ik druk:
nachtvorstbestrijding, spuiten en maaien bijna allemaal
handarbeid. Over dat maaien wil ik nog wel wat vertellen, het was maaien en maaien. Dagen achtereen achter
zo’n maaimachine met vingerbalk en dan die slootkanten
uit maaien, vreselijk werk. Je moest uitkijken dat je niet

Dat werd uitbesteed aan Berendse, dat waren
drie broers en die snoeiden in de winterdag alles.
Die waren de hele winterdag onder de pannen, met stokzagen en het kleine zaagje op de
leer [net zoals je appels plukte] snoeiden zij de
bomen.
in de sloot terecht kwam, want hij trok je er maar zo in. Ik
was nog bevoorrecht want vroeger deden ze dat met de
zeis. Dat konden die oudere mensen goed, en mij ging
het ook niet slecht af, alleen dat haren van zo’n zeis, dat
heb ik nooit kunnen leren. En dan zei zo’n oud baasje wel
eens: ‘kom eens hier ik zal het jou wel leren’. En dan ging
die op een zak zitten het haarspit [aambeeld] in de grond,
de zeis er boven op en met de haarhamer maar tikken of
kloppen. Op de snede van de zicht kloppen en zodoende
het snijvlak zo dun mogelijk maken, om het snijden te
vergemakkelijken. Het was een geduldig werkje en dat
geduld had ik schijnbaar niet, ik heb het wel geprobeerd.
Die van hun waren zo scherp, zo glad, terwijl die van mij
golfde ik sloeg hem te dun. Ik sloeg er te hard op, je moet
de haarhamer gewoon laten zakken, ik heb daardoor
verschillende zeisen naar de sodemieter geholpen Dat
maaien met zo’n zeis ging me goed af. Ik weet nog goed,
dan begonnen we ’s morgens te maaien met de zeis. De
hele boomgaard maaien en dan hooien onder de bomen,
en dan het gras naar het midden en dan schudden met
hark en gaveltje [hooien]. Ja, ja de baas moest het hebben
voor de koeien natuurlijk. Ze hadden meer land waar

de koeien liepen en daar moesten wij het hooi naar toe
brengen. Ja, maar nee dat was een heel gesjouw, maar
altijd met plezier, mooie tijd een leuke tijd. Ondanks dat ik
zeventig jaar ben, ben ik blij dat ik dat mee gemaakt heb,
al was het een moeilijke tijd.”
“De verkopingen en verpachtingen van fruit, dat was in
Echteld altijd een heel gebeuren, dat deden we naast het
‘Wapen van Balveren’. Dan kwam de notaris ’s avonds
en het hele dorp liep dan uit. De notaris nam plaats op
een platte boerenwagen, stoelen en tafels werden er op
gezet en dan ging hij met twee of drie man achter de tafel
zitten, waaronder de afslager. Ja, dan had hij een briefje,
‘wie biedt er geld voor de boomgaard ‘De Hoge Hof’ en
wie biedt er voor ‘De Negen Morgen’? Wie biedt er?’ En
dan ging dat met een tientje omhoog. Op een gegeven
moment was daar de hoogste bieder, die had: ‘MIJN!’
geroepen. Dagen van te voren liepen kopers te schatten
en te kijken. Er liepen verscheidene mensen van allerlei
pluimage door de boomgaard om de bomen te bekijken.
En de een vertelde tegen de ander: ‘nou, dat valt tegen,
d’r zitten er niet zo veel aan! En heb je het gezien? De
kwaliteit is er niet naar!’ En er werd gezegd: ‘ik geloof dat
hij niet voldoende gespoten heeft!’ Maar op de verkoping
boden ze het hoogste bedrag. Want ze wilden het wel
hebben, ze wilden het voor elkaar niet weten. Er werd wel
eens wat aan verdiend, ik zal je een voorbeeld geven [hij
begint bij voorbaat al te glunderen]. Wij hadden de boomgaard ‘De Negen Morgen’, die hadden we ingepoot met
Goudreinetten en daar tussen hadden we kersen gezet,
en die moesten wijken als de Goudreinetten volgroeid
waren. Maar die kersenbomen groeiden niet te hard en
daaronder werden koeien geweid [vetweiders], maar de
vruchten waren aan het groeien. De bedrijfsleider zegt op
een gegeven moment: ‘Gerard, je moest die kersen zien
te kopen van mijnheer Hagedoorn, er zit nog een heel
beetje kersen aan, dan kun je wat verdienen!’ Ik weet het
nog goed, ik weet het nog als vandaag! Ik zal je een ding
vertellen, ik was nog maar zeventien jaar. De bedrijfsleider
zei: ‘Dan hoef je bij ons niet te werken, en dan kun je voor
jezelf die kersen kopen en ik zal jou daar bij helpen’. Ik kon
ze kopen voor 350 gulden. Ik vergeet het nooit! De hele
350 gulden ging er door heen, niks verdiend. Het bleef als

maar regenen en regenen, er kwam er geen een van af
en de spreeuwen zaten er aan, het kostte alles! M’n vader
moest het bedrag van 350 gulden nog aanvullen, het
kostte alles, ik had er echt pijn in m’n buik van en dan niet
van het kersen eten! Dat jaar daarop vroeg de bedrijfsleider weer of ik de kersen kopen wou, ik zeg: ‘ja, maar Wim
ik heb geen geld, ik durf dat niet aan, ik heb geen geld, ik
heb het mijn vader nog niet teruggegeven’. Wim zei: ‘Nou,
mijnheer Hagedoorn heeft gezegd ‘het is vorig jaar niet
goed afgelopen voor Gerard dus hoeft hij voorlopig dit
jaar geen 350 gulden te betalen. Als hij er aan verdient,
dan moet hij ze betalen, en anders niet’. Ik heb er alles aan
verdiend, het ging vanzelf! Ik vergeet het nooit! En mijnheer Hagedoorn was zo blij voor me, dat ik ze niet hoefde
te betalen. Het was gouwe handel, prachtig en nog veel
meer terug verdiend.”
“De pluktijd was een mooie tijd, het begon al met het
schoren van de bomen die overladen waren met fruit. Er
moest tijdig geschoord worden, de afhangende takken
omhoog beuren en daar een schoor onderzetten. Een
heel karwei eer dat je zo’n grote boomgaard Goudreinet-

Ik kon ze kopen voor 350 gulden. Ik vergeet het
nooit! De hele 350 gulden ging er door heen, niks
verdiend. Het bleef als maar regenen en regenen,
er kwam er geen een van af en de spreeuwen zaten
er aan, het kostte alles!
ten geschoord had, gemiddeld zo’n tien schoren onder
een boom. Dat deden we met twee man, de een opzetten
en de ander vast in de grond drukken zodat de schoor
bleef staan, dat die er niet onder uit glee. Ja, dat was wat,
dat heb ik ook nog gedaan. Daarom zeg ik, je heb nou
werk maar toen had je altijd werk. Je viel van het een in
het ander. Als we gingen plukken dan hadden we wel zo’n
30, 35 plukkers allemaal van die boeren met een pet op,
meestal zelfstandige mensen. We begonnen met de Yellow’s, die kwamen vroeg in de tijd. Ik weet nog goed dat
de baas trakteerde, dan kregen we een gulden voor een
kilo Yellows. En als je kijkt wat het toen kostte met nu ver-
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geleken, dan zat daar toch een hemelsbreed verschil in.
Ik wil er dit mee zeggen, nu plukken we veel meer kilo’s,
toen had je een hectare Yellow’s maar je had natuurlijk
veel minder kilo’s. Maar toch een gulden voor een kilo
Yellow’s, voor die tijd was het een gouwe handel. Maar in
de volle pluk had je wel 35 mensen, maar een groot aantal
waren bezig om lege kisten in te brengen en de volle
kisten er uit te rijden [laden en lossen]. En op de weg de
volle kisten van de ene wagen op de andere zetten, allemaal handwerk. En nou dat plukken, we plukten allemaal
met ladders van zo’n 42 en 44 sporten, ja dat waren hele
jongens. Ze plukten allemaal op ladders anders was er
niet. Ik weet nog goed dat ik nog jong was en die ladders
allemaal moest verzetten. Er was er eentje die voor mij de
ladder verzette. Hij stuurde mij omhoog, dan kon ik die
uiterste takken plukken, waar bijna geen ladder tegenaan te zetten was. We plukten in verschillende soorten
plukmateriaal, van die lange manden [kanis], die waren
gevoerd met een zak jutte daarin en dan een houten haak
eraan. Zo’n grote mand was zwaar en daar ging zo’n 25
kilo in, en dan liet ik hem langs die ladder naar beneden
zakken. De plukkers hadden assistentie, de volle mand
werd door iemand in de kist overgeraapt en de lege mand
weer onder de ladder gezet. Ja, ja ze hadden allemaal zo’n
mand. Er stond er een om te wisselen en dan kon ik met
het lege omhoog en de volle liet ik staan. Met die manden
werd door de plukkers wel eens een grap uitgehaald,
wanneer ze een egel hadden gevonden werd die onder in
de mand gedouwd. En wanneer de dames die mand leeg
raapten zaten ze met hun vingers in die stekels.
We plukten ook Sterappels, dat was nostalgie, want we
hadden die Sterappels voor de bestuiving tussen de
andere fruitbomen staan. Die Sterappels waren ook grote
bomen en het ene jaar had je veel meer Sterappels dan
het andere jaar. Soms had je ze drie jaar achter elkaar niet.
Dan zaten ze het volgende jaar zo vol, dat ze er niet af te
krijgen waren. Na de oogst van de Sterappels gingen we
langs die rijen stro storten en dan de Sterappels erop. De
kisten ernaast en om de twee dagen even de gekleurde
er af rapen. Het was een heel werk al die gekleurde er af
rapen. Ja, ja, het was een heel werk! We hadden aan een
dikke plank aan weerzijden wieltjes aangebracht, dus we
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hadden er een karretje van gemaakt. Met je knieën op
het karretje reed je over de appels heen. Iedere keer een
stukje vooruit want anders zakte je tussen de appelen in.
Om de twee dagen raapten we de gekleurde appels er
tussen uit en legden ze in de kist.
Zo gauw de nachten kouder en helderder werden en de
temperatuurverschillen groter, dan kleurden ze goed. Als
je die manier van oogsten vergelijkt met hoe het er tegenwoordig aan toe gaat: een treintje in de boomgaard, daar
staan zes mensen aan en de enige handeling die men
doet is, drie appels van de bomen nemen en ze voorzichtig in de voorraadkist leggen en dan weer de volgende
handeling, de hele dag door. Vergelijk dat nu eens met
vroeger, dan wil je toch niet meer terug naar die tijd?”
“Die goede oude tijd, dat zeggen we wel, die goede oude
tijd! Ik weet het nog goed, mijn vader heeft ook nog melk
gereden bij de melkfabriek met paard en wagen. En dan
zei mijn vader al: ‘Jullie, jullie weten niet wat werken is,
jullie hebben nooit gewerkt, jullie werken niet zo hard als
wij vroeger, wij hebben hard moeten werken!’ En dan zei
ik wel eens tegen m’n vader: ‘Ja pa, je hebt hard gewerkt,
je had 25 bussen melk op het wagentje staan, daar moest
je twee uur voorzitten op de bok van het paard, dan zat je
twee uur te rusten’. Dat maken wij nooit mee, nu moeten
we gewoon altijd door werken. Dat is het verschil van
opvatting, ze werkten ook wel lang, van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat. Maar ik zeg wel eens, het was zwaar
werk want ze moesten die zware bussen op het wagentje
zetten, maar dan gingen ze twee uur zitten voordat ze
aan de fabriek waren. Het is allemaal nostalgie!”
“De nostalgie voor de hoogstam moeten we behouden,
voor het landschap moeten we het behouden. En ik vind
dat we het moeten bevorderen, die hoogstam in het
landschap! Stel je voor dat we er niks mee doen. Dat onze
nakomelingen er nooit iets van zullen zien, wat er toch
is geweest van vroeger af. Als fruitteler, als Betuwenaar
heb ik daar toch iets meegedaan, daar toch iets mee naar
voren gebracht. Ik ben blij dat ik mijn verhaal heb mogen
vertellen!”
Foto Marianne Jans

In het fruit sinds de tijd van Napoleon
De heer Van de Geijn uit Varik
Door Elfriede Arriëns

Geboren en getogen in het Betuwse Varik beheerde
de heer Van de Geijn samen met zijn broer een
fruitbedrijf. Het bedrijf dat ze van hun vader hadden
overgenomen, bestond destijds uit vier ha grond en
nog wat pachtgrond. In de loop der jaren werd het
bedrijf uitgebouwd naar 27 hectare grond dat ze zelf
ontwikkeld en gespecialiseerd hebben. Sinds de tijd
van Napoleon is de familie Van de Geijn al in het fruit.
Hij woont naast het ouderlijk huis waar zijn broer
woont. De inmiddels gepensioneerde heer Van de Geijn
vertelt over de hoogstamfruitjaren.
“Mijn vader had in 1943 een hoogstamboomgaard van
een oom geërfd, ja een hoogstamboomgaard. Zelf was hij
mandenmaker maar dat heb ik nooit meegemaakt, want
dat was voor de oorlog al min of meer voorbij.”
Als kind al meegewerkt
“In 1945 werd ik tien, maar ik heb in de oorlogsjaren
aardbeien geplukt en ander werk gedaan. Ik heb eerst
drie jaar HBS gedaan. Om kwart over acht fietste ik naar
de school in Tiel, maar in de aardbeientijd stond ik om
half vijf op om aardbeien te plukken. Ook maakte ik mijn
huiswerk vooruit zodat ik woensdagmiddag mee kon
werken. Ik had de intentie in het bedrijf te komen. We
hadden aardbeien in de volle grond maar ook aardbeien
onder platglas. Dan ging je op de rand van de bak zitten
plukken en dat was natuurlijk een belasting voor je rug
maar ach, je was jong en als je dan weer overeind kwam
was de pijn weg.
Je moet het ook in het licht van die tijd zien. Mijn ouders
hadden twaalf kinderen en ik was de vierde, maar wij
bespaarden mijn vader toch personeel. Er was geen keus,
moest je dan toekijken en armoe lijden?”

Snoeien
“… Het snoeien, is een andere grote bottleneck; eigenlijk
nog meer in de moderne fruitteelt dan destijds in het
hoogstamtijdperk. Het komt er op neer dat de winter vaak
nog een drukkere periode was dan de zomer. In de zomer
heb je gewoon de verzorging van de boomgaarden,
maaien, spuiten, dunnen en dergelijke en dan heb je nog
wel eens een adempauze maar dat heb je in de winter
eigenlijk nooit want de grens is dat in het voorjaar als de
bomen uit gaan lopen, het snoeien klaar moet zijn. En
als het dan druk is, moet het fruit weg zijn. Soms heb je
een goede winter om buiten te werken, soms ook niet,
alhoewel we daar geen rekening mee hielden.”
“Ik ben er wel van overtuigd dat de manier waarop men
tegenwoordig met hoogstammen omgaat, dat die niet
de goede manier is. De mensen snoeien niet op de plek
waar gesnoeid moet worden, ze snoeien op de plek waar
ze bij kunnen. Wij snoeiden met de ladder de boom
rond. Iedere boom, of het nou een fruitboom of een
naaldboom, iedere boom groeit bovenin het hardst. Als
je een hoogstam alleen onderaan snoeit, dan ga je hem
omhoog dringen, je moet het bovenaan regelen. En dat
is bij hoogstammen zo, peren erger dan appels maar ook
bij modern fruit is dat zo.”
“In de hoogstamboomgaard moest je de leer toch wel
vijf, zes keer verzetten om rond te komen. Zelfs als je alleen met de zaag snoeit, ga je op den duur de verkeerde
snoei krijgen. Als je met een stokzaag gaat snoeien, ga
je de details missen, om het probleem heen snoeien, je
gaat takken zagen en waar het uitgedund moet worden
kun je niet bij. De basis van het snoeien heb ik wel op de
Fruitvakschool geleerd, maar het fijne van het vak moet
jezelf aanleren. Goed kijken wat het effect is van de snoei.
Je kunt het jaar erop oordelen of dat je vorig jaar goed
gesnoeid hebt, dat kun je nog corrigeren. Op den duur ga
je dat verfijnen. Je leert met de boom omgaan, je krijgt
zo’n routine met snoeien dat je gewoon de boom kunt
snoeien zonder dat je hem eerst goed aan gekeken hebt.
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Als je pas begint met snoeien moet je het effect van ieder
takje dat je afknipt, beoordelen.”
Bewaarmethode en afzet appel omstreeks 1940
“Op het erf stond een fruitschuur van ongeveer zes bij
acht meter en daarin werden appels bewaard. En dan
niet in kisten maar los. In het midden van de schuur
stonden twee palen waaraan latten waren gemaakt waar
planken in geschoven werden, zo ontstonden er zes
vakken van 1.20 meter hoog. De appels liepen natuurlijk
wel een behoorlijk risico voor rot en bederving, want ze
werden niet gekoeld en een appel geeft van zichzelf veel
warmte af, de appel zweet hard met alle gevolgen voor
de houdbaarheid. Er waren aparte vakken voor Keuleman,
Brabantse Bellefleur en zo werden ze bewaard. Mijn vader
vertelde over een hamper, dat was een rechte gevlochten mand van zo’n meter hoog waarin de appel viel. Dat
werd afgesloten met een gevlochten deksel er op. Ernaast
was er een zogenaamde kopmand en die liep taps toe,
en leeg waren die eenvoudig te stapelen. De kopmand
had geen deksel maar over de kop appels die er bovenuit
stak werd een doek gelegd. En zo werd de appel afgezet

Op den duur ga je dat verfijnen. Je leert met de
boom omgaan, je krijgt zo’n routine met snoeien dat je gewoon de boom kunt snoeien zonder
dat je hem eerst goed aan gekeken hebt.
hier in de haven van Varik, nou ja, meer een aanlegplaats
voor schepen. Het fruit werd het schip ingedragen. Maar
niet alleen per schip maar via het spoor werden appels
vervoerd. Door de wijze van bewaren in de vakken waren
er ook rotte appels bij. Maar daar hadden ze het volgende
op gevonden. Het verhaal ging dat in een ander fust, een
grof geweven jute zak, ook appels werden afgezet waarbij
gebruik werd gemaakt van een kachelpijp. Eerst werden
er een paar goede appels onderin de zak gelegd, dan
werd de kachelpijp in de zak geplaatst waar om heen ook
goede appels werden gedaan. Vervolgens werd de pijp
gevuld met de mindere appels. Het zal zeker gebeurd zijn
maar op welke schaal is niet bekend.”
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Kersen
“Je hebt hier de meikersen, die werden het meest
geëxporteerd, verder de Varikse Zwarte, de Vroeg Duitse,
dat was een eerste ras, de Kleine Zwarte of wel de Basterd
Dikke zoals die hier wordt genoemd, de Beierlander,
en dan de Hedelfinger Riesenkirsche maar dat was
sporadisch. De Wijnkers trouwens ook, maar die had
de vervelende eigenschap dat die niet door elk ander
ras bestoven kon worden, die had een aparte bestuiver
nodig, namelijk de Inspecteur Löhniss. De andere rassen
konden elkaar bestuiven: kruisbestuiven.
Het lag aan de eigenaar wat er in een boomgaard geplant
werd, meestal werden er rassen door elkaar geplant om
ook wat spreiding te krijgen. Dan kun je met minder plukkers langer plukken en dan duurde de kersentijd in plaats
van drie weken, wel zes weken en dan heb je meer kans
dat er een goede periode met een goede prijs zit. Wijn- of
meikers was een hoofdras hier.
Het fust waarin de kersen verhandeld werden heette
bushels. Dat waren ronde mandjes. De kersen gingen in
kwart bushels, verder had je halve bushels en een hele
bushels, maar die heb ik nooit gezien want die werden
in het fruit niet gebruikt. Tijdens de pluk maak je gebruik
van een hoenderik.”
Kersen voor de export
“Het pachten hier is de laatste 150 jaar heel sterk verbonden aan de teelt van fruit in het algemeen: kersen, appels
en peren. De manier van telen, hoe dat was en de manier
van afzetten. In het begin tot aan de Tweede Wereldoorlog was de teelt van kersen hier belangrijker dan de teelt
van appels. Hoe dat verder in de Betuwe was dat weet
ik niet maar schijnbaar was dit een goede streek voor
kersen. Mijn overgrootvader rond 1850,1860 was een fruithandelaar. Ik weet niet of hij ook zelf fruit pachtte maar
hij was ook een soort commissionair. Iedere nacht ging
hij met kersen met paard en wagen naar Gorkum en dan
gingen ze op de boot naar Rotterdam en daarvandaan
gingen de kersen naar Engeland voor de export. In die
tijd, was het een hele reis voor kersen. En doordat het nog
behoorlijk lang duurde werden die kersen halfrijp geplukt.
Gewone rijpe kersen zijn donkerrood, bruin of zwart maar

die kersen, die roze gekleurd waren, werden geplukt zoals
tegenwoordig bij wijze van spreken ook de nectarines en
perziken onrijp geplukt worden, en die dan eigenlijk ook
niet smaken. Zo zullen die kersen ook niet zo lekker geweest zijn. Die kersen werden dus halfrijp geplukt dat was

Het verhaal ging dat in een ander fust, een grof
geweven jute zak, ook appels werden afgezet
waarbij gebruik werd gemaakt van een kachelpijp. Eerst werden er een paar goede appels
onderin de zak gelegd, dan werd de kachelpijp
in de zak geplaatst waar om heen ook goede
appels werden gedaan. Vervolgens werd de pijp
gevuld met de mindere appels.
een heel groot werk dat veel werkgelegenheid bracht.
Mijn vader zei dat als het een goed kersenjaar was en de
prijzen niet te gek waren, het hele dorp ‘er goed mee was’.
Iedereen werkte aan die kersen; er waren verschrikkelijk
veel kersenboomgaarden. De vrouwen sorteerden en de
kinderen keerden. De boerenknechts kregen ook gelegenheid kersen te plukken omdat het voorjaarswerk bij de
boer klaar was en de boer was ze liever kwijt dan rijk op
dat moment. Iedereen profiteerde van de kersen. Er waren
grote boomgaarden, dat waren vaak boomgaarden van
grootgrondbezitters, eigenlijk een te groot woord, maar
mensen die hectaren grond hadden die plantten kersen
en die werden dan ook verpacht. Van zowel appels als kersen was het zo dat de eigenaren van boomgaarden ze zelf
niet exploiteerden, ze hadden ze in het bezit, maar een
ander kwam ze plukken en afzetten. Er waren heel veel
kleine particuliere agrariërs die zelf ook kersen hadden.
Wij hadden zelf ook een kersenboomgaard van dertig are
maar dat is niet zoveel.”
Kersenpluk vroeger
“Vroeger, maar dat heb ik zelf niet meegemaakt, stelde
de baas of de eigenaar een zogeheten ‘voorplukker’ aan.
Dat was iemand die goed kon plukken en die aangaf hoe
snel de anderen moesten plukken. Als de voorplukker

zijn hoenderik vol had riep hij: ‘onder!’. Dan klom je van
de ladder af en ging naar de ‘dis’. In de hoenderik zat een
rand die ‘Jan’ werd genoemd. Als je ‘boven Jan’ zat, dan
zat je goed. Het kwam wel eens voor dat je ‘onder Jan’ zat
maar het kon toch ook niet zo zijn dat je dagen te weinig
plukte. Je krijgt toch een competitie.
In de tijd vóór de Eerste Wereldoorlog en misschien ook
wel er na, werd er ook zo gehandeld. Er werd ook gezegd
dat de plukkers, als ze bij de dis kwamen, een borrel
kregen maar dat kan ik me bijna niet voorstellen want als
je dus vijftien keer een hoenderik volplukt en elke keer
een borrel krijgt, dan kun je niet veel meer plukken denk
ik.
Toch is er wel een tijd geweest dat er overal een borrel
aan te pas kwam. Dat heb ik gehoord uit verhalen uit
die tijd dat als men aan het dorsen was of er werden
aardappelen gerooid, overal kwam wel een borrel aan
te pas. We kunnen het ons niet meer voorstellen dat
er tijdens het werk gedronken werd maar het was een
moeilijke tijd en mensen vluchten in de alcohol. Het
was destijds een groot probleem. Mijn vader die geen
drinker was, vertelde dat toen hij nog een kind was, dat
vaak om zich heen had gezien en gedacht: ‘Dat is toch
niet nodig, daar kun je beter brood voor kopen, je moet
er toch buiten kunnen’. Maar het was een andere tijd, in
die tijd als de buurt ‘s avonds bij elkaar om de kachel zat
ging het van: ‘laten we een maatje lappen’. Een maatje
is een inhoudsmaat, dan leggen we een paar stuivers bij
elkaar er dan ging er één naar de kastelein om een maatje
jenever te halen.
Het is niet altijd zo dat iedere boom even makkelijk
plukt. Kijk, een kersenboom is een zaailing, iedere boom
heeft genetisch bepaalde andere eigenschappen die
kunnen zich voordoen in groeikracht, dus dat de boom
groter wordt. Het kan ook gebeuren dat ie vruchtbaarder
is of dat er grotere vruchten aankomen en dan ben je
makkelijker aan ‘de Jan’. Dergelijke verschillen zijn er, er
zijn altijd bomen die ieder jaar weer slechter dragen en
dan worden dat grotere bomen want die hebben dan
de macht om te groeien. Hoe vruchtbaarder de boom,
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hoe kleiner die blijft, en hoe kleiner de boom blijft, hoe
vruchtbaarder die wordt.”
Zingen in de kersenboomgaard
“Ik heb zelf ook kersen geplukt en dat is gezelliger, veel
gemoedelijker dan appel plukken. In een kersenboomgaard stond je niet te ver van elkaar om te praten en er
werd veel meer gezongen in de boomgaard dan vroeger.
Waar wij de boomgaard hadden, kon je vier à vijf perceeltjes kersen beroepen. Als ze daar aan het zingen waren,
dan kon je meezingen, dat hoorde bij die tijd. Dat komt
omdat de appelpluk veel heftiger was, er stond meer
druk op. Dat zat hem niet in het verschil tussen kersen
en appels, de tijd was ook anders. Je nam meer tijd om
een praatje te maken met elkaar. Ik heb in die tijd veel
gezongen in de boomgaard vooral liedjes als: ‘Aan het
strand stil en verlaten’, ‘Zeeman, o zeeman’, ‘Als de klok
van Arnemuiden’. De tegenwoordige smartlappen, dat
waren toen heel gewone liedjes om te zingen. Ik zou ze
wel kunnen zingen maar ik ben nooit zo’n zanger geweest
in de boomgaard maar er waren er bij, die konden dat
geweldig. De sfeer was heel anders, veel rustiger en dat

Halverwege, ik moest toen nog een meter of
drie zat er een tak die ik probeerde te grijpen en
toen dat mislukte dacht ik nog eer ik de grond
raakte: ‘Dit kan nooit goed aflopen’
kun je je wel voorstellen als je een half uur of drie kwartier
op de ladder stond voordat je naar de dis hoefde.”
Kersenpluk na de oorlog
“Het was veel armer in die tijd en dan spreek ik over de
eerste twintig jaar na de oorlog, er was veel meer tijd voor
een praatje. Zelf heb ik veel kersen geplukt. Wij plukten
met een aantal mannen of jongens en ondanks dat er
geen voorplukker meer was ontstaat er toch een bepaalde competitie. Je wilt toch presteren, beter plukken dan
een ander. Als je de hoenderik vol had, kwam je zelf uit de
boom, je werd niet meer geroepen. Maar je hield elkaar
wel in de gaten, dan was het zo: ‘hij is er nog niet’, of ‘hij is
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al weg of alweer terug’. De sfeer moet goed zijn het moet
geen vliegen afvangen zijn. Er moest altijd iemand in de
boomgaard blijven, tussen ’s morgens zes uur en ’s avonds
acht uur want dan had je de spreeuwen. Voor diegene die
achterbleef werd eten gebracht, want het was ‘spreeuwen
keren’. Het kleinste kind moest spreeuwen keren en dan
als de anderen terugkeerden namen ze een prakkie eten
voor je mee. Je was als spreeuwenkeerder meer in touw
als diegenen die plukten want ook in de tijd dat de ander
’s morgens om negen uur brood zat te eten of tussen de
middag thuis ging eten, bleef je die tijd als keerder in de
boomgaard. Dat was je tot een bepaalde leeftijd, zo gauw
je mee kon plukken was er wel weer een jonger kind die
spreeuwen moest keren; dat was zo.”
De onvrijwillige afdaling
“De zomer van 1959 was een heel droge zomer, de ladders
werden zo droog dat ze bros waren geworden. We waren
aan het peren plukken en ik droeg een schort peren van
zo’n twintig kilo. Ik reik naar binnen om een peer te pakken toen ineens beide strengen van de ladder braken.
De ladder viel naar de boom toe en ik sloeg achterover
buiten de boom langs. De meters die je overbrugt om
naar beneden te komen duurde heel lang. Halverwege,
ik moest toen nog een meter of drie zat er een tak die ik
probeerde te grijpen en toen dat mislukte dacht ik nog
eer ik de grond raakte: ‘Dit kan nooit goed aflopen’. Ik
was niet bang maar constateerde op dat moment dat ik
de dood in de ogen keek. De boom was zo’n acht meter
hoog dus dan ben je toch niet zo lang bezig naar beneden
te gaan hé. Door het soortelijke gewicht van de peren
draaide ik en kwam met de peren op mijn buikspieren
terecht. Mijn vader stond een eindje verder en zag me vallen en hij zei later dat hij helemaal niet geschrokken was
want hij zag dat het goed af zou lopen. Ik lag op de grond
en het eerste dat ik hoorde was mijn oom die in dezelfde
boom als ik aan het plukken was, klep, klep, klep van de
ladder komen. Ondanks dat de grond hard en droog was,
had ik helemaal niets. Ja, de peren tot moes geplet maar
ik had niks en heb er ook niets aan overgehouden. Ik heb
gewoon geluk gehad.
Bang om opnieuw de boom in gaan was ik niet,

hoogtevrees heb ik altijd gehad maar niet in de boom.
Op een dak kan ik niet wezen. Als ik weet dat ladder goed
is, heb ik nergens last van want ik heb nog op een leer
gestaan die niet door mijzelf was gezet.”
“De reden dat je met klompen op de ladder stond was
dat je grip op de sport had en je voeten niet teveel
doorzakten. Onder de klomp zit een uitholling, daar ga
je op staan, je moest natuurlijk geen versleten klompen
dragen. Zou je op schoenen of laarzen de boom in gaan,
dan krulden je schoenen om de sport en mede door het
gewicht van het fruit zak je teveel door je voeten. Vooral
tijdens de kersenpluk stond je zo’n half uur à drie kwartier
op één sport. Het plukken begon tegen vijf uur in de
morgen en duurde tot zes uur ’s avonds.”
“Het lijkt misschien naar de tijd van nu gerekend, een
harde tijd, maar ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt
in het fruit. Ook mijn vrouw heeft, naast de zorg voor het
gezin en huishouden, meegewerkt, zodat onze kinderen,
die nu zelf kinderen hebben, zich vaak afvragen hoe zij
dat toch allemaal regelde. Maar dat bracht de tijd nu eenmaal met zich mee. Ik kan terugkijken op een mooie tijd.”
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Van kersenplukkende Ambonezen en een spoorlijn in de bongerd
De heer Verhoeven uit Rossum
Door: Gert Huting

Er is niet veel van overgebleven, van al het hoogstamfruit in Rossum in de Bommelerwaard. Wim Verhoeven,
fruitteler aan de H.C. de Jonghweg, wijst op de schamele perenbomen langs de kant van de weg. Het zijn
restanten - overpoot eigenlijk - van het grote areaal
aan hoogstamfruit uit de vorige eeuw. Hij kan zich nog
goed voor de geest halen dat er in zijn jonge jaren in
de directe omgeving alleen al drie, vier grote boomgaarden waren. Tot halverwege de jaren zestig waren
de bongerden, zoals overal in de Betuwe, karakteristiek
voor het landschap. Nu staan deze laatste bermbomen

er troosteloos bij, niet zozeer vanwege het jaargetijde,
maar vooral door hun verminkingen en amputaties als
gevolg van amateuristisch snoeiwerk. Ze ogen ook nog
eens verweesd van hun voorgangers, afgesneden van
hun soortgenoten. Maar ze staan er nog altijd met een
zekere trots bij, alsof ze zich bewust zijn van hun monumentale waarde.
Hoog waren ze in ieder geval, die perenbomen. Een
imposante stam met daarop een enorme kruin. Om ze
te kunnen bewerken - snoeien, plukken - waren lange
ladders nodig, soms wel met veertig tot vijftig sporten
[laddertreden]. Deze waren zo zwaar, dat je een ladder,
als hij eenmaal in de boom stond, in de lengteas moest
omrollen om in de volgende leg [verticale plukstrook, aan
beide zijden van de ladder ] te komen. Alleen een heel
sterke man was in staat om zo’n leer [ladder] in zijn eentje
overeind te zetten; meestal werd dat met zijn tweeën
gedaan.
Wanneer de ladder goed in de boom stond, al dan niet
gestut door twee mikken [houten stutpalen], werd hij met
een rode zakdoek aan de bovenste sport vastgeknoopt
aan een tak om achterover vallen van de leer te
voorkomen. Pas dan kon met de pluk van het fruit worden
begonnen.
Peren en appels werden geplukt in een kanus, een grote
mand van gevlochten wilgentenen, met een hengsel en
een haak eraan. Hierin ging zo’n vijftien tot twintig kilo.
Zacht fruit - kersen en pruimen - werden in een kleinere
mand, de hoenderik geplukt, waarin zo’n vier à vijf kilo
naar beneden gebracht werd.
Wim Verhoeven vertelt met verve over zijn ervaring in
het hoogstamfruit, ook over de naoorlogse periode toen
de bestrijdingsmiddelen in zwang raakten en er volop
met parathion en DDT werd gespoten. Dat daarmee niet
alleen de schadelijke insecten werden gedood, maar
eigenlijk de gehele biotoop om zeep werd geholpen
kan hij, ook als agrariër, achteraf alleen maar betreuren.
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Toen is het kwaad geschiedt, zo omschrijft hij deze
onomkeerbare ingrepen in de natuur.
Maar het beschrijven van deze beladen manier van
ongediertebestrijding, weegt niet op tegen de waterval
aan woorden als hij vertelt van dierbare herinneringen
aan de tijd van de hoogstambongerden of ‘boogerden’
zoals hij ze lyrisch noemt. Vooral wanneer de
kersenboogerd ter sprake komt, twinkelen zijn ogen en
is het alsof de tijd voor je ogen herleeft. Hij geeft je een
uitgebreide inkijk in het sociaal maatschappelijk leven,
zoals zich dat toen in een kleine gemeenschap afspeelde,
in het bijzonder wanneer de kersentijd was aangebroken.
Het was eigenlijk een heel familiegebeuren in de tijd
van de kersenoogst. Nagenoeg alle families uit Rossum
waren er wel bij betrokken. Zes tot acht weken lang was
zo’n grote kersenbongerd het decor voor een scala aan
activiteiten en werkzaamheden, waarin iedereen zijn
eigen rol had.
De spreeuwenkeerder was iedere morgen voor het
krieken van de dag - zeven dagen in de week - als eerste
in de bongerd om de spreeuwen te verjagen, telkens als

Ja, en toch waren dat gouden tijden, dat heb
ik ook wel van oudere mensen gehoord. Er
waren jaren bij, dat een fruitteler alleen aan
zijn kersenbongerd meer verdiende, dan aan
zijn zeven, acht hectare overig fruit. En dan te
bedenken, dat de jaarlijkse kermis in Rossum
direct na de kersentijd plaatsvond! Reden voor
de plukkers om niet wekelijks af te rekenen,
maar om zich pas aan het eind van de pluk te
laten uitbetalen.
die een aanval op het overheerlijke fruit ondernamen.
Zodra het licht werd kwamen ook de kersenplukkers:
boerenknechten, kleine boertjes, arbeiders van de
steenfabriek die hun snipperdagen hadden opgenomen.
In de kersen kon je immers goed verdienen! Weer wat
later op de dag, wanneer de kinderen naar school
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waren, kwamen de huisvrouwen die achter de dis
plaatsnamen om de eerste kersen die al geplukt waren,
te gaan sorteren. De dis, dat was een grote tafel, of een
paar schragen met een grote plank of oude deur er op,
waarboven een zeil gespannen was en waarop de kistjes
met kersen voorzichtig werden omgekiept om uitgezocht
te worden: de ‘kwaaie’ [slechte, rotte kersen] op de grond;
de ‘rooie’ en de ‘mussenpik’ apart van de goeie kersen,
waar het natuurlijk het meest om te doen was. Een
plukker die teveel rood plukte, kreeg op zijn duvel, want
dat was niet de bedoeling.
Je hoorde netjes te plukken, geen blad en geen rotte
kersen in de mand. De vrouwen achter de dis moesten
niet met extra werk opgezadeld worden. Ze moesten
immers al alle zeilen bijzetten om de oogst van zo’n dertig
kersenplukkers bij te kunnen houden.
In de jaren vijftig kwamen vanuit Vught veel Ambonezen
op de bromfiets naar Rossum om als kersenplukker een
graantje mee te pikken. Ze waren watervlug, gingen ook
aan de achterkant van de ladder omhoog de boom in en
namen niet de moeite om de ladder boven vast te zetten.
Ze waren immers klein van stuk en heel licht. Een ‘zware’
Ambonees woog volgens Wim Verhoeven veertig kilo!
Ja, kleine mannetjes en geweldig vingervlug. Ze waren
dol op spreeuwen. Spreeuwen die doodgeschoten waren,
werden niet weggegooid, maar verzameld en keurig in
twee kersenkistjes gesorteerd: eentje met oude, eentje
met jonge spreeuwen. De leeftijd is immers belangrijk
voor de baktijd; voor deze mensen ging het hier om een
uiterst smaakvolle delicatesse. Tussen de middag werden
ze schoongemaakt om de volgende dag, nadat ze thuis
waren gebakken, door de Ambonese kersenplukkers
opgegeten te worden.
Andere arbeiders, zoals de spreeuwenkeerder, die wat
verder van Rossum woonden, hadden een speciaal potje
met warm eten bij zich, de zogenaamde ‘hinkeman’
[warmhoudpan]. Samen met de anderen werd aan de dis
gegeten of - als het mooi weer was - in een kring onder
de boom. Van de spreeuwenkeerder, die alle dagen van
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de kersenbongerd
verbleef, kon je gerust stellen dat het was alsof hij er

woonde. Eigenlijk gold dat voor alle medewerkers: de
kersenboogerd was bijna twee maanden lang je huis.
Van alle soorten kersen, was de Meikers in zeker opzicht
toch wel apart. Je had er bomen van bij, waar zomaar drie,
vier takken een ander soort droegen: de Volgers. Deze waren aanvankelijk erg zuur, bijna niet te eten en veel later
rijp dan de Meikersen. Zo’n groepje takken met Volgers
werd een ‘blees’ genoemd en moest dus altijd worden
nageplukt.

werd zo’n dubbele kers nog wel eens stiekem bij een
ander in de hoenderik gedaan of er werd niks gezegd en
kwam de dubbele kers pas op de dis bij het uitzoeken
van de kersen te voorschijn. Dan was degene die hem op
de uitzoektafel vond aan de beurt voor een rondje. De
borrel kwam ook op tafel wanneer er iemand jarig was
of wanneer de baas een goede prijs voor zijn kersen had
gebeurd. Diezelfde baas kon echter ook enorm sikkeneurig worden wanneer hem iets niet zinde. Een kersenplukker die het niet zo nauw nam en een volle tak,waar hij niet
goed bij kon afbrak, om toch maar de kersen te kunnen
oogsten, kreeg steevast het verwijt: ge hebt ze voor volgend jaar ook al geplukt!
Aan het eind van de dag stonden de kersen, keurig
gesorteerd in kistjes van vijf kilo klaar om afgevoerd te
worden naar de veiling. Aanvankelijk gebeurde dat met
paard en wagen, later met een oude Bedford. Wanneer
het had geregend en de vrachtauto niet in de boomgaard
kon komen, moesten alle kistjes, vaak honderden, naar de
straat gedragen worden, om daar alsnog op de Bedford
geladen te worden.
Wim Verhoeven: “Ja, en toch waren dat gouden tijden,
dat heb ik ook wel van oudere mensen gehoord. Er waren
jaren bij, dat een fruitteler alleen aan zijn kersenbongerd
meer verdiende, dan aan zijn zeven, acht hectare overig
fruit. En dan te bedenken, dat de jaarlijkse kermis in
Rossum direct na de kersentijd plaatsvond! Reden voor
de plukkers om niet wekelijks af te rekenen, maar om zich
pas aan het eind van de pluk te laten uitbetalen.”
Een enkel jaar ging het mis. Dan waren de
weersomstandigheden, met heel veel regen en mist
dermate slecht, dat de kersen scheurden en rotten. Dan
was het snel afgelopen.

Bij het uitvoeren van al deze werkzaamheden in de
kersenbongerd hoorden ook vaste rituelen en gebruiken.
Wanneer een plukker een dubbele kers [twee kersen aan
één steeltje (Siamees)] had geplukt, diende hij dit te melden en moest er door hem een rondje worden uitgegeven. Dit kostte je natuurlijk geld en om dat te voorkomen

Natuurlijk was er ook het andere hoogstamfruit, pruimen,
appels, peren en zelfs abrikozen en perziken. Vaak stonden in een hoogstambongerd verschillende soorten fruit.
Peren, zoals Clapp’s en Suikerpeer en appelen: Bramley,
Goudreinet, Notarisappel. Ook pruimen natuurlijk. Bijvoorbeeld de Krooskes, of Kreuskes, een kleine pruimensoort aan een grote boom. Zoals dat vaker met pruimen
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gebeurde, werden deze geoogst door stevig aan de
takken te schudden met een mik. Onder de boom lag een
zeil of stuk doek waarop de pruimen vielen. Daarna liep je
op je sokken over het doek om de pruimen op te rapen.
‘Kreuskes’ waren ook bestemd om ingemaakt (geweckt) te
worden. In dat geval werd er bij het oogsten niet zo nauw
gekeken.
Ging er een boom dood, dan werd er voor weinig geld

De verzameling oud gereedschap van de heer Verhoeven.
een nieuwe gekocht. Daarbij maakte het niet zoveel uit
of het nu een appel, dan wel een peer of pruim was, als
de opengevallen plek maar weer was opgevuld. Deze
inboeters [vervangende bomen] hadden het vaak moeilijk
om tussen de veel grotere fruitbomen, die veel licht wegnamen, tot wasdom te komen. Bovendien moest er een
stevige afrastering omheen worden gezet om het jonge
boompje te beschermen tegen de vraatzucht van het vee,
meestal koeien, die vaak in de fruitbongerd graasden.
Aan één van de hoogstambongerden bewaart Wim
Verhoeven nog een speciale herinnering. Het betreft een
perceel van tien hectare, recht tegenover het zijne. Daar
liep rondom de bongerd een spoorlijntje van enkele kilometers, met een lorrie erop die kon worden voortgeduwd.
De boomgaard met spoorlijn was eigendom van een
gegoede familie, afkomstig uit de baksteenindustrie. Men
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was dus goed bekend met het smalspoor, dat immers ook
gebruikt werd om klei te sporen van de tichelgaten naar
de kleiopslag bij de steenfabriek. Een dergelijk spoor was
in de bongerd aangelegd, met in het midden een wissel
en een houten keetje, waar het treintje doorheen reed. Of
waar het gestald werd en dat tevens diende als opslagruimte. Wanneer er aan de straatkant kunstmest was gelost, werd deze met de lorrie opgehaald en over het spoor
naar de keet gereden en daar
opgeslagen. Als de tijd was
aangebroken, werd de kunstmest weer opgeladen en met
de lorrie naar alle delen van de
boomgaard gereden, waar het
ter plekke met de hand werd
uitgestrooid.
Echter in de oogsttijd bewees
het smalspoor zijn grootste
diensten: dan konden de
grote zware kisten fruit met
het treintje uit de boomgaard
naar de openbare weg worden
gereden en was men niet
afhankelijk van de kruiwagen of
paard met kar. Zo kon de oogst - ook wanneer het nat en
drassig was - zonder al te grote inspanning uit de boomgaard afgevoerd worden. Dat was voor die tijd natuurlijk
een grote luxe en uniek voor een fruitbongerd.
Wim Verhoeven is nog altijd actief als fruitteler met zo’n
twintig hectare fruit, zowel appels als peren. Hij runt het
bedrijf samen met zijn zoon. Daarnaast is hij onder andere
werkzaam als vrijwilliger bij de hoogstamfruitbrigade,
die zich inzet om de hoogstambomen in het landschap
te behouden. Nieuwe bomen aanplanten, oude bomen
verzorgen en behoeden. Zijn kennis en kunde steekt hij
niet alleen in zijn eigen bedrijf, maar stelt hij mede ter
beschikking aan de instandhouding van het landschap, in
het bijzonder waar het de hoogstamfruitboom betreft.
Foto’s Marianne Jans

Boer tegen wil en dank
De heer Verhoeven uit Rossum
Door: Gert Huting

wind in de zeilen. Hij stortte zich vol overgave op zijn
gemengde bedrijf en ging in de avonduren op cursus
om het vak te leren.
Op een doordeweekse dag schuif ik aan tafel bij Nico
Verweij, in zijn boerderij in Ravenswaaij waar de tekst
‘Smalriem’ op de gevel prijkt. De boerderij draagt dezelfde
naam als het omliggende gebied. Nico is geboren in 1922,
maar zijn leeftijd van 87 jaar is hem niet aan te zien. Hij
rijdt nog volop auto, e-mailt met zijn zus en dochters via
zijn laptop en surft op internet als hem dat uitkomt. Door
de ramen kijk je uit op het veld waar vroeger de hoogstambomen stonden en de koeien graasden. Zijn bestaan

De pruimen kwamen eerst in het seizoen.
Daarna volgden de kersen. En dan de peren, eerst
de vroege peren, daarna de stoofperen. Tot slot de
appels. Eerst de Bloemee, een zoete appel. En dan
zat je uiteindelijk aan de Goudreinetten, weet je
wel, want die moesten er toch voor november af
zijn. We plukten in één seizoen tussen de zesduizend en zevenduizend kisten fruit van twintig kilo.
Als klein kind wist Nico Verweij zeker dat hij later geen
boer zou worden. Hij zag hoe hard zijn vader moest
werken en hoe weinig geld ze thuis hadden. Maar toen
hij verkering kreeg met een boerendochter in zijn
woonplaats Ravenswaaij, gebeurde het onvermijdelijke.
Nico werd boer, tegen wil en dank. Hij trouwde in ’45
en kocht het land en de opstallen van zijn schoonouders. Opeens was hij de eigenaar van een boerderij met
veeschuur, 25 melkkoeien en 28 bunder land, deels
weiland, deels boomgaard. Zijn broers krabden zich
achter hun oren. Zou hij het wel redden? Maar na de
magere jaren dertig en de stilstand in de oorlog braken
gouden tijden aan voor de handel in fruit. Nico had de

als boer heeft Nico vaarwel gezegd. Hij heeft zijn bomen
gerooid en zijn land verpacht. Samen blikken we terug op
zijn verleden.
Nico Verweij vertelt: “De hoogstamboomgaard werd in
1922 ingeplant. Ik heb de man nog goed gekend die erop
gezeten heeft. Maar hij ging failliet. Tegenwoordig heb
je struiken, die hebben na een jaar een appeltje, weet je
wel. Maar met zo’n hoogstam moest je tien tot vijftien jaar
wachten voordat het een volwassen boom was, waar je
wat aan kon verdienen. Die man redde het niet, hij moest
het huis en de boomgaard verkopen. Toen wij er later op
kwamen, waren de bomen volop in productie.”
“De pruimen kwamen eerst in het seizoen. De pruimenbo-
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men stonden om de bongerds heen. Ze hielden de wind
tegen. En ze droegen snel vruchten, dan kon je al gauw
een paar centen beuren. Daarna volgden de kersen. En
dan de peren, eerst de vroege peren, daarna de stoofperen. Tot slot de appels. Eerst de Bloemee, een zoete appel.
En dan zat je uiteindelijk aan de Goudreinetten, weet je
wel, want die moesten er toch voor november af zijn. We
plukten in één seizoen tussen de zesduizend en zevenduizend kisten fruit van twintig kilo.”
“Als de Goudreinetten hier in bloei stonden in het voorjaar, dan stonden er verscheidene auto’s stil, hoor, om te
kijken. Die hoogstambomen waren veel mooier om te
zien dan de struiken. In het voorjaar keek ik vooruit, of

Het was een leuke tijd in de kersen. Als er een
dubbele kers gevonden werd, dan werd er door
mij getrakteerd op een fles jenever. Dat was snel
geregeld, want de kastelein die plukte hier ook
mee.
de bomen aansloegen, of ze vol hingen. En dan was het
tijd om schoren te zetten. We kochten een hele vracht
schoren bij de boomkwekers aan de overkant van de Lek.
Die snoeiden de sparren en bewaarden de takken voor
de fruittelers. De schoren zetten we onder de takken die
vol hingen met fruit, die het ergste doorbogen, zodat ze
niet zouden afscheuren. Dat was een heel werk, hoor, om
dat er precies onder te zetten. Toen had ik ook al lang
een vaste knecht, want ik kon het alleen niet meer aan,
natuurlijk.”
“In de drukke tijd van de fruitteelt hadden we zeven of
acht plukkers, dat waren allemaal mensen die twee of drie
koeien hadden en die verdienden er wat bij. Die mensen
waren blij dat ze een paar centen konden verdienen, want
van twee of drie koeien kon je ook niet leven. Dat was een
mooie tijd. In de kersen was het toch gezelliger dan in de
appels of peren. Als mijn vrouw boven aan het werk was,
hoorde ze door het open raam de mannen in de kersen-
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bomen zingen. Ze stond dan even stil, om te luisteren
hoe mooi er gezongen werd. In de appels was dat weer
anders. Daar waren ook meer oudere mensen in. In de kersenbogerd stonden hele hoge bomen, daar waren meer
jonge mensen in, die dat beter aandurfden.”
“Het was een mooie tijd onder elkaar. We haalden ook wel
eens grappen uit. Er was een kersenkeerder die de spreeuwen moest verjagen. Die was van ’s morgens zessen tot ’s
avonds achten in de bogerd. Hij had brood bij zich, en hij
kookte wel eens melk, op zo’n gasstelletje. Toen hij even
niet oplette, strooiden we gist in zijn melk, dus die melk
bleef maar overstromen, die man snapte er niks van. Ze
zeggen wel eens, een keerder moet niet te veel verstand
hebben, hè, anders doet ‘ie dit werk niet. Daarom kreeg
hij ook niet het geweer in de hand. Ik schoot zelf de
spreeuwen uit de lucht. Als er onweer kwam, dan bleven
de spreeuwen komen. Ze vlogen van de ene plek naar
de andere. Dan vielen er een hoop dooien. We hadden
zo’n oud manneke, die nam de spreeuwen mee naar huis
en die braadde ze. Gadverdamme. Hij vond ze lekker, wij
vonden het maar niks. Het was een leuke tijd in de kersen.
Als er een dubbele kers gevonden werd, dan werd er door
mij getrakteerd op een fles jenever. Dat was snel geregeld,
want de kastelein die plukte hier ook mee.”
“In de beginjaren had ik een paard met wagen, om het
fruit uit de boomgaard te rijden. Toen ik trouwde, was
er maar een enkeling, die een trekker had. Je moest het
ook kunnen betalen, weet je wel. Toen ik een jaar enorm
goed gedraaid had, heb ik nieuwe spullen gekocht. Toen
ging het paard er weer uit en heb ik een trekker gekocht.
Ik was het eerst helemaal niet van plan, hoor. Ik zei tegen
mijn boekhouder, ik wil nu mijn schuld aflossen. Het was
rond 1960. Dat jaar was al het fruit in Duitsland bevroren.
Ook in Zeeland was het fruit verloren gegaan. En wij
zaten vol met fruit. Toen hebben we goed gedraaid. Mijn
boekhouder zei, je mag wel een gedeelte van je schuld
aflossen, maar koop nou eens nieuwe spullen, je hebt
allemaal oude troep. Toen heb ik een nieuwe trekker
gekocht, een spuit en een cirkelmaaier. Dat was toen
35.000 gulden, voor die tijd een hoop geld.”

“Het fruit was dat jaar heel duur. We werden gek gebeld
door Veluco, de jam- en appelmoesfabriek uit Geldermalsen. Ze wilden valappels hebben, want de gewone appels
waren veel te duur. Andere jaren lieten we de valappels
liggen, maar nu raapten we ze netjes op. Er zaten allemaal
van die droge appels bij, weet je wel, met droogrot, harde
stukken. De Veluco belde en kwam de valappels zelf
ophalen. Ik ben daar toen geweest, de appels werden heel
goed gespoeld, maar toen ik thuiskwam zei ik tegen mijn
vrouw, ik eet nooit geen appelmoes meer. Want als ik die

appels zag met droogrot erin, alles ging erin. Die stukken
waren hard. Als wij appelmoes aten, dan sneden we het
eraf. Maar dat jaar ging bij Veluco alles de appelmoes in.”
“Het was hard werken. Ik stond op om kwart over vier, half
vijf om de koeien te melken. Om zes uur uur moest ik in
de bogerd zijn. De kalveren moesten ook nog gevoerd
worden, dat deed de vrouw verder. In het begin melkte ik
met de hand. Later, toen de machines kwamen, had ik al
gauw een melkmachine. We zeiden wel eens tegen elkaar,
als we een goed fruitjaar hadden: ‘we gaan de koeien

opruimen’. Maar we hebben ook wel een jaar gehad, dat
alles verhagelde. Toen zeiden we: ‘maar goed dat we de
koeien hebben’. Toen ik 68 was, heb ik de melkkoeien
opgeruimd. Toen hebben we alleen nog jong vee geweid,
dat was minder werk. Het fruit nam te veel tijd in beslag.
En je wordt een jaartje ouder, he.”
“We hebben jaren een handelaar aan de deur gehad die
had een groot koelbedrijf bij Heiloo, Alkmaar, en die kocht
al de Goudreinetten hier. Ik klaagde wel eens, verdomme,
ik wou dat die vent niet kwam, want dan kwam die ’s
nachts om een uur met de vrachtwagen laden. Die lui
werkten dag en nacht door. Dan moesten er ’s nachts om
een uur tussen de driehonderd en vierhonderd kisten
geladen worden. Maar om vijf uur moest Nico er weer
uit. Kijk, dan heb ik hem wel eens verwenst dat hij kwam.
Waarom kom je niet ’s avonds, weet je wel? Nou, die lui
waren zo druk, dat ging niet. En wij waren blij dat we die
man hadden, natuurlijk, want we kregen buiten de veiling
een redelijke prijs.”
“Er kwamen twee vrachtwagens in het dorp. De een reed
naar de veiling in Geldermalsen en de andere vrachtwagen die reed naar de Utrechtse veiling. We gingen liever
naar Utrecht toe als naar Geldermalsen, omdat de prijs
daar beter was. In Utrecht zaten soms wel honderd kopers
bij de veilingklok. Dan drukten ze op een knop als er een
partij fruit geveild werd, twintig, dertig cent, en dat ging
vlug, met alle kopers bij elkaar. Geldermalsen had toen
die tijd maar twintig, dertig kopers, weet je wel. In Utrecht
was meer animo. Maar later is Geldermalsen ook groot geworden, hoor. Fruit wordt nu niet meer via de veilingklok
verkocht. Alles gaat via internet. Het gaat ook allemaal in
het groot. Ik vond het vroeger gezelliger, je kwam meer
met mensen in aanraking.”
“Ik weet nog wel, we hadden twee percelen, ik dacht één
perceel dat verkoop ik, want ik wou iets minder gaan werken. Ik was toen al boven de zestig. En de zon die scheen
zo mooi toen ik naar de verkoping ging. Dat perceel werd
verkocht en ik kwam thuis en de hele zaak was verhageld.
In één onweersbui. Nou, en die man, ik zie die jongen nog
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komen, die had het op zicht gekocht, die kon wel huilen,
natuurlijk. Maar ik kon er ook niets aan doen, hij moest
toch betalen. Het was in deze streek nog nooit voorgekomen dat er hagel kwam. Een oude man uit het dorp zei, je
krijgt hier haast nooit hagel, omdat je zo dicht bij de Lek
zit. Meestal zitten de buien bij Geldermalsen en zo. Maar
toen was het hier flink raak.”
“Toen we 55 jaar oud waren, zijn mijn vrouw en ik voor
het eerst op vakantie gegaan. Mijn oudste dochter was
toen 15 jaar. Dat was wat, die meid moest die koeien
melken, weet je wel. Ik belde elke dag, ik was maar bang
dat er wat gebeurde, maar het is gelukkig allemaal goed
verlopen. Weet je, ik heb er geen spijt van dat ik boer geworden ben. Het heeft goed gedraaid en we hebben de
tijd mee gehad. Maar ik heb er wel spijt van dat we altijd
maar moesten werken en werken. Zelfs op zondag had je
geen rust, omdat de koeien gemolken moesten worden.
Later hebben we wel eens gezegd: ‘wat zijn we toch gek
geweest’. Toen mijn vrouw achteruit ging, konden we die
tijd niet meer inhalen. Daar heb ik toch een beetje spijt
van. Want het leven is zo kort, daar heb je als je jong bent
geen erg in, hè.”
Foto’s Marianne Jans
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In de hoogstam was het gezellig maar hard werken
De heer Van der Zalm uit Brakel
Door: Sandra van Ommering

Mijnheer Van der Zalm woont in Brakel. Zijn leven lang
werkte hij in deze regio in en rondom de fruitteelt.
Soms als ingehuurde zelfstandige arbeidskracht, soms
als pachter of eigenaar van boomgaarden. Hij heeft de
hoogstamboomgaarden in de Bommelerwaard langzaamaan plaats zien maken voor struiken en spillen.
Hoewel zijn hart uitgaat naar de oude bomen, kijkt hij
niet nostalgisch om. De moderne tijd bracht ook verbeteringen, en het werk in de hoogstam was zwaar.
Hendrikus Jielis van der Zalm (1930) woont bijna zijn hele
leven al in Brakel, een tuindersdorp in de Bommelerwaard,
een gebied met een rijke fruitteelttraditie. Ik spreek hem

in zijn knusse woonkamer waar de koekoeksklok ons
samenzijn een paar keer vrolijk onderbreekt. Zijn vrouw,
die hem altijd heeft geholpen in zijn bedrijf, voorziet ons
van koffie en valt zo nu en dan het gesprek bij.
Hij vertelt: “Brakel is mijn geboortedorp. Mijn ouders zijn
een paar keer verhuisd. Vanaf de dijk naar uiteindelijk hier
schuin tegenover. Dus ik zit waar ik altijd opgegroeid ben.
Toen we zijn getrouwd, verhuisden we naar Hedel, waar
ik een bedrijf had gekocht. Daar zijn we onteigend, totaal
onteigend. Door Rijkswaterstaat, vanwege die rondweg
naar Den Bosch. Toen zijn we toch weer hier in het oude
dorp terechtgekomen. Ik werkte veel voor fruittelers: spuiten, snoeien en maaien. Later had ik hier zelf een boomgaard, en ook nog een boomgaard in deelpacht. Maar dat
was allemaal al na het hoogstamtijdperk. Dat ging om
struiken, en later spillen.”
Nooit meer iets van school gehoord
Zijn vader was een kleine tuinder, zoals er veel waren in
deze streek. Hij kweekte aardbeien en vroege aardappels.
Voor de deur hadden ze twee hoogstambomen voor
eigen gebruik: Brederodes stoofperen. “Toen stond bijna
bij iedereen wel een appel- of een perenboom bij het
huis. En dan vielen ze soms naar beneden op de straat en
waren ze behoorlijk gebutst. Maar we moesten ze toch
schillen en dan stoven. Er ging niks weg.”
Zijn lagere schooltijd wordt abrupt onderbroken in de
Tweede Wereldoorlog, als de school dienst moet doen
als opvangplek voor zieken en gewonden. Na de oorlog
begint de school weer. “Ik was op weg naar school
en halverwege komen er van dezelfde klas al terug.
Zij zeiden: ‘Wij hoeven niet meer!’. Dus ben ik maar
omgedraaid. Nooit meer iets van school gehoord”. Van
der Zalm gaat vervolgens bij verschillende tuinders uit de
buurt aan het werk. Zijn oom, die eerder de boomgaarden
van de Heerlijkheid van Brakel onderhield, krijgt van een
boer een aantal hoogstamboomgaarden in deelpacht.
“Op een gegeven moment zei mijn oom dat hij wel
iemand kon gebruiken. Zo ben ik in de fruitteelt gerold.”
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Wat er aan kwam, kwam er aan
De boomgaarden van de boer liggen verspreid door
voornamelijk de Bommelerwaard. Veel boeren hadden
in die tijd wel ergens een boomgaard liggen. Van der
Zalm: “Ze wilden er productie van zien te krijgen. Want
wat er aan kwam, kwam er aan. Er liepen koeien onder en
eigenlijk kwam er niks van terecht. Dus op een gegeven
moment trokken die boeren die wat fruitteelt hadden
iemand aan die boomgaarden kon verzorgen. Er was
vroeger heel veel werk in boomgaarden, vooral in de
hoogstam. En alles moest nog met de hand gebeuren
hoor. Toen had je nog zo weinig machines. Zelfs het
grasmaaien deed je met de zeis.”
Van der Zalm somt moeiteloos de rassen op uit de
boomgaarden van toen: “Er stonden Sterappel,
Goudreinet - het meeste was Goudreinet - Brabantse
Bellefleur, Zoete Ermgaard, Groninger Kroon, Kafappel

Toen hadden we van die hele grote stoofpeerbomen, Saint Remy, die zaten zó vol. Dan zetten
we de ladder schuin en bovenaan tegen mekaar aan en dan liepen we achter elkaar de ene
ladder op, al plukkende om de emmer vol te
krijgen. En dan liepen we aan de andere ladder naar beneden om hem weer leeg te maken.
Toen was je jong, alles kon.
en Gamerse Zuur. En hoogstamperen, veel Legipont en
ook stoofperen: Gieser Wildeman en Saint Remy, dat was
allemaal nog in die oude boomgaarden. Toen die struiken
kwamen, verdwenen al die rassen. Er kwamen betere
rassen voor in de plaats; rassen die veel mooier waren
en makkelijker te telen. Alleen de Goudreinet heeft tot
vandaag toe volgehouden.”
Plezierige tijd
Eenmaal bij zijn oom in dienst, volgt hij een land- en
tuinbouwcursus in een naburig dorp, want, zo zegt hij: “Je
moest toch ook een beetje theorie gehad hebben.” Om
daarna, één dag in de week, naar de Fruitteeltschool in
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Geldermalsen te gaan. Daar heeft Hendrikus een plezierige tijd. “Het prettige was, die medeleerlingen kwamen
vanuit de hele Bommelerwaard. En zelfs uit Zevenaar
vandaan. Je kwam met deze en gene in contact. Er waren
er veel die uit Nederlands-Indië kwamen. Die waren daar
soldaat geweest. Het was een lust om met die jongens om
te gaan. Ze hadden altijd wat bijzonders. Van wat ze daar
mee gemaakt hadden, nee, daar kreeg je geen woord
over uit. Maar wel andere dingen.”
“Eentje kwam er uit Schoonderwoerd, die had zo’n
gesloten legerjeep, zo’n Canadese. En dan gingen we ’s
middags, dan moesten we praktijklessen doen, door heel
de Betuwe heen. Dan propte hij twintig man in z’n jeep
en dan gingen we op pad. Hartstikke leuk was dat. En we
konden heel goed met die leraren overweg. Wij hebben
meer met die leraren gesproken onder de praktische les,
dan feitelijk iets gedaan. Want we zaten altijd met een
ploegje rondom zo’n leraar te ouwehoeren. We hadden er
een paar goeie praters bij, dus die lokten de leraren naar
ons toe en dan gingen we daar zitten praten. Er was een
leraar natuur- en scheikunde. Die kwam wel eens kijken
als we praktische les hadden. Hij was ook een imker, net
als ik, en dan zaten we zo een hele middag over bijen te
praten.”
Gewoon ondervinding
Het is dan ook vooral bij zijn oom, in de praktijk, waar hij
het vak heeft geleerd. “Gewoon ondervinding, bij mijn
oom, daar heb ik alles mee moeten doen. Er waren voor
mij, wat bijvoorbeeld snoeien betreft, weinig geheimen
meer toen ik op de Fruitteeltschool kwam.”
Bij zijn oom doet Van der Zalm alle voorkomende
werkzaamheden, zoals snoeien, maaien, spuiten, enten
en natuurlijk plukken.
“Op de herfst in de pluk werden er diverse mannen en
vrouwen aangetrokken om te helpen, want dan had je
veel handen nodig. Je had niet zo gauw een heleboel
afgeplukt, want dat hoogstamfruit dat was nog wel wat
werk om beneden te krijgen. Je stond soms wel met drie
man met een ladder in die grote bomen. We hadden
er ook een man bij, net zo oud als ik, die ook altijd mee
hielp fruit te plukken en die was heel niet bang om op

de ladder te gaan. Toen hadden we van die hele grote
stoofpeerbomen, Saint Remy, die zaten zó vol. Dan
zetten we de ladder schuin en bovenaan tegen mekaar
aan en dan liepen we achter elkaar de ene ladder op, al
plukkende om de emmer vol te krijgen. En dan liepen we
aan de andere ladder naar beneden om hem weer leeg te
maken. Toen was je jong, alles kon.”
“We gebruikten plukmanden, die hingen met een houten
haak aan de ladder. Als je mand vol was, leegde je die in
kisten. Dat waren toentertijd nog kleine kistjes, voor twintig kilo. Vooraan in de boomgaard kwam de vrachtrijder
ze ophalen. Hij bracht ze naar de koelhuizen in Zaltbommel. Het plukken op zichzelf was niet zo zwaar werk, maar
als ze dan in de kist zaten, om ze dan in de vrachtwagen
te laden, dat was wel zwaar. Die vrachtwagens waren
behoorlijk hoog, dus je moest ook behoorlijk hoog tillen. ”
Van hoogstam naar struiken
Eind jaren veertig beginnen ze in de boomgaarden waar
hij met zijn oom werkt met de aanplant van struiken.
“Toen mijn oom daar kwam, had die boer niets anders
dan hoogstammen. Maar toen zijn ze struiken aan gaan
planten, vijf hectare ongeveer, hier midden in de polder.
En vlak buiten het dorp een perenboomgaard van
tweeëneenhalf hectare. Dat was allemaal struik. Want
dat ging snel hoor, toen eenmaal die struiken in opmars
kwamen. Dat werkte veel makkelijker en gaf een hogere
productie, dus die hoogstammen verdwenen. Ieder jaar
wel wat.”
In die tijd waren er in de omtrek van Brakel nog behoorlijk
wat hoogstamboomgaarden. “Toen ik nog naar school
ging, had je buiten de dijk op de waard, vlak langs de
rivier de Waal, verschillende hoogstamboomgaarden.
En hier midden in het dorp ... dat noemde je de haag
... dat was ook allemaal hoogstamboomgaard. En ja, er
was nog wel meer. Niet zoveel grote stukken, maar ze
kwamen overal voor. Overal. Nu zijn er eigenlijk alleen
maar midden in de polder van de Bommelerwaard nog
hoogstammen. In Kerkwijk, daar ligt nog een heel oud
stukkie. Dat is in het beheer van het Gelders Landschap.
Maar dat is de enigste hoogstamboomgaard die er nog is.
In heel de Bommelerwaard.”

Ik wist dat het anders kon
Na dertieneneenhalf jaar bij zijn oom gewerkt te hebben,
besluit van der Zalm ermee te stoppen. “Ik had het altijd
heel goed met mijn oom, maar ik kon er niet meer tegen
hoe hij maar moest afwachten wat hij van die eigenaar
van die boomgaarden voor materialen kreeg om mee
te werken. Want het was geen doen. Je moest alles met
de hand doen. Het ging allemaal van je rug af, terwijl er
voor een paar centen machines waren waarmee het veel

beter en makkelijker ging. Bijvoorbeeld een cirkelmaaier,
ik noem maar wat, om gras mee te maaien. Zodat je het
niet meer met de zeis hoefde te doen. En hoe je moest
spuiten. Je moest het altijd maar met een oud ding doen.
Je zat meer te repareren dan dat je werkte. Zulke dingen.
Terwijl ik goed wist dat het anders kon. En hoe het eigenlijk moest. Ten lange leste kon ik daar niet meer tegen.”
Van der Zalm begint daarom voor zichzelf. De eerste jaren
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voornamelijk als spuiter bij aardbeientelers. “Dat was
voor de hand liggend. Het was werk waar je iets aan kon
verdienen en kleine tuinders hadden allemaal een hoekje
aardbeien. Zelf hadden ze geen materialen om te spuiten
en ik had toen zo’n motorrugspuit. Dat deed ik ook bij een
tuinder die behalve aardbeien ook fruitteelt had. Hij zegt:
‘joh, als je niks te doen hebt dan kom je maar hier naartoe,
want ik heb altijd werk zat’. Dus als ik wat wou doen en ik
had geen werk, dan ging ik naar die tuinder. Hij heeft me
er gewoon doorheen gesleept.”
Trekker
Zo begint zijn loopbaan als zelfstandige in de fruitteelt.
Al gauw gaat hij ook snoeien en maaien bij fruittelers. Hij
koopt en pacht boomgaarden in de buurt en al snel weten
ze hem vanuit heel de Bommelerwaard te vinden als er
gespoten, gemaaid, gesnoeid of zelfs geënt of geoculeerd
moet worden. Inmiddels dan wel alleen bij laagstambomen. Zelfs nu hij al weer een tijd met pensioen is, helpt
hij nog altijd mee met de fruitpluk bij een fruitteler in de
buurt. Zijn trekker wordt dan speciaal voor deze gelegenheid van stal gehaald.
Over het werken in de hoogstam zegt hij ten slotte: “Een
hoogstam vind ik een machtig mooie boom. Maar als
die bomen niet onderhouden worden, komt er niets van
terecht. Ze moeten op tijd gespoten worden, tenminste
luisvrij gehouden, en gesnoeid. En het was zwaar werk in
die hoogstammen. Ook het snoeien, want je moest altijd
klimmen en klauteren en veel snoeihout opruimen. Het
moest immers allemaal met de hand gebeuren. Maar in
de hoogstammen was het wel heel leuk werk. Het buiten
zijn, onder alle weersomstandigheden ... Want het is echt
niet zo dat het met slecht weer niet prettig kon zijn, hoor.
En ook het contact met andere mensen. Je had altijd wel
een praatje. Het was gewoon hartstikke gezellig!”
Foto’s Marianne Jans
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Vier generaties op ‘De Abdijhof’ te Lienden
De heer Van Stenis uit Lienden
Door: Annemieke van Buël

Daarna is bij de marine geweest en is seiner-telegrafist
geworden. Hij moest de schepen die binnenkwamen afmeren. Later is hij toch in het familiebedrijf teruggekomen
en heeft altijd meegewerkt. Zijn zus deed een opleiding
voor huishouddeskundige bij een grote instelling.
De heer Van Stenis heeft in Tiel op de middelbare school
gezeten en heeft later nog aanvullend onderwijs gevolgd
op de middelbare landbouw-winterschool. Hij zegt
daarover: “daar ging je alleen maar ’s winters [heen], want
die was helemaal ingesteld op boeren, dus ’s winters
hadden ze weinig werk en dan ging je naar school”. De
heer en mevrouw Van Stenis kregen vijf dochters. In de
familie gaat het gezegde: ‘als de derde dochter een zoon
was geweest, waren die vierde en die vijfde misschien wel
nooit geboren’.

Het interview vindt plaats met de 83-jarige heer Van
Stenis op de boerderij ‘De Abdijhof’ aan de Molenstraat
te Lienden. De grootvader van de heer Van Stenis heeft
deze boerderij laten bouwen en een bedrijf opgezet,
zijn vader heeft het overgenomen en daarna heeft ook
deze Van Stenis het bedrijf voortgezet. Nu woont hijzelf
- nadat hij zesenveertig jaar in de ernaast gebouwde
villa op het erf gewoond heeft - weer in het ene deel
van de boerderij, terwijl één van zijn dochters in de andere helft woont. Hoewel het bedrijf ooit zestig hectare
groot was - eigendom, maar ook deels bijgehuurd in
de omgeving - is heden ten dage bijna alles verkocht
en heeft deze dochter nog slechts anderhalve hectare
grond waar frambozen en rode bessen staan. Een
andere dochter heeft nog anderhalve hectare peren
- handperen en stoofperen: Conference en Doyenné de
Comice.

Over het bedrijf vertelt de heer Van Stenis: “We hadden
’n agrarisch bedrijf met twaalf melkkoeien en met ’n
vetmesterij en ’n hele hoop akkerbouw en weiland d’r bij;
en dan was t’r ook ergens nog ’n hoogstamboomgaard”.
Over de melkkoeien zegt hij: “daar had je knechten veur
hoor en die verdienden acht gulden in de week en dat
werd later ’n tientje, want mijn vader die zei: ‘ik wil niet
hebben dat ze motten stelen’.” Voorts hadden ze op ‘t
bedrijf ’n hele hoop jong vee via de aanfok, maar nooit
varkens. En af en toe wel ’ns ’n twintig schapen, maar dat
had niet veel betekenis. Toen vader Van Stenis trouwde
verhuisde grootvader naar Buren. Echter, hij had zo veel
heimwee dat hij - op de fiets - wekelijks langskwam in
Lienden en toen hij daar genoeg van had, heeft hij een
“grootse villa” op ’t erf laten bouwen. Daar grootvader
en diens zus een heel huis geërfd hadden in Buren,
beschikten ze over een dubbele inboedel en daarom
heeft hij het huis “om de inboedel heen laten bouwen”
vertelt de heer Van Stenis.
Op het land werden in hoofdzaak granen verbouwd en
een beetje voederbieten, want suikerbieten waren er in
beginsel nog niet. Die voederbieten waren van die “grote
lomperds”, aldus de heer Van Stenis, en: “die werden in de

Het ouderlijk gezin van de heer Van Stenis bestond uit
ouders, twee zonen en één dochter. Zijn jongere broer
wilde destijds eerst gaan varen, alvorens hij een opleiding
in de landbouw wilde volgen om uit te zoeken of ’t varen
hem beviel. Hij heeft onder andere om De Kaap gevaren.
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kelder opgeslagen, of ’n bietenkelder en die werden dan
kapot gemalen en aan de koeien gevoerd”. In de oorlog
werd men van overheidswege verplicht tot het verbouwen van koolzaad voor de olie. Daarvoor moest er van

Dus we waren wel ’ns ’n half uur bezig om één
tak te zagen. En mijn vader die keek alleen maar
naar beneden of de boom goed gesnoeid was,
want als t’r veul hout lag, dat had niet gemogen
hè, … dus wij wachtten - en als hij voorbij was dan zaagden we die grote tak d’r pas uit.
alles omgebouwd worden op de boerderij, maar na de
oorlog werd dat direct gestopt, omdat het niks geworden was. Aardappels werden er nauwelijks verbouwd:
te arbeidsintensief, omdat je alles met de hand moest
rooien, bij gebrek aan machines in die tijd. Er was wel veel
grasland, wat met de zeis gemaaid moest worden, wat
ook heel veel werk inhield. “Daar had je drie mensen veur
nodig en die mensen moesten allemaal de hele dag met
de zeis [bezig] en dat ging van ’s morgens vijf uur als ’t
licht werd tot ’s avonds; dat waren lange dagen. En zaterdags ook”, herinnert de heer Van Stenis zich.

Er was ook hoogstamfruit vlak om de boerderij: “hele
ouwe hoogstambomen en daar moest je echt bij wijze
van spreken met de kettingzaag in om d’r ’n tak af te
krijgen, maar die bestonden toen niet. Dus we waren wel
’ns ’n half uur bezig om één tak te zagen. En mijn vader
die keek alleen maar naar beneden of de boom goed
gesnoeid was, want als t’r veul hout lag, dat had niet
gemogen hè, … dus wij wachtten - en als hij voorbij was
- dan zaagden we die grote tak d’r pas uit”… De heer Van
Stenis moet lachen bij deze herinnering.
Ze hadden veel kersen: Duitse kersen (die ’n Engelse naam
hadden, kwam de heer Van Stenis later achter), Meikersen,
Varikse zwarte, waar je zo’n blauwe mond van kreeg. Hij
vertelt verder: “dan hadden we meer personeel in die
tijd. Wij gaven die kersen voor de helft van de opbrengst.
Dus die mensen die kwamen hier werken. Die hadden
dàt perceel kersen en ’n ander, die had ’n ander perceel
kersen en dan plukten ze voor de helft van de opbrengst.
Maar wij moesten van onze helft ’t transport regelen en
de veilingkosten. Dus zij hadden uiteindelijk driekwart, ja.
En de kersentijd was voor hun de tijd dat ze geld verdienden, wel zes weken … en ja, dan werd d’r ’n nieuwe fiets
gekocht. Dan werden de kinderen in de kleren gezet en
daar was ’t naar toe werken. Ja, ze hadden ’t eigenlijk arm
hè, en mensen waren arm”.

De heer Van Stenis aan de voorkant van de Abdijhof (links). Achterkant van de Abdijhof met overhangend dak (rechts).
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Hij vervolgt zijn verhaal met: “ja,
allemaal met die hoge ladders lopen
en als je dan regen kreeg, dat was
’n ramp, want kersen kunnen niet
tegen regen, die springen. Maar ’n
mistnacht, dus ’n nacht in de mist,
dat was nog veul erger. Dan drogen
ze niet op en dan gingen ze barsten
en dan gingen ze ook gelijk rotten
hè. Dan ging d’r schimmel op. Ja, d’r
zaten altijd nog wel ‘n paar goeie in,
maar dan hadden die mensen ‘t ook
slecht. Laat ik ’t zo zeggen: het was
voor die mensen heel ingrijpend als
’t ’n slechte oogst was. Dan werd d’r
’n hut in de boomgaard gebouwd,

daar werd ’n grote sparlat gelegd met ’n zeil d’r op en
daaronder werd gesorteerd, want ze moesten allemaal
met de hand gesorteerd worden in verschillende kwaliteiten. Maar je moest niet te veel onder de hut zitten, want
dan was ’t slecht weer! Maar ’t sorteren ging natuurlijk

Als je ‘Mijn!’ riep dan had je ’t. Daar kwamen
honderd mensen of zo op af en d’r waren d’r
misschien maar vier die wat kopen wilden. ‘t
Was alleen veur de gein, en veur ’t borreltje.
altijd door. Dat was ’n grote dis, ’n hele lange dis en daar
werden die kersen op uitgegoten en dan werden ze daar
met de hand gesorteerd in verschillende kistjes. Eerst hadden we nog … bussels noemden ze dat. Je had bussels
van tien kilo, en dat was voor de tweede soort en anders
had je vijf kilo. Maar dat waren zulke manden, die waren
maar zo hoog [hij geeft een maat aan met zijn handen] en
ja, ... d’r waren ook boeren die dan eerst die bussel ’n dag
in de sloot gooiden: dan was tie zwaarder. Ja, dan had je
alleen maar ’n bascule - je had geen weegschalen - nou
ja, maar daar kwamen ze dan ook wel achter hoor! Maar
ze probeerden ’t wel hoor”. De heer Van Stenis lacht bij
de herinnering. Op de vraag of de heer Van Stenis ook
meehielp met de pluk antwoordt hij guitig: “ja, … met
opeten”.
In het fruit waren de appels de hoofdzaak. De heer Van
Stenis herinnert zich de volgende appelrassen en geeft
commentaar per soort: Goudreinet “de ouwe Goudreinet”,
Yellow Transparant “een heel oud ras”, Transparante de
Croncels “die waren eigenlijk niet te behandelen, want als
je ze maar aankeek, waren ze gebutst, die waren heel erg
zacht hè”. En de Zigeunerin “dat was ’n mooi leuk rood
appeltje, dat was ’n verleidelijke ... ’n Zigeunerin …”, Sterappels “maar niet zo veul”, Bellefleur, Dubbele Binderzoet,
Bloemee, Gamerse zure “een vroege appel; die kreeg zo
veul kurkstip, ’n hele erg ziekte d’r van, en dat kun je niet
bestrijden”. Er stonden ook perenrasssen: Gieser Wildeman, Legipont, IJsbouten, Brederode’s, Conference en
Doyenne du Comice.

En dan komen we aan de bestrijdingsmiddelen: Californische pap en “Bordeause pap”, zoals hij het noemt en
nicotine en DDT. Bij deze laatste vermeldt de heer Van
Stenis nogal laconiek: “in de lente dan spoot je met dat
gele spul. Dan waren alle fruittelers hier in de buurt die
waren knalgeel. Dat ging t’r ook niet af hè, dat moest t’r
helemaal uitgroeien. Als ze geen pet op hadden, hadden
ze geel haar. En wat is nou gebleken: dat ’t heel giftig is.
Als ik per ongeluk mager wordt, ga ik dood aan de DDT,
want die zit nog in je. ‘Dat raak je niet meer kwijt’, zeggen
ze. Nou, daar houwen we ’t dan maar op”. Verder werd gebruikt: organische kwik en daarover zegt hij: “Ja, dat was
’n wondermiddel. Dat spul dat werkte fantastisch, maar ’t
is achterhaald, ‘t mocht niet meer. Nou op ’t ogenblik mag
t’r niks meer hoor. Je bent ’n beetje helemaal biologisch
bezig hè. Dat valt niet mee hoor”. En: “dat komt door de
strenge controles in Rusland, maar ook door winkels als
Lidl, Aldi en Albert Heijn. Wij motten élke week spuiten,
want dat middel dat werkt soms maar enkele uren. En dat
doen wij ook niet veur ons plezier, want dat kost verschrikkelijk veul geld en tijd”.
Hierna komen we te praten over wat er met het fruit
gebeurde als het geplukt was. Vroeger werd het fruit
aan huis gekocht en later ging het naar de veiling.
Vroeger “was je afhankelijk van ‘n koopman die langs de
deur kwam, en dat is nou onderhand weer zo, want die
veilingen die worden zó duur en … hier is bijna niemand
meer lid van een veiling”. In de omgeving van Lienden zijn
tegenwoordig veel groothandelaren, die het fruit opkopen buiten de veiling om dus, en met grote trailers door
heel Europa brengen. Vroeger was het zo dat degene die
het fruit op ’t hout kocht, die moest ook voor de oogst
zorgen. En dan had je de verkopingen in de cafés in de
buurt. “Dat waren hele happenings”, herinnert de heer
Van Stenis zich, en “meestal was daar ook hooi en gras ...
dat werd t’r gelijk verkocht in de kersentijd. De notaris en
zijn klerken en d’n afslager, die zaten daar achter ’n tafel
en degene die ’t aanboden die ... ja nou, daar verkocht ’ie
voor en dan ging ’t afslaan van ... en ze begonnen hoog en
naar beneden toe en ... dat was nog ’n vak apart hoor. Als
je ‘Mijn!’ riep dan had je ’t. Daar kwamen honderd mensen
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of zo op af en d’r waren d’r misschien maar vier die wat
kopen wilden. ‘t Was alleen veur de gein, en veur ’t borreltje”. ’t Café bij het Ingense veer blijkt zelfs alléén met de
verkopingen open geweest te zijn, één of twee keer per
jaar dus maar.
Over de oorlogsperiode herinnert de heer Van Stenis
zich dat ze in 1939 vijftig militairen in huis hadden:
“Hollanders, Friezen en vijfentwintig vrachtwagens. De
Friezen sliepen in de
stal tussen de koeien en de Hollanders zaten door ’t hele
huis heen, maar als die ’ns bezopen waren, liepen ze ’s
nachts drie treeën omhoog en vielen dan weer twee
treeën terug; ’n hoop lawaai! In de schuur was de kantine.
’s Morgens gingen ze met de vrachtwagen brood halen
in Wadenoijen, dat daar met de trein aan kwam. Hun eten
kwam uit de gaarkeukens in Lienden”.
In 1940 is het gezin één dagje geëvacueerd naar Ingen
want toen werd de brug bij Rhenen opgeblazen. In deze
periode is er ook ooit ’n varken geslacht achter in de
schuur - midden in de nacht, want dat mocht niet zonder
vergunning - en toen ging de bel ineens. Dus de slachter
schrok zich ’n ongeluk, maar toen bleek het ijzerdraadje
van de ‘lui-bel’ gebarsten te zijn. De heer Van Stenis
vervolgt even later zijn verhaal met: “Later hebben wij hier
wel Duitse militairen in huis gehad en die hebben hier
drie stukken geschut gehad - ik weet ze nog aan te wijzen
- net bij ’t hek. En dan werden wij beschoten uit Maas en
Waal - want dat was Engels - en dan schoten ze hier op de
boerderij”. “Op ’n gegeven moment was d’r ’n keer alarm”,
vertelt de heer Van Stenis, “en dan moesten al die moffen
veur den dag kommen en toen zeien ze: ‘ja, da’s maar
’n proefalarm’. En toen gingen hier - die kanonnen - alle
drie tegelijk af en toen was d’r ook geen één ruit meer in
’t hele huis. En die moffen schik hebben en die haalden ’t
zeil van de vloer en die spijkerden de ramen dicht en toen
zaten wij hier ook nog”. Er is ook nog een voltreffer op het
rieten dak van de kalverschuur gevallen: “zo’n granaat, en
die is boven op ’n spant gekomen en die is ontploft en
d’r was verder niks kapot. ’t Rieten dak, dat ging gewoon
weer sluiten tot ieders verbazing”.
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Tijdens de oorlogsperiode ging het bedrijf gewoon door,
maar je kon geen krachtvoer meer kopen, want dat was er
niet meer. Dus je moest zorgen dat je van je eigen graan
voldoende hield om de koeien te voeren. Er kwam altijd
een controleur kijken hoeveel zakken graan je had, maar
die kneep wel ’n oogje dicht en dan moest jezelf voorzichtig aangeven hoeveel zakken jezelf nodig had, maar dat
had hij dan niet gehoord. Toen in de omgeving iedereen
tot twee keer toe geëvacueerd moest worden vanwege
het hoge water, kon het gezin in de boerderij blijven,
omdat die op ’n terp stond. Onder de boerderij zitten zes
kelders en “daar kon je staande drinken” vertelt de heer
Van Stenis.
Na de oorlog is de heer Van Stenis met z’n fietsje nog
een halfjaar naar Engeland uitgezonden geweest door
de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Hij zat daar in een
kasteel zonder verwarming. De eigenaren zaten op de
eerste rij vóór het open haardvuur, hij erachter. “Je barstte
van de kou”, zoals hij zegt. Veel heeft het verblijf daar niet
opgeleverd, noch voor de Engelsen noch voor de heer
Van Stenis.
Terugkijkend op zijn werkzaam leven zegt de heer Van
Stenis: “Ja, de hele maatschappij is veranderd, maar ook
de agrarische sector. D’r is niks meer van over van wat t’r
vroeger was en ’t is nou allemaal machinaal”.
Foto’s Marianne Jans en Annemieke van Buël

Renderend Ringelenstein
De heer Boskaljon uit Deil
Door: Corrie Klumper

toen af aan uitsluitend komen van de zeventien hectare
hoogstamfruit: appels, peren, pruimen en kersen. Het
vee deed niet meer mee.
“Er lag hier midden in het dorp dertien hectare en dan
nog vier hectare over de provinciale weg. Hiernaast, dat
was onze pruimenboomgaard, daar is later de Lokhorstschool gebouwd. Voor ’38 was de fruitteelt meegenomen,

Van lieverlee zijn de hoogstammen gerooid.
Romantiek, daar geloof ik niet in. Mijn vader
was van 1889 en die zegt: ’t was hier arm,
’t was hier ARM!
er werd voor gezorgd. Toen al begon de eerste bestrijding. Voor de schurft werd gespoten met Californische
pap en ’s winters met vruchtboomcarboleum en voor
de luizen met nicotine. Maar dat werd niet door de boer
verzorgd. Er waren toch al van die loonwerkers die zo’n
sproeimachine hadden. Dat was toen Pietje Blom, die ging
overal spuiten. In ’38 heeft mijn vader zelf zo’n spuit gekocht bij de firma Boudewijn in Geldermalsen. Dat was de
bien, dat was heel simpel, de bien noemden ze dat. Daar
heb ik ook nog een foto van, dat ik als jochie van twaalf,
dertien het paard men. Die heb ik op mijn kantoor. Da’s
wel leuk om te zien.”
In Deil stond heel vroeger op een verhoging een
kasteel. De heer Boskaljon (81 jaar) heeft in zijn jeugd
geschaatst op de gracht die eromheen lag, al was het
bouwwerk zelf verdwenen. Ringelenstein is nu nog de
naam van de bijbehorende hoeve. Deze boerderij is nog
steeds de woonplek van de heer Boskaljon. Zijn vader
was al ver voor de oorlog pachtboer van de toenmalige
eigenaresse van de gronden, de ongetrouwde mevrouw
Kolff. Na haar dood in 1938 werd door zijn vader een
belangrijke keus gemaakt. Het rendement moest van

“Ik kan me herinneren, er waren twee vaste knechts. Ja,
je had vast werk. Later waren het er vier. De pluk was
natuurlijk altijd in de oogsttijd. We hadden hiernaast een
vrij grote kersenbongerd en dan kwamen de kersenplukkers. Dat waren een man of veertien, vijftien met een
kersenkeerder erbij. Dat was een gezellige tijd. Het fruit
werd op het hout verkocht. Maar voor ’38 had je hier
van die boertjes, die namen dan zo’n boomgaard ‘voor
de helft’: die verzorgden van alles en dan kregen ze de
helft van de opbrengst. Dat was een constructie. Maar er
waren ook openbare verpachtingen. Dat begon vroeger
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al in mijn jeugd, dan had je kersen- en pruimenbomen
verpachtingen. Noten, hè. Notenbomen die overal door
de hele gemeente heen stonden, die werden dan gewoon
per nummer verpacht. De noten werden heel vroeg
geplukt en die gingen naar Engeland. Voor de verf, geloof
ik. Toen de boeren eenmaal zelf begonnen, ging het fruit
gelijk naar de veiling Geldermalsen. Er was eerder ook
geen koelruimte, we hadden zelf geen cellen. De veiling
Geldermalsen had pas eind ‘40 of zo de eerste koelcel gebouwd, precies weet ik het niet. Na de oorlog werd daar

Je had hier vroeger in de boomgaarden allemaal heggen, hè, doornenheggen. De afscheidingen waren niet met heiningen, maar met
doornenheggen. Dat kun je jezelf nou niet meer
voorstellen. Wij wisten dat er gestroopt werd
want dat was eten.
al een partijtje fruit in de koelcellen gezet. En dan komt de
automatisering vanzelf. Ik weet wel, in de eerste koelcelletjes die wij hier in de schuur bouwden, moesten de kisten
op elkaar gezet worden met handkracht, allemaal vrij
simpel. Wij konden toen 4000 kisten wegzetten, dus dat
was ongeveer 100 ton. Als je nou bij een fruitkweker komt,
dan is het vaak 500, 600 ton. Met heftrucks kan dat nu.”
“We zagen natuurlijk allemaal, de hoogstam, dat was uit
de tijd. Dat kostte veel te veel tijd van plukken en het was
nog gevaarlijk ook. Er gebeurden nogal wat ongelukken. Het was zo, later hadden ze een plukemmer, vroeger
hadden ze plukschorten. Een plukschort, daar gingen al
die appels in: een gewicht van tien, vijftien kilo ging in die
schort. Dan moest je de ladder af, de schort werd geleegd.
De plukemmer was simpeler, d’r zat zo’n onderlosser in.
Dat was al een hele verbetering, maar het mooiste was dat
de hoogstammen weg waren. En struiken? Ik weet wel,
mijn vader die plantte toen Goudreinetten, 8 bij 8 op type
1 [is een onderstam]. Dus dat was een matige groeier,
maar 8 bij 8, dat was toch nog een afstand. Dan was het
een plaatje om te zien, maar dan kwam je op 20 ton. Dat
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was toen al een top! In de goede tijd dat ik nog fruitkweker was, hebben wij wel eens 400 ton appels gehad. En
ik sprak jaren geleden hier Anton Flipse, die heeft 12, 13
bunder fruit. Ik zeg: ‘Wat denk je hoeveel fruit je hebt?’ Hij
zegt: ‘600 ton’.”
“Van lieverlee zijn de hoogstammen gerooid. Romantiek,
daar geloof ik niet in. Mijn vader was van 1889 en die zegt:
’t was hier arm, ’t was hier ARM!’ Er waren hier enkele
grote boeren en de rest van de grond zat onder bepaalde
families. Het dorp Deil werd gedomineerd door de familie
Kolff en dan had je natuurlijk nog de familie Everdingen.
Als je dan de oude gegevens van de gemeenteraad ziet,
dan zie je die families terug. Verder waren het keuterboertjes, die appels gingen plukken bij de boeren, zes, zeven
koeien, hard werken, niets verdienen. Heel vroeger stond
er dan nog een suikerfabriek in Geldermalsen, die heb ik
dan nooit gekend. In de herfst werden de suikerbieten
aangevoerd via de Linge, dan was er voor de mensen ook
nog wat daar te verdienen. Pas in 1934 is er door de toenmalige burgemeester Kolff, die was vrij vooruitstrevend,
de waterleiding gekomen. Mijn vader zei altijd: ‘Denk
erom dat je bij Neel de Schutte geen water drinkt!’ Dat
was hier naast de wagenmaker, in het lage gedeelte van
het dorp. Daar hadden ze een waterput met zo’n emmer.
Bovenaan de dijk, daar had je natuurlijk ook waterputten
maar daar was het water nog schoon. Alles van de boerderijtjes bovenaan de dijk, de gier, de ontlasting liep langs
sloten naar beneden, dat zakte in de bodem. Dus de lager
gelegen putten waren het slechtst. ‘Ze gaan d’r allemaal
dood van’, zei mijn vader. TBC. Sommigen overleefden
het, maar de meesten gingen wel dood. Je zag eigenlijk in
ieder dorp wel zo’n tentje met een zieke staan. ‘De waterleiding heeft de TBC weggedrongen’, zei m’n vader.”
“Misschien was ik een bevoorrecht jochie in die jaren.
Vroeger met Kerstmis, dan waren er acties. Dan werden er
dassen gebreid of wanten van de kerk. De dassen hadden
allemaal dezelfde kleur: rood. Kinderen die het iets beter
hadden kregen een boekje. Ik kreeg altijd een boekje.
Mijn vader jaagde natuurlijk ook al. In de crisisjaren ben
ik groot geworden van patrijzen, fazanten, hazen en

eenden. Ik vind dat nou nog heerlijk om te eten. Maar er
werd in die jaren ook gestroopt om aan wild te komen. Je
had hier vroeger in de boomgaarden allemaal heggen,
hè, doornenheggen. De afscheidingen waren niet met
heiningen, maar met doornenheggen. Dat kun je jezelf
nou niet meer voorstellen. Wij wisten dat er gestroopt
werd want dat was eten. Ik liep dan met mijn vader al die
heggen langs om de strikken bij elk hazenspoortje dicht
te trekken. Ja, dat schiet je nou te binnen, dat komt nou
tijdens het gesprek naar voren, van die heggen. Toen was
het heel gewoon, maar nu zeg je, verrek, ze zijn weg.”
“Mijn vader zat vroeger in de ‘groten armen’. Hij zei nooit
wie er geholpen werd, maar ik wist dat het bestond. De
vergadering was in de voorkamer, een afgesloten gedeelte, en dan zaten ze te beoordelen wie het ’t hardste nodig
had: die kreeg dan vier of vijf mud kolen of een kleine
ondersteuning. Later is dat het Sociaal Fonds geworden. Ik
weet wel dat m’n vader heftig protesteerde nadat het van
de ‘groten armen’ naar het Sociaal Fonds ging. ‘Zit het bij
de gemeente’, zei ie, ‘dan zit het op de grote hoop en dan
zijn de centen weg.’ De bezittingen zijn er nog steeds van.
Ja, ik weet ze nog precies te liggen, omdat ik jaag. De diaconie heeft de grond ook in bezit gehouden. Alleen het
rendement is natuurlijk …eh. Vroeger waren er mensen,
die HADDEN wat. Er waren hier in het dorp de dames Van
Arkel, dat waren drie ongetrouwde zusters. Die hadden
wat grond, die hadden een boomgaard. Ja, dat was toch
de DAMES Van Arkel. Toen kwam Drees na de oorlog. Toen
zei m’n vader: ‘t Is een zegen dat Drees er is. Je moest eens
weten wat een armoe die hadden.’ Het rendement van die
grond werd ieder jaar minder, zo’n boomgaard, ieder jaar
werd de opbrengst kleiner. Dus vandaar dat die mensen
wat bezaten, maar geen inkomen hadden. Je moest eens
weten wat een armoe … Toen is de ruilverkaveling gekomen en die heeft de welvaart in de Betuwe gebracht. De
kleine boertjes zijn geholpen, doordat ze gronden kregen
van de mensen uit de stad. Ze konden voor weinig geld
lenen, onder de vier procent, ze hoefden geen borgen te
hebben. De bedrijven waren TOEN mooi, ze waren 25 hectare. Maar, dat is wel een beetje de fout geweest van de
ruilverkaveling. Ze hebben bepaald dat ze de bestaande

kwekers niet hoefden te helpen. Daarom zijn er van de
oude fruitkwekers maar weinig overgebleven. Die hebben
niet snel genoeg vernieuwd, die zijn afgehaakt.”
Het effect van Trento
“Oude rassen in de boomgaard? Brederode, als peren,
Clapps Favourite. Een heel oud appelras, waarvan m’n vader zei: ‘die rooien we ’t eerst’: Gamerse zure. Dat was een
zomerappel. Goudrenetten waren er natuurlijk, nog niet
van de kwaliteit van nu. Even denken, Lentse Rode. Nou…
Sterappels, dat was ook al een ras van niks. D’r zat geen
smaak aan en ze waren gauw melig. Yellow transparant.
Ik kan me ook nog herinneren dat we krozen hadden. Een
kroos, ja, da’s een hele kleine pruim. Een Engelse kroos
had twee soorten: een gele en een rode. Het was ook een
teelt van niks. Die rooie werden geschud. Ze werden nog
niet eens geplukt. Nee, dat bracht niks op.”
“ In 1954 ben ik voor het eerst in Italië geweest, in het
dal van de Dige in Trento. Ik bezocht in de Povlakte het
gebied van een Italiaanse graaf: 1000 hectare grond! Toen
zag ik - dat waren nog toestanden, hoor! - 20 vrouwen,
helemaal in het zwart gekleed met hoofddoekjes om,
staan te hakken. Allemaal appels, allemaal peren …Toen
kwam ik terug en ik zei tegen m’n vader: ‘Daar kunnen we
nooit tegenop! Die uurlonen, het kost daar niks. Ik heb
daar golden delicious zien hangen. Zo mooi … Hoe moeten wij in ons klimaat golden delicious telen van die kwaliteit? En ze hebben zulke enorme hoeveelheden grond
liggen daar in de Povlakte.’ Dus, toen was ik al aan het
denken …luister ’s … Via een ingenieur, Ulrich Kasser, die
werkte bij een fabriek in chemicaliën en vloeistoffen, ben
ik in Zwitserland terecht gekomen bij een Genossenschaft
in Weinfelden. De boeren brachten daar hun fruit. Het
werd verkocht en verwerkt, overal waren ze verder van af.
Van alle onderprodukten maakten ze appelsap: Sussmost.
Verrek, dacht ik toen, wat die Zwitsers doen, dat moeten
wij ook kunnen. Toen heb ik dat in de veiling ingebracht:
wij kunnen iets doen met ons afvalprodukt. Wij storten
het weg, bij ons wordt het vernietigd. Nee, da’s niks,
de veiling zag er niets in. In Weinfelden had ik nog iets
anders gezien: een diepvriescentrale. Daar hadden ze een
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open ruimte van 20 graden onder nul. Afzonderlijke loketten met een sleuteltje erop. Da’s wat! Thuis heb ik meteen
een diepvriescentrale gebouwd. In 1954. Dat was net
zo in de periode dat wij ook al eigen koelcellen hadden.
Meteen gebouwd, want je had nog geen problemen met
bouw- en hinderwetvergunningen. Niemand wist eigenlijk wat het was, want alles was nog wecken en roken. Dus
dat was al iets naast het fruittelen, hè, maar toch ook een
beetje een extra verdienste. In die tijd was het weekloon
van een arbeider 50, 55 gulden in de week. Ik verhuurde
zo’n loket van 200 liter voor 60 gulden per jaar. Ze deden
het gewoon. Ze waren van de arbeid af. De groente kwam
uit de tuin en kon zo de diepvries in. De slacht kon in een
cellofaan en in het loket. Dat was perfect. Die diepvries,
dat was een succes, dat was een succes.”
“Na de dood van mijn vader ben ik gestopt. Dat is zo’n
veertig jaar geleden en ik ben de recreatie ingegaan.
Camping De Rotonde, dat is nu een hele grote geworden.
Ik heb de kans gehad om hier midden in het dorp bouwterrein te verkopen. De Lugtenburgstraat is hier gekomen
en mijn bedrijf werd op zeven plaatsen versnipperd.
Zeven kavels kreeg ik … Jaaah. Ik heb natuurlijk die keus
pas gemaakt toen mijn vader overleden was in 1971. Dus,
mijn vader die weet niet - of hij moet van bovenaf kunnen
kijken - dat ik alles verkocht heb. Want dat had ’m pijn
gedaan, dat weet ik wel zeker.”
Foto’s Marianne jans
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Eén been tussen de sporten door, dan stond je stevig
De heer Van Vught uit Bruchem
Door: Gerrit van Leeuwen

bomen. Je hebt daar een stuk, dat noemen wij de Boomhoek. In 1926 zijn daar zes huisjes gebouwd. Die mensen
konden van het Wilhelminafonds het geld krijgen. Het
hele geval kostte dan tweeduizend gulden, dan hadden
ze een halve bunder grond erbij. Dat was de arme tijd, en
allemaal hadden ze daarachter een bongerdje. Allemaal
hadden ze bomen. En onder de bomen hielden ze hun
dieren.”
“Na 1951 kwamen er plannen voor een ruilverkaveling, die
in 1957 z’n beslag kreeg. Daardoor konden we jarenlang
niet bijplanten. Op een van de stukken die we moesten
ruilen staat nu aan de ene kant een boerderij en aan de
andere kant een winkel. Van 1967 tot 1971 hadden we
slechte jaren gehad, de fruitcrisis. Vreselijk. En de mannen
in Geldermalsen, met wie ik altijd omging, van de fruitbouwschool, en oud-leerlingen enzovoorts, ze zijn bijna
allemaal iets anders gaan doen. Vele, vele, niet allemaal,
maar vele. Samen met mijn ouders zijn wij gaan omkijken
naar wat anders dan fruit. Toen hebben we van die kassen
gebouwd en zijn we op bloemen overgegaan.
Van de oude Bruchemers is er in 1968 nog ene
teruggekomen. Die heeft vorig jaar zijn grond verkocht.
Die zijn bedrijf is nu ook dood. En wij zijn ook aan het
einde.”

Arie van Vught is geboren in 1932, nu is hij dus 77 jaar.
Altijd in Bruchem gewoond.
“Na de studie ben ik in 1951 thuisgekomen en heb ik
van lieverlee het bedrijf overgenomen.
Bruchem had 137 huizen, iedereen kende ik, bijna alle
huizen ben ik in geweest. Er waren toen verschillende
fruittelers ook. maar dat is allemaal verdwenen.”
Zijn zachte stem zit vol nostalgische herinneringen.
“In mijn jonge tijd ...”
“Bruchem, Ja, toen was het veel fijner, het was veel fijner”,
benadrukt hij. “Zoals hier in de begintijd. In de bloesemtijd was het een en al wit. Nu is er weinig meer van over.
Iedereen had z’n bomen om het huis staan. Alles was

“We hebben niet het grootste bedrijf gehad, we hadden
altijd maar een bunder of vier fruit met nog aardbeien
erbij, maar een echt groot bedrijf hebben we niet gehad,
nee. [Vier bunder is ongeveer vijf hectare]. Het fruit
hebben we van lieverlee gerooid. Ik heb er nog twaalf
staan, nog een paar rijtjes natuurlijk, en allemaal ouwe
soorten zoals de Goudreinet. Dat is nu gewoon voor eigen
gebruik.
Vroeger stonden die op tien bij twaalf meter. Van één
boom hebben we wel eens 47 kisten gehad, bijna 1000
kilo!
Eén van de oude rassen is Bramley’s Seedling, waarvan
de appel heel groot kan worden. We hebben een keer
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een appel gezien van zesenhalf ons, dus tweederde kilo!
Die soort werd gebruikt voor de Hero sappen. Want die
appel heeft de eigenschap dat die niet wegrot. Maar die
wordt een bal, zoals ze dat noemen, zwart wordt die dan.
Daardoor kan die apart worden opgeslagen en bewaard
tot ze geperst worden.”
“Nou ja, en we hebben zelf ook hoogstamperen gehad, de
Suikerpeer. We hadden een leer van 32 of van 36 sporten
en dan kwamen de plukkers er nog bovenuit. Eén been

In de oorlogsjaren werd er niet gepompt; met
de aardappelriek moesten we ze uit het water
vissen en in de kisten doen. En zo ging dat naar
de Duitsers en naar de steden toe, daar werd het
gegeten.
tussen de sporten door, dan stond je stevig. Daar werkte
je met twee man. Een zat er dan bovenin, en nummer
twee stond op de leer en die bracht dan de peren naar
beneden. Die lange leren moet je echt leren zetten. Als je
niet weet hoe, kun je die niet de baas.
Appels zijn wat steviger, en dan stond je alleen op de ladder. Je had een mand met bovenaan een haak. Daarmee
kon je hem aan de leer hangen. In zo’n plukmand ging
ongeveer een halve kist, dus zo’n tien kilo. Eerst hebben
we kisten gehad van 25 kilo. Toen werden ze iets kleiner:
20 kilo. In de jaren zestig werden ze 15 kilo. En nu zijn het
allemaal kratjes van twaalf kilo. En misschien ook nog wel
iets kleiner.
Heb je nou grote appels - je begrijpt - dan gaan er minder
in. Maar een halve kist gaat er wel ongeveer in. Die
plukmand had je bij je en die hing je aan de leer. Maar de
plukschort, die heb je om je nek hangen. Met een plukschort kon je wel een hele kist vullen. We hadden een keer
een plukker, die had bijna twee kisten in de schort, maar
onder aan de leer moesten ze hem helpen, want hij kon er
niet meer af komen.
In mijn jonge tijd werkten de plukkers van ’s morgens half
zeven uur tot ’s middags half zes, en op zaterdag tot vier
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uur. Dat waren lange dagen met zwaar werk. Maar het was
een gezelliger tijd als nu. Je was met donker hier, en met
donker hield je op.
Een buurman hier had het plukken aanbesteed, en die
plukker presteerde het om op één dag zeventig kisten
beneden te brengen. Ik weet nog, dat in 1943 de lonen
omhoog gingen naar 24 gulden in de week. In ’49 was het
40 gulden, voor volwassen plukkers. Het waren veel kleine
boeren uit de omgeving die kwamen plukken. Die hadden
het wel nodig om een paar centen bij te verdienen.
In de ruilverkaveling van 1952 tot ’57 hebben velen hun
bedrijf opgegeven. Ze kregen dan een uitkering voor de
grond die ze inleverden. En met werken konden ze meer
verdienen.”
“In 1951 ben ik thuis komen wonen, na mijn studie. Mijn
vader had een gemengd bedrijf. Hij had er toen ook wel
varkens bij, en altijd ook nog een akker aardappels en een
akker bieten. Half augustus of begin augustus begon hij in
het fruit en dat duurde dan tot in november. Wij hebben
jaren gehad, dat we 12 augustus begonnen we te plukken.
Nou je kan wel zeggen ‘die waren niet te eten’. Het was
voor de centen goed, dus dan doe je het he, maar daar
zijn ze toch later op teruggekomen, want dat was niet
goed voor de rijpheid. Dan moest je van 12 augustus naar

De heer Van Vught op het paard, uit 1942 en de Brabantse
Bellefleur.

25 augustus. Maar ze zijn er in dezelfde tijd af.
In 1971 kregen we heel veel per kilo, ik geloof één gulden
75, en dan wil je wel plukken. Maar je moest als het ware
zoeken naar de appels. Toch haalden we er een 1500 kilo
af; dat was wel je eerste verdienste. Net voor de fruitcrisis
heb ik het bedrijf overgenomen.”
“Vroeger werd het fruit gewoon in de schuur bewaard en
dan moesten ze ongeveer in januari weg zijn. Maar als je
ze zelf in de schuur bewaart, dan worden ze iets schimmelig. Dat mag niet meer, he. Dat willen ze niet meer.
Vandaag zijn er ook koelhuizen; toentertijd niet, dan praat
ik over de jaren ’45, ’50, ’52, ’54.
Op een gegeven moment was er kistennood. Je wist
dan geen raad met de appels. Dan legde we stro in de
modder, en daarop werden ze uitgestort. Maar zo kon het
fruit niet voldoende opbrengen. Je kreeg moeilijkheden
met afzetten. Als er vorst kwam, dan werden ze met riet

in de jaren veertig kwam de motorspuit uit, met
een paard ervoor. Als kind heb ik dat nog zien
gebeuren. Dat ging al veel beter. Je moest er
twee man bij hebben, één om te spuiten met de
stok en één met het paard. Anders bleef het niet
staan.
afgedekt. Dan bleef het dus in de boomgaard liggen, ja.
Tot er weer kisten kwamen op de veiling en dan werden
ze daarin gesorteerd. Maar je moet niet vragen hoe de
kwaliteit dan was. We hebben het verschillende keren
gehad dat een hele partij werd afgekeurd.
Ik weet nog wel, in de oorlogsjaren hadden we het ook
liggen, iets lager, en toen kwam het water. Het water kon
niet weg. In de oorlogsjaren werd er niet gepompt; met
de aardappelriek moesten we ze uit het water vissen en in
de kisten doen. En zo ging dat naar de Duitsers en naar de
steden toe, daar werd het gegeten. Verschillende dagen
hebben we ook allemaal zitten rapen en sorteren, in de
schuur.”

“Bij het sorteren hadden we een en twee; en dan drie,
dat was de rest eigenlijk. Bovendien hebben we ook
nog verschillende keren de kroet opgeraapt. Alles wat er
afgevallen was: de kroet. In de jaren zestig begon het dat
ze bleven liggen. Maar twee jaar geleden bijvoorbeeld,
we hebben nog een echte fruitteler in de Hoge Kamp,
daar hebben ze twee jaar geleden alles opgeraapt, want
er zat veel te weinig aan, tekort. Toen kregen ze zestien,
zeventien eurocent, en dat ging goed. Maar vandaag aan
de dag zijn de prijzen weer slecht.
In mijn jonge tijd werden er bijvoorbeeld een stel kistjes
neergezet en daar zetten we de kisten op met de sorteringen, naast elkaar en iemand die sorteerde ze op maat.
Als je daar in zit dan zie je ook de maten ongeveer vanzelf.
Maar in grensgevallen ging je soms meten maar anders
op het oog.
Appels met plekken die werden er gelijk uitgegooid en
dat was dan zogezegd de fabriekskwaliteit drie. En die
ging dan direct naar de fabriek. Vroeger werd die nog
geveild, en dan werd het ook nog verkocht he, maar ja nu
niet meer.
Maar dat sorteren dat zie je ze nergens meer doen, dat
gewoon met de hand sorteren. Als je dan vijftig kisten op
een dag klaarmaakte dan was het wel gepiept. Nu gaat
het allemaal machinaal.”
“De lage takken van zo’n hoogstam konden zo zwaar worden van het fruit dat ze dreigden te breken. Dan zetten
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we er stammetjes onder, met een vork aan de bovenkant,
waar de tak dan extra steun van kreeg.
Onder de bomen was de weide met ook nog de koeien,
en de koeien die mochten niet van de bomen vreten. Ze
droegen een speciale halster en dan konden ze de kop
niet te ver omhoog krijgen.
Soms moest er ook gespoten worden. In mijn jonge tijd
werd spuiten nog maar weinig gedaan. Mijn vader heeft
nog zo’n kruiwagen-spuit gehad, dat was een kruiwagen
met één wiel, en er zaten twee lange stokken aan. De ene
was de stok om mee te spuiten en nummer twee stond
tussen de vaten in. Daarmee moest je pompen, want
er moest kracht op die stok komen, zodat die omhoog
kwam. In 1936, in 1937, in de jaren veertig kwam de motorspuit uit, met een paard ervoor. Als kind heb ik dat nog
zien gebeuren. Dat ging al veel beter. Je moest er twee
man bij hebben, één om te spuiten met de stok en één
met het paard. Anders bleef het niet staan. Ik heb het zat
gedaan hoor.
Er werd wel gemakkelijk mee omgegaan. Niemand droeg
een mondkap of zo; het werd gewoon ingeademd. Aan
de overkant hier woonden verschillende loonspuiters. Eén
had z’n kar met spullen ook achter de spuit hangen, en die
stond hier gewoon langs de straat.
In 1948 heeft mijn vader toen van dat Marshallplan een
motorspuit kunnen krijgen van na de oorlog van Amerika,
die spuiten die kostten toen 1800 gulden. Er waren er
vijftien van besteld. Mijn vader moest beloond worden en
die had er dus één van. Een hele vooruitgang, dat spuiten
met een wagen, hoor.
In 1954, ’55 kregen we toen de snelle spuit en de nevelspuit. De snelle spuit is veel meer voor vloeistof. En de
nevelspuit die is voor de sterke concentratie.”
“In 1938 heeft mijn vader een bongerdje gekocht van een
man die over de kop was. Hij had dat bongerdje geplant
in 1916, dus 22 jaar eerder. Hoogstamgoudreinetten waren het, maar hij had er nog nooit van geplukt. Wel eens
een paar appels, maar nooit van enige betekenis. Daarna
begon die pas te dragen, begon de eigenlijke productie
pas. Goed, in mijn jonge tijd had je van die soorten, die
gingen pas na vier, vijf jaar dragen. Dat was heel gewoon.
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Met de laagstam van tegenwoordig heb je het tweede
jaar al beduidend wat.
Het ontwikkelen van nieuwe soorten en het zoeken van
betere eigenschappen is een vak apart. Je bent toch al
gauw een jaar of vijf verder voordat je kunt zien wat het
wordt.”
Foto’s Marianne Jans en familie Van Vught

Teunis, een bekend schrijver uit het dorp Asch
De heer Van Blijderveen uit Asch
Door: Ton de Rijk

vader weduwnaar en mijn zuster en ik woonde nog bij
hem in huis. Later is mijn zuster uit huis getrouwd en mijn
aanstaande vrouw Bets zou voor mij en voor mijn vader
zorgen. Dat hebben we in 1962 gedaan en dat is buitengewoon gegaan, want mijn vader heeft een fijne ouwe
dag gehad. Dat weet ik zeker! Niet omdat het mijn vader
was, maar ook voor mijn vrouw, want die is buitengewoon goed voor hem geweest. Hij is gestorven in 1978.

Een rij Goudreinetten, twaalf meter uit elkaar
en dan een rij kersen. Want de kersen konden na
vijf jaar al vrucht dragen en op de Goudreinetten moest je wel twintig jaar wachten voordat ze
vrucht gingen dragen.

Voor me zit een man die makkelijk praat en makkelijk
schrijft. Hij heeft maar liefst twee boeken op zijn naam
staan. De reden hiertoe is wel, dat hij erg ziek geweest
is door een kwaal die veel erger is dan de griep. Daarom
wilde hij zijn levensverhaal vertellen en de opbrengst
van het boek gedeeltelijk aan KWF Kankerbestrijding
geven.
“Ik heet Teunis Cornelis van Blijderveen en ik ben geboren
op 15 december 1924, hier op deze plek, Culemborgseweg 13 in Asch. Ik ben getrouwd in 1955. Toen was mijn

Mijn vrouw kwam hier vreemd in, met haar nieuwe man
waar ze veel van hield. En later vader erbij, het was toch
vreemd. En die vriendinnen van haar zeiden: ‘och, die
oude man leeft toch maar een paar jaar’. Maar mijn vader
werd 94 jaar, dus dan zit je er lang mee.
We hadden een gemengd bedrijf, ik ben er mee opgegroeid. We hadden vee, bouwland en fruit, zelf geen eigendom maar wat kleine stukjes grond. Mijn vader heeft
het geluk gehad dat hij twee ha bouwland heeft kunnen
huren, weiland hadden we niet eens. Eens een keer een
weilandje huren, het volgende jaar huurden we het weer.
Toen was er nog geen pachtwet, je moest zuinig zijn. Het
moest betaald worden.”
“De tijd van vroeger spreekt me wel aan. Die goede ouwe
tijd, ik kan het verlangen begrijpen maar dat komt niet
meer terug, dat kan niet meer. Na de oorlog was het weer
een andere wereld. Toen werd zo’n perceeltje opgezet en
had mijn vader het geluk dat hij een kersenperceeltje weiland kon huren. Later hebben we van een oom, die dertig
ha had, ruim drie ha gekregen. Omdat ik hem veel had geholpen. En later via de ruilverkaveling zijn we uitgegroeid
naar tien ha en dan het fruit erbij. Mijn vrouw heeft eerst
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altijd meegeholpen, maar toen de kinderen er waren is ze
thuisgebleven om voor de kinderen te zorgen. Ik moest
het alleen proberen. Ik heb dag en nacht gewerkt en altijd
mijn geld verdiend en toen ik zeventig jaar was, toen had
ik het goed genoeg voor elkaar om verder te leven.”
“In de winter ging ik snoeien. Ik had een zwager, die had
mij al voor de oorlog gevraagd samen met hem een
boomgaard te snoeien, dat ging met de hand. Dat deden
we om in de winter wat bij te verdienen en dat heb ik
zo’n dertig jaar volgehouden. In de winterdag heb ik
cursussen gevolgd, onder andere veeverloskunde en de
fruitteeltvakschool in Geldermalsen. Daar heb ik sorteren
en verpakken geleerd. Dat ging, zoals alles, met de hand!
Later kwamen de sorteermachines. In mijn jeugd stonden
hier in Asch zo’n negentig huizen voornamelijk met een
boerenbevolking. Van die 90 huizen, hadden er 88 een
varken, veel mensen hadden wel twee varkens. De meelboer leverde een jaar lang het meel. Als in het najaar de
varkens goed vetgemest waren, werd er één geslacht voor
eigen gebruik en de ander werd verkocht. En daar kon de
meelboer weer van betaald worden.”
“Wij waren fruitpachter. Het ene jaar hadden we een
boomgaard in Erichem en het andere jaar in Beusichem of
Rijswijk. In die jaren stond de Betuwe vol hoogstammen.
De hele Betuwe stond vol gepoot met het ‘blijver-enwijker’ systeem. Een rij Goudreinetten, twaalf meter uit
elkaar en dan een rij kersen. Want de kersen konden na
vijf jaar al vrucht dragen en op de Goudreinetten moest

Mijn vader leerde me dat, hij zei: ‘kersen moet
je kijken, dan moet zon en wind van dezelfde
kant komen’. Wij gingen in hoofdzaak ‘s avonds,
dan had je westenwind en ondergaande zon. Bij
westenwind gingen de blaadjes omhoog en dan
kon je de kersen zien hangen, zó leerde je dat.
je wel twintig jaar wachten voordat ze vrucht gingen
dragen. Als je maar drie vierde hectare ha had, dan had je
een ander systeem, dan werden de bomen geen twaalf
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meter uit elkaar gepoot. Je wou een vollere boomgaard
hebben en dan pootte je iets dichter op elkaar. Dan had
je ook andere soorten fruit bijvoorbeeld: de Jasappel, de
Campage zoet, de Kaneelzuur, de Keulemannen en de
Lemoenappel. En langs de slootkant allemaal Winterjannen en Eldense blauwe, dan kon de slootkant ook nog wat
opbrengen. Je had er nooit rekening mee gehouden, je
wist je geen raad om ze te plukken, je moest altijd over de
sloot. De boom kon er net staan! Zo werd vroeger ingeplant. Die verpachtingen, dat was een héél gebeuren. Je
had notaris Hak in Opheusden, notaris van Everdingen in
Buren en Sijsma in Tiel. In Geldermalsen had je de Willem
de Zwijgerweg. Nu is het allemaal anders, maar in de jaren
vijftig en zestig waren de helft van deze bewoners fruitpachters. Die fruitpachter kon van dat fruit niet bestaan.
Hij had er een baan bij. Eentje was postbode; die was met
de middag vrij en kon dan ’s middags zijn broer helpen
want ze hadden samen een boomgaard fruit. Je had een
caféhouder, een slager, een paardenhandelaar, dat was zo
verschillend. En als we rond de tijd van de verpachtingen
brood zaten te eten, dan zagen we ze aankomen, de kijkers. Er kwamen zo’n zeven à acht fietsers tegelijk voorbij,
die hadden de advertentie gelezen van zaterdag. Maandagmorgen, om een uur of half negen kwam een hele
stoet voorbij, die ging dan kijken. Dat ging dagen door tot
aan de verkoping. Er kwamen kijkers uit Schoonderwoerd
en ook van Ingen en Wijk bij Duurstede. Als notaris van
Everdingen verkoping hield, werden er soms wel vijftig
percelen fruit verkocht.”
“Dat schatten van de boomgaard voor zo’n verkoping,
dat heb ik als kind van mijn vader geleerd. Dan zei mijn
vader: ‘ik ga voor de middag kijken’. Dan vroeg ik: ‘mag ik
mee pa’? Dan zei mijn vader: ‘Ja, je moet het ook leren’. En
dan liep ik achter mijn vader aan. En dan ging mijn vader
al tellend, ‘drie, zeven, negen, veertien’, hardop zodat ik
het horen kon en zo ging hij dan door en ik telde mee. En
als hij dan uiteindelijk vooraan de boomgaard kwam en
zei: ‘… zoveel heb ik er’! En als ik dan zei: ‘zoveel heb ik er
ook’. Dan zei mijn vader: ‘nu ga je voor me uitlopen en op
het einde zullen we onze telling vergelijken’. Hij zei: ‘zó
moet je het volhouden, zó zit je er heel kort bij’! Wij heb-

ben Goudreinetten geplukt, wel 35 kisten van een boom!
Dan hoef je niet veel bomen te hebben of je heb honderd
kisten. En als je honderd kisten had, dan liep je langs een
boom en dan pikte je een klein appeltje, dat stak je in je
jaszak en dan ging je weer verder. En als je dan klaar was
had je 800 kisten, zo heb ik het geleerd. Maar bij kersen
was het anders, eerst de bomen tellen. Bijvoorbeeld: 170
bomen, 20 bomen weggooien want bij het hek is waterschade. 150 bomen maal 50 kistjes van een boom. En zó
telde je de kersen. Dus je keek wat er hing. Mijn vader
leerde me dat, hij zei: ‘kersen moet je kijken, dan moet zon
en wind van dezelfde kant komen’. Wij gingen in hoofdzaak ‘s avonds, dan had je westenwind en ondergaande
zon. Bij westenwind gingen de blaadjes omhoog en dan
kon je de kersen zien hangen, zó leerde je dat.”
“Het oogsten van fruit uit de hoogstambomen was altijd
een heel werk. Veel werk en allemaal zware handarbeid.
Om te beginnen de arbeiders, daarvan wisten we dat ze in
de hoofdzaak hun inkomen hadden van het losse werk als
fruitplukker. Dat was eerst in de kersen en later in het jaar
het harde fruit, voornamelijk appels en peren. Ook het
mat aannemen, dat was eerst grasmaaien voor de hooibouw, later in het jaar het koren maaien. Ook slootgraven,
dat toen allemaal met spa en schop moest gebeuren.
Er was ook geld te verdienen met aardappels en bieten
rooien. En daarnaast had de arbeider meestal een of twee
akkertjes bouwland voor eigen beheer. Voor en in de oorlogsjaren waren er in deze streek veel kersenboomgaarden. Als het kersentijd was en ook nog een grote oogst,
dan waren er veel plukkers voor nodig. Dat was toen geen
probleem; er waren veel losse arbeiders en veel kleine
boeren. Dat plukken ging vanzelf daar was je in geboren.
De meeste ladders hadden 36 sporten, we hadden er een
stuk of drie bij met 40 sporten. Zo’n jonge vent die pakte
een ladder met 40 sporten. En een oudere plukker lieten
we met ladder met 36 sporten werken. Er waren oudere
plukkers bij, die er mee wegliepen als met een kind. Dirk
pakte hem altijd zo: hij pakte hem onder vast en dan
tegen zijn schouder, iets hellen zo dat de ladder niet voorover kwam. Als je het gewend was ging het vanzelf, dat
kunnen ze tegenwoordig niet meer. Je probeerde zoveel

mogelijk goed te mikken om je ladder met een eerste zet
op de juiste plek te leggen. Zodat je nooit op de kersen
ging liggen, want dan liep het sap van je schort af. En dan
plukten we de Citroenappels of de Bloemee. Daarna de
Lemoenappel, Sterappel en Kaneelzuur en ook de Maag-

denperen dat waren de zomerrassen, die moest je zo
rond 20 september in de kist hebben. Zo rond 1 oktober
begon de pluk van de Goudreinetten, de volksappel, een
bewaarappel. De Goudreinet werd ook het meest geteeld.
Van de twintig variëteiten was de Goudreinet nummer
één. In de oorlogsjaren hadden we de boomgaard van
van Dijk bij de eikenboom gepacht. De Kaneelzuur, eerste
soort, werd geveild voor drie centen de kilo. Na de oorlog
werden de Kaneelzuur in de voorverkoop aangeboden
en op monster geveild aan de veiling Geldermalsen.
Omdat het nu na de oorlog was kocht Jan Vermeulen uit
Zaltbommel die vijfhonderd kisten met appels voor vijftig
cent per kilo. De Kaneelzuur was een hele doffe appel en
rondom gekleurd, wat groter dan de Jonagold van de
latere jaren, alleen de smaak van de latere jaren zat er niet
aan. Ook al kostte het bewerken, snoeien en spuiten van
een hoogstamboomgaard veel meer dan de laagstamboomgaard van tegenwoordig. Moet je niet denken dat ik
heimwee heb naar de hoogstamboomgaarden van vroeger, maar met het verdwijnen van die hoogstammen is
toch iets heel moois van vroeger verdwenen. Als we nog
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even stil blijven staan bij de Kaneelzuur, in de bloesemtijd
wist iedereen ze te vinden, omdat ze voor aan de weg
stonden. Tweeënvijftig bomen en bijna alle jaren vol met
donkere roze bloesem. In die jaren was de boomgaard

van van Dijk in de bloesemtijd net zo bekend als in weer
wat latere jaren de Appeldijk in Mariënwaard.”
“Ik wil nog wat vertellen over de huisverkoop. Zaterdags
gingen we met paard en wagen naar Zoelmond want dan
waren er appelen en peren besteld. ‘Zeg, als je Bloemee
hebt, heb je dan een kist val voor mij, breng er maar drie,
want ik kan ze drogen bij de bakker, droge appeltjes’.
‘Zure val, heb je die ook nog’? ‘Ja, want Citroenappelen
hadden we ook’. Er werden verschillende rassen geteeld
hier. Er waren klanten bij, die moesten een goed kistje
Jasappelen hebben. Andere wilden peren hebben. En dan
deden we meest dertig kisten op de wagen, het paard ervoor en dan gingen we Zoelmond rond. En als je dan een
kist zoete appelen had! Bij Dirkje van Looy daar hadden
ze een wasteil. ‘Giet ze hier maar in’! Er stonden vier jongens omheen, verlekkerd te kijken. ‘Eentje en niet meer, je
moet niet denken dat het geld op mijn rug groeit’, zei ze
dan. Je had een hoop van die klanten. ‘Een kistje val voor
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een gulden, mijnheer’! En zo ging dat. We hebben ze een
keer bij tante Willie gebracht, een kistje gevallen Goudreinetten. Tante Willie vroeg: ‘wil je ze even bovenbrengen
en giet ze maar op de deken uit’. Dat deed je dan. En dan
stond er boven een bed en dan
moest je ze boven op de deken gieten. En dan beurde je beneden een
gulden. Iedere week ging je rond.
De schoolmeester was al een keer bij
ons geweest, bij het sorteren. Goede
appelen, mooie appelen, ja díe
kosten zoveel en die anderen kosten
zoveel. Voor twintig per kilo, ja en
dan had je twintig kilo in een kist.
Voor vier gulden per kistje, daar wou
hij wel een kistje van hebben en van
die stoofperen ook wel een kist. Bij
elkaar had hij vijf kisten besteld. Ik
zou ze bij hem brengen. Ik had een
grote kruiwagen gepakt en een kist
onderin gezet met twee keer twee
kisten er bovenop. Arie ging mee
en hield de kisten vast. Ik reed naar
de schoolmeester, hij woonde in de Schoolstraat vlak bij
de slager om de hoek. ‘Ja, ben je daar, goed zo’!, zei hij
en hij kwam kijken en vroeg wat kosten die appelen. Hij
ging een kistje halen. ‘Dan neem ik toch de stoofperen’.
En hij naar binnen. Ik zeg tegen die ouwe Arie: ‘wat denk
je ervan’? Arie zei: ‘laat ze verrekken’! Voordat de schoolmeester terug was met de kist, draaide Arie de kruiwagen
om en gingen wij weer terug. Ik had met vijf volle kisten
gereden en nu wilde hij er maar een van nemen. Hij had er
notabene vijf besteld! Die maakte je mee, zulke dingen!”
“Als je mij vraagt wat ik mooi vind aan het leven? Ik heb
alles mooi gevonden aan het leven, ik ben 85 jaar en ik
heb kanker. Dus als ik het over zou kunnen doen, zou
ik weer in dezelfde voetstappen verder gaan, absoluut!
Boeren, het vee en het fruit.”
Foto’s: Marianne Jans en familie Van Blijderveen

Van appelen word je rijk, van peren blijf je rijk
De heer Verweij uit Ewijk
Door: Wil Willemse

Henk Verweij, oud-fruitteler uit Ewijk, ontvangt me
in zijn woning bij het bedrijf waar hij samen met zijn
vrouw woont. We zitten samen aan de keukentafel.
Zijn bedrijfsleider komt ook nog even binnen voor een
praatje. Buiten wordt hard gewerkt, alle fruitbomen
op het bedrijf worden gerooid. Het bedrijf is verkocht
en het is de bedoeling dat op het terrein een landgoed
komt met een park. Dat park met wandelpaden zal
met hoogstamfruitbomen aangelegd worden terwijl er
eveneens een verbinding met Landgoed Doddendael
gemaakt zal worden.

‘‘Mijn vader had erfgrond en zodoende ben ik in de
fruitteelt terecht gekomen. Eerst ging ik naar de MULO
en daarna ben ik naar de middelbare tuinbouwschool
gegaan in Nijmegen aan de Voorstadslaan. Daar heb
ik gekozen voor de groenteteelt en fruitteelt. Je moest
twee teelten nemen op school en daarna ben ik naar de
fruitteeltvakschool gegaan. Zo ben ik opgegroeid in de
agrarische sector. Mijn vader, dat zal ik je gauw vertellen,
die kwam niet uit de fruitteelt. Die had een veeoverslagbedrijf, het veer, een grind- en zandhandel, al die dingen.
Die kende toen een boomkweker in Opheusden en die
hebben toen een boomgaard ingeplant. De eerste jaren
heeft hij het onderhoud overgelaten aan de boomkweker.
Die kwam dan met vier, vijf man vanuit Opheusden, in de
lentedag. Die kwamen dan snoeien, een beetje opzetten en die hebben dat enkele jaren bijgehouden. Een
paar jaar later hebben we het spuiten uitbesteed aan een
loonspuiter. Die kwam met de paardenspuit en later dan
kwamen ze met de jeep, en nog later werd er gewoon
een contract gemaakt en dan zei je daar kun je het voor
doen. De bestrijdingsmiddelen hadden we van Verdugt
uit Tiel. Maar van huis uit ben ik dus helemaal geen fruitteler. Maar ik ben, ik geloof in de hele streek nou zo Ewijk,
Beuningen, de enige die is overgebleven in de fruitteelt.
Ik heb dat helemaal uitgebreid en ik heb heel veel met
hoogstammen gewerkt.”
“Ik denk dat ik nou 55 jaar in de fruitteelt zit: ik ben al een
beetje oud (lacht). Sinds1950, ja.
Toen is het ingeplant en toen moest ik naar school, zoals
ik al verteld heb, en na de fruitteeltvakschool heb ik
praktijklessen gehad en al die dingen meer en toen zijn
we er later toe overgegaan om dat zelf te onderhouden.
De hoogstammen werden ingeplant in het ‘blijver-wijker
systeem’. Die hoogstam Goudreinetten stonden op 12
meter en dan werd er maar eentje tussen geplant, een
Yellow Transparant voor de bestuiving van die Goudreinetten. Dat was het hoofdras: Goudreinetten. Er werd
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en Lombarts Calville. Ja, die zat er ook bij op hoogstam.
Hoogstam ja, die hadden we op hoogstam gezet. Ja, dat
was mooi, die hadden we omgeënt en daar hadden we
Lombarts opgezet. Ik geloof dat er eerst Koningszuur op
gestaan had en Koningszuur dat was niks. Dat was niet
zo´n grote appel, daar was geen vraag naar en die hebben
we allemaal omgeënt en toen hebben we er Lombarts
Calville opgezet. Dat ging hartstikke goed. En ook dat
omenten deden we allemaal zelf. Ja, ja: driehoek-enten
en schil-enten en dat soort werk allemaal. Het schilletje
oplichten en dan zo ertussen steken. Driehoek enten, dat
ken ik ook en dan met raffia en dan met hars, met entwas
ja. En vooral het topje goed afsmeren, anders dan sloeg ie
niet aan, dan droogde ie uit.”
ook nog een rijtje gewone Jonathan tussen geplant. Die
ken je ook wel, met dat terugknippen en met die meeldauwtoestanden. Dat moest dan zogenaamd wijken voor
die hoogstammen maar dat is nooit gebeurd, natuurlijk.
Dan hadden we een hoekje met Zigeunerinnen, die
kwamen net na die Yellow. Dat was ook een vroege appel
maar d´r stonden wel allemaal hoogstammen tussen: d´r
stond hoogstam Dijkmanszoet en d´r stond Sterappel
tussen. Later hebben we dat omgeënt en daar hebben
we Ingrid Marie opgezet. Dat was een Deense appel met
die scheurtjes allemaal voor in dat neusje, maar dat was
wel een mooie appel, hoor. En dan hadden we ook nog
een struikenperceel. Dat was met Laxton´s Superbe: het

En er waren ook wel leuke dingen te vertellen:
dan staat er één bovenin de hoogstamboom en
die wil dan de ladder verzetten en de ander had
‘m dan met een touwtje of met de zakdoek vastgebonden aan een tak en die kon die niet los
krijgen. Dan stond ie te rukken en te plukken.
ene jaar zaten ze hartstikke vol en het andere jaar niks. Je
moest ze goed dunnen, maar dat waren ook goeie appels
hoor. En dan had je ook een hoekje struiken met Goudreinetten en Cox Orange Pippin, James Grieve op struiken
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“Toen die bomen groter werden, ben ik zelf aan het
snoeien gegaan en kochten we zelf een trekker en een
spuit. Maar dat spuiten heb ik eigenlijk geleerd van loonsproeiers. Dan was ik zo’n jong manneke en dan moest ik
mee spuiten, leren spuiten. Oh, en heel vroeger hebben
we nog met het paard voor de spuit gespoten, hè? Later
toen we zelf een trekker en een spuit gekocht hebben,
was de eerste spuit een slangenspuit. En als je alleen bent,
ga daar dan maar eens mee aan de gang! Dan moest je
steeds die trekker weer vooruit zetten, hè. Dan moest je
iemand hebben die reed, die zat dan de hele dag op zo’n
trekker te verrekken van de kou.
Later kregen we de blowsprayer. Ik was de eerste in de
buurt. Dat was een Hardie of een Douven, dat weet ik niet
meer. Maar er zat een Sachsmotor achterop en die moest
je dan aanzwengelen, met een lontje erin, en dan ging die
ventilator draaien, en dan moest je spuiten. Je moest ’s
nachts om drie uur beginnen omdat ’t dan helemaal windstil was, helemaal windstil, dan kon je bovenin komen.
Maar dat ging aardig goed, dat ging aardig goed.
Je moest heel langzaam rijden en voor vier bunder zat je
de hele dag op de trekker. En dan moest je steeds tanken,
tegenwoordig hebben ze een zeven- of een tienvoudige
concentratie. Toen was het de gewone concentratie van
de bestrijdingsmiddelen en dan moest je heel, heel zachtjes rijden. Dus bleef je op en neer aan ’t rijden. Dat kan ik
me nog herinneren van die tijd.

En dan had je al die bestrijdingsmiddelen zoals: de Californische pap en DDT en organische kwik en VBC, vruchtboomcarboleum. Daar zat je helemaal van af te vellen
als de zon scheen. Met licht vriezend weer moest je dat
spuiten: dat was voor de luizen en de schildluizen. En dan
had je voor de wintervlinder DNOC. Dat was ook gewoon

Van appelen word je rijk en van peren blijf je
rijk.’ En ja, ik heb het altijd een fijn vak gevonden, ondanks dat we moeilijke jaren gehad
hebben.
een plaag, de wintervlinder. DNOC en wat hadden we allemaal nog meer? Oh ja, zwavel: spuitzwavel. Ik kan er niet
zo gauw opkomen, er waren er een heleboel van.”
“Nou, en dan had je in de zomer nog het verdere onderhoud, hè? Maaien, en toen later kwamen die chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen, die Aamitrol of Weedazol.
Dan spoten we niet hele baantjes, maar zo alleen rond die
stammetjes en de opslag afknippen. Toen begonnen wij
al met waterlot eruit trekken in die hoogstammen. In de zomerdag, zo juni, juli, augustus
dan was het met de hand er zo uit te trekken.
Alles wat je er uit trok, hoefde je in de winterdag niet te snoeien en dat was ook wel nodig!
Want er werd van voorlichtingszijde, en dat is
niet verkeerd bedoeld, geadviseerd 2000 kilo
kalkammonsalpeter per hectare onder Goudreinetten en in die fruitteelt te gooien. Nou,
dan kreeg je knuppeltjes er op te staan en dan
in de winterdag met dat snoeien. D’r was haast
niet door te komen met een klein handschaartje. In de winterdag moest je daarna nog wel
iets in het vruchthout knippen maar dan had je
toch niet van die grote pinnen op die snoeiwonden staan.”
“En dan liep je zo naar de pluk toe en zo. Ja,
de pluk, dat was veel ouden van dagen, en zo.

En dan flinke ladders erin zetten en dan werken met
plukmanden toen. Later zijn de plukkorven gekomen,
de onderlossers. Met die plukmanden dan zat er eentje
onder die manden leeg te maken en die gaf weer een
nieuwe mee en dan konden ze weer verder gaan plukken. En er waren ook wel leuke dingen te vertellen: dan
staat er één bovenin de hoogstamboom en die wil dan
de ladder verzetten en de ander had ‘m dan met een
touwtje of met de zakdoek vastgebonden aan een tak en
die kon die niet los krijgen. Dan stond ie te rukken en te
plukken. Ja, dat waren leuke dingen. D’r waren bomen bij
van veertig sporten hoog maar later hebben we dat toch
teruggebracht. Gewoon plat gemaakt, die hoogstammen.
Niet meer die etage er bovenop. Dat had ik dus al in de
gaten, dat moesten we niet doen. Dat kostte veel geld,
heel hoog.”
“Fruit opslaan, dat deden we niet. Nee, ik verkocht partijen
fruit. Goudreinetten verkocht ik op stam, en dan waren
we eigenlijk al verlost van het spuiten, ja. En ook andere
partijen. Die wijkers, we hadden wat Laxton staan en wat
Jonathan en de Yellows natuurlijk, dat deed ik allemaal
zelf, die gingen naar de veiling. In juli, rond de Vierdaagse,

Rechts de heer Verweij.
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“Ik weet niet wat me erin
trok, maar het heeft me altijd
aangetrokken die fruitteelt.
Terwijl ik er toch helemaal niet
van afkomstig ben. Dat kwam
misschien ook door de voorlichtingsdienst en de cursussen
die je volgde op de scholen.
Er zei eens een keer een leraar,
dat was meneer Verklei die gaf
bodemkunde en nog een of
ander vak, die zei tegen me:
‘Van appelen word je rijk en van
peren blijf je rijk.’ En ja, ik heb
het altijd een fijn vak gevonden,
ondanks dat we moeilijke jaren
gehad hebben.”
Foto’s: Marianne Jans en familie
Verweij
De heer Verweij achter het stuur van zijn eerste nieuwe tractor.
dan kwam dat vroege fruit. Ja, en dan hadden we nog
Zigeunerin en we hadden nog Princess Noble. En op de
Zigeunerinnen daar hadden we nog Mantet staan en als je
die aanraakte, dan zaten er al vingers op. Verder hadden
we ook nog zoete appelen, Dijkmanszoet, Rode Dijkmanszoet. We hadden nog Cox op struiken, en nog wat Sterappelen en die moest je nog op stro leggen om op kleur te
laten komen. Een heleboel werk, een heleboel werk. Ja, en
soms had je toch wel hele goeie jaren.
Ik heb het een keer meegemaakt dat we strenge vorst
hadden in het voorjaar. En het maakte verschil of je nou
meer in de veldkant of achter die dijken zat, met de trek
van de Waal. Ik heb een keer het fruit verkocht in de bloei.
Bijna overal was het fruit bevroren maar hier aan die dijkkanten met die trek van die Waal, die noordoostenwind.
De eerste bloei was bevroren, maar op dat eenjarige hout
gingen ze verder bloeien, en toen heb ik hartstikke veel
fruit gehad.”
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Kuilenborgse roodjes
De heer Van der Hoeff uit Culemborg
Door: Sandra Wormgoor

m’n eigen herinneren, in [negentien]zes, zevenenveertig,
in die tijd, was je in de boomgaard aan het spelen en
dat was gewoon in de boomgaard van onze landheer,
want dat waren allemaal nog landheren.” Ik vraag wie
die landheer was. Hij noemt een naam van een grote,
bekende familie die heel veel boomgaarden bezat in die
tijd. “Dan zat er de bedrijfsleider en die moest ons dan de
boomgaard uitjagen, ja, wij waren ook geen lieverdjes. Als
‘t fruit rijp was ... wij wisten precies de lekkerste appels te

En ‘t moment dat ik bovenaan stond ... die ladder
die brak middenaf en ik ging met alle geweld naar
onderen en ik had op ‘n gegeven moment allemaal
peren in de schort ... ik gooide die uit en toen, weet
ik wel, dat is een reactie ik nam alle twee de stukken leer en ik sloeg ze tegen een heuvelbol, maar ‘t
was in die boomgaard, ik sloeg ze helemaal kats in
diggelen ... hier hoeft niemand meer op!

Frans van der Hoeff komt op me aflopen als ik van de
dijk zijn erf op fiets. Het is een warm welkom waarbij
hij direct vraagt of ik zijn perenboomgaard wil zien.
De boomgaard staat er al sinds de jaren dertig van de
vorige eeuw en ligt er verzorgd bij. Het onderhoud is
zijn werk, zijn hobby. Een wit laagje sneeuw bedekt
de hoogstambomen die afgewisseld worden door
halfstammen. De oorspronkelijke boomgaard is in de
loop der jaren aangevuld met nieuwe, makkelijker te
onderhouden en te oogsten fruitbomen. Er staat nu
veel Legipont, een gangbare, zoete peer.
“Vroeger”, zo vertelt Frans, “stonden er appels, peren, niet
te vergeten pruimen. Ja, later, dus dan praat ik over de
jaren zestig, toen is ook echt wel heel veel gerooid. Ik kan

bemachtigen. Culemborgse roodjes, hè, daar stond een
boom van hier, daar kreeg de landheer er eigenlijk nooit
één van ... maar wij wisten die boom te staan en dat waren
lekkere appels, die waren een van de eerste, je had eerst
de Yellow Transparant, en dan kreeg je die Kuilenborgse
roodjes, maar die waren lekkerder als die Yellow.”
“Mijn vader huurde van die landheer, zat in dit huis en,
ja, een landheer was indertijd heilig, mijn vader was in
die tijd ook altijd heel eh, bang voor die landheer, toch
wel. Kijk als wij iets deden wat niet van pas was, dan zei
m’n vader: ‘als meneer dat ziet dan kan ik de dijk op’,
dan zouden ze je de dijk opjagen ... maar zo, zo was het
vroeger... hij werkte eventueel nog voor die landheer, hij
had in pacht een huis van de landheer, een stuk bouwland
... en die landheer ... die was baas.” Dus was je afhankelijk?
“Helemaal afhankelijk, voor honderd procent. Alleen wij
zijn van een andere generatie ... tien jaar heb ik bij de
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landheer gewerkt ... wij waren toen een jaar of zestien, zeventien, achttien, wij waren gewoon anders opgegroeid,
want mijn vader, mijn vader moest, is altijd onderdanig
gebleven aan die landheer.”
Frans van der Hoeff vertelt vol vuur over zijn jeugd in
de fruitbomen. Vooral het werk als snoeier zal hij nooit
vergeten. Als ik hem vraag of er wel eens iemand uit een
boom is gevallen, antwoordt hij: “Jawel hoor, ikzelf ook
wel een paar keer ... omdat je bomen had, waar we nu
geweest zijn, daar kan je met een ladder van een dertig,
tweeëndertig sporten kan je ze plukken ... toen ik bij onze
landheer zat toen ... ik was toen een van de jongsten en
dan heb je ook wel ’s wat van dat rijwerk en dan kwam
je later in de boomgaard en dan waren d’r zo’n drie, vier
aan het plukken en die hadden dan de beste leer, beste
ladder te pakken, die ladder die d’r overschiet die nam je
en ja, ’t was niet de allerbeste ... ik was ‘r opgeklommen
en ik ... wij noemden dat de schulk, de schorten, je had

Ik verdiende zeven gulden op een dag en voor
het jagen dan moest je met je eigen baas mee ...
hij gaf niet meer dan zes gulden!” Ik vraag hem
waarom niet? “Ik wilde dat hij het loon gewoon
doorbetaalde maar je moest dan, dat was je
gewoon verplicht, een snipperdag nemen.
altijd een schort voor, hè, een schulk, da’s eigenlijk wel
een Culemborgs [woord], dat weet ik niet, al moet ik wel
zeggen ik heb verschillende jaren aan de overkant van
de Lek gewerkt en daar noemen ze ’t ook een schulk, dus
da’s eigenlijk ongeveer hetzelfde ... en ‘t moment dat ik
bovenaan stond ... die ladder die brak middenaf en ik ging
met alle geweld naar onderen en ik had op ‘n gegeven
moment allemaal peren in de schort ... ik gooide die uit
en toen, weet ik wel, dat is een reactie ik nam alle twee de
stukken leer en ik sloeg ze tegen een heuvelbol, maar ‘t
was in die boomgaard, ik sloeg ze helemaal kats in diggelen ... hier hoeft niemand meer op! En toen ... toen kwam
de bedrijfsleider en die zegt: ‘joh, wat is hier gebeurd?’ Zei
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die naderhand: ‘hou ’t stil, hou ’t stil, anders krijg je ook
nog klappen’, ja, want ’t was eigenlijk zijn schuld dat er
zo’n slechte ladder stond, snap je?”
Ik vraag hem of het snoeimateriaal wel goed werd onderhouden in die tijd. “Die werden goed onderhouden, ja
maar je weet wel, er is altijd wel een kneusje bij, da’s bij
mensen ook (...) Die ladders werden in de wintermaanden
helemaal geolied. Toen werd er eigenlijk wel secuurder
omgegaan met spul als tegenwoordig, vind ik.”
Je ziet de herinneringen bij Frans omhoog borrelen. “Dan
zal ik je een mooi verhaal vertellen, is heel mooi, hoe
eigenwijs dat jongelui dan ook kunnen zijn. Je moest
gewoon als personeel, al werkte je bij dezelfde heer, dan
moest jij gewoon mee gaan jagen ... op fazant, haas en
konijnen en ... en eenden en ganzen kan mij niet schelen
wat, noem alles maar op, konijnen zaten hier weinig, dan
moest je de Veluwe op of hoger, hier heb je heel weinig
konijnen. Ik verdiende zeven gulden op een dag en voor
het jagen dan moest je met je eigen baas mee ... hij gaf
niet meer dan zes gulden!” Ik vraag hem waarom niet?
“Ik wilde dat hij het loon gewoon doorbetaalde maar je
moest dan, dat was je gewoon verplicht, een snipperdag
nemen. Je kreeg die zes gulden uitbetaald ja, een gulden
schade en ik had dat in de gaten en ik was een jaar of

zestien, zeventien en ik zeg tegen m’n vader ... joh, ik ga
gewoon helemaal niet mee, hij betaalt me veel te weinig,
ik doe dat niet. M’n vader ... die zei dan: ‘dan betaal ik die
gulden wel’. Ik zei een heel lelijk woord, dat zeg ik nou niet
want dan wordt het opgenomen, nee dat doe ik niet, ik
zeg onder geen enkele voorwaarde ... ik ging niet mee ...
nee, ik vond het niet eerlijk ... waarom ik dan mee moest,
met veel minder dan als ik normaal verdiende? (...) Ja, je
moest van alles doen, je moest op een gegeven moment
een stok dragen, je moest een plank [meenemen] dat de
heren over de sloot moest dragen, je had een hele slechte
dag, je moest eigenlijk dubbel betaald worden ... en ik was
wel zo brutaal want ik dacht bij m’n eigen ‘hij kan de pot
op, ik voor minder en dan m’n eigen helemaal de beroerte
lopen voor deze man ... dat doe ik niet’.”
Frans heeft het veel over zijn vader en de relatie met de
landheer. Over zijn moeder hoor ik hem echter niet. Als
ik vraag welke rol zij op de boerderij speelde, zegt hij:
“Dat was eigenlijk een heel groot geluk voor d’r, want als
een boer een vrouw aanschaft dan ja, dan was er vroeger
op een gegeven moment, als ze konden melken, dan
moesten ze overdag twee keer op een dag uren onder
de koe gaan liggen, hè, maar was ‘t zo dat ze niet konden
melken, ja dan kon ze d’r eigen toch ook wel nuttig maken
omdat het een gemengd bedrijfje was die wat fruit ... wat
akkerbouw, wat kippen ... ze kon de kippen voeren, ze kon
op gegeven moment als er aardappels gerooid moesten
worden ... dan ging moeder, dat weet ik nog, dan ging die
ook effetjes mee aardappelen rapen ... zeker weten, alleen
ja, ik was de jongste van de tien kinderen, dus je snapt wel
dat dan een heel koppeltje bij huis hebt lopen, dan zijn er
‘n paar op school en anderen zijn al manswerdig, mijn zus
die leeft van alle kanten nog, die is twintig jaar ouder als
ik, die heeft mij opgevoed.”
Waren er überhaupt in die tijd vrouwen die de
boomgaard ingingen, om te helpen met oogsten
bijvoorbeeld? “Ik heb eigenlijk nooit in m’n jeugd ...
omdat het hoogstam was, je moest altijd met een
ladder de boom in en tegenwoordig ... de vrouwen en
de huisvrouwen die hoeven als ze moeten amper meer

te bukken, want ’t laagste fruit hangt hier en ’t hoogste
hangt hier [geeft laag en hoog met handen aan]. Dus die
kunnen net zo goed werk verrichten als wie ook ... ja, een
broek was d’r zeker niet bij, nee ik heb m’n moeder nooit
met een ... ja een onderbroek maar verder nooit met een
broek aangezien. Nee dan ging je niet de ladder op. En
denk d’r effe om, dan had je zo’n schort voor want een
mand, ja, ze hadden ook wel manden af en toe, maar ik
heb eigenlijk nog nooit in die tijd een vrouw de ladder op
zien gaan. Nooit.”
Als we het over de oogst hebben, komen we al snel ook
op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Frans van der
Hoeff bevestigt dat er in die tijd heel veel is gespoten,
zoals met DDT. “Daar spoot je ook alles mee dood en
jezelf ook wel een beetje. Je ging er zelf ook wel een
klein beetje aan.” Wat gebeurde er dan met je? “Nou dat
was echt een zenuwgif, ze gebruikten het al in de oorlog
dus je kan nagaan dat het een heel vaag en vies middel
was en dat ging op je zenuwen werken, nooit gemerkt,
al moet ik wel zeggen dat ik toen in de tijd spoot met
Paratheon (...) da’s een middel daar kon je wel goed ratten mee doodmaken... daar spoten wij op een gegeven
moment ook mee en ik weet wel dat als we daar een paar
dagen mee gespoten hadden dan kon het heel goed zijn
dat ik een paar keer naar de wc moest hoor.”
Veel bestrijdingsmiddelen inzetten om een zo groot mogelijke oogst te bereiken, dat was heel normaal in die tijd.
Frans: “Daar waren verschillende bomen bij, daar kwamen
tachtig drie vierde kistjes [af] dat was vijftien kilo appelen,
hoeveel is dat? Dat is 1200 kilo van een boom! En dat is
echt waar.” Ik kan het bijna niet geloven en vraag hem of
dat elk jaar zo was. “Nee, ‘t zat dit jaar vol en volgend jaar
had je maar tien procent ... een beurtjaar ... maar ik wilde
zeggen als die boomgaard vol zat, je weet niet hoeveel
kilo’s dat er van een boom kwam.” Deze constatering, dat
slechts een enkele fruitboom zoveel rijkdom kon leveren,
verbaasde niet alleen mij, maar leek ook Frans zelf zoveel
jaar na zijn jeugd nog steeds te fascineren.
Foto’s Sandra Wormgoor
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Foto Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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Oh ja, dat was vroeger zo anders!
De heer Quik uit Hedel
Door: Henk Capelle

De heer Quik is een boeiend verteller. Als hij terugblikt
op hoe hij in 1952 in Kerkwijk startte met zijn fruitteeltbedrijf, naar de impact van de oorlogsjaren op
zijn leven, de manier waarop het economisch leven in
de jaren zestig tot bloei kwam, zijn lidmaatschap van
de Rabobank, het sociale leven in het dorp Hedel waar
hij nu nog steeds zijn fruitteeltbedrijf heeft, zijn rol bij
de toneelvereniging, dan doet hij dat vol passie. Zijn
manier van vertellen, nodigt uit tot doorvragen. Bij tijd
en wijle stokt zijn gloedvol verhaal. Dan neemt hij even
een paar seconden de tijd en zegt: “Oh, wat is er veel

veranderd!” “Wat ging dat vroeger toch heel anders!”
mijmert hij dan. Zijn blik wendt hij dan een aantal seconden af en het lijkt alsof de tijd van toen als een film
aan hem voorbijgaat.
Daarna praat hij weer verder. Over de opkomst van de televisie, de eerste auto’s in Hedel, de politiek in die tijd, de
‘straatgevechten’ tussen katholieken en de hervormden,
de verpachting van de kerkbanken onder de kansel in de
kerk, hetgeen hij altijd een gekke bedoening vond, de bittere armoede in de dertiger jaren, de ruilverkaveling, het
feit dat nagenoeg iedereen een bijnaam had, en nog zo
veel meer. Hij schroomt niet kritisch te zijn. “De televisie
heeft veel kapot gemaakt. De mensen van nu zijn te veel
verwend. De banken van tegenwoordig hebben geen oog
meer voor hun klanten.”
“Oh, ja dat was vroeger heel anders!” is steevast zijn
conclusie iedere keer als hij de vergelijking maakt tussen
de tijd van toen en de tijd van nu.
Hoe het begon
In 1961 is de heer Quik komen wonen in het huis aan de
Drielseweg te Hedel waar hij nu nog steeds woont. De
bongerd lag achter het huis. 1961 was ook het jaar waarin
hij trouwde. Zijn vrouw was afkomstig uit Kerkdriel. In dit
verband de volgende anekdote. Zijn vrouw wilde, toen
ze naar Hedel verhuisde per se haar eigen dokter - die
ze in Kerkdriel had - houden. “Dat noopte mij ertoe om
ook van dokter te veranderen”, zegt hij nu nog met een
zekere twijfel in zijn stem. Ik had vóór ik trouwde mijn
eigen dokter maar na mijn huwelijk stapte ik over naar
dezelfde dokter als mijn vrouw want zij wilde niet van
dokter veranderen.” “Maar”, voegt hij daar snel en toe,
“mijn vroegere dokter en ik, wij zijn altijd goede vrienden
gebleven.” In 1979 kocht hij de grond aan de overkant
van zijn woning. Dat was een bongerd van ongeveer 1,25
hectare groot, die zijn ‘voorganger’, een ver familielid,
in 1952, vlak na de voltooiing van de ruilverkaveling had
aangelegd, zo vertelt hij met bewondering over zijn
voorganger, die hij typeert als een soort ondernemend
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man. Het was een bongerd die vol stond met oude rassen
zoals de Burré Alexander Lukas en de Conference. “De
Burré Alexander Lukas is een oeroud perenras waar de
Engelse consument dol op is”, zo vertelt hij, maar die
de Nederlanders maar een rotras vinden. Zijn volledige
oogst wordt jaarlijks, ook nu nog steeds, naar Engeland
geëxporteerd. Kenmerkend voor het ras is de hoge
opbrengst. De Conference, ook een perenras, zijn eerder

toen brak de oorlog uit en toen hadden de mensen ineens wel geld. Dat was zinken geld van de
Duitsers. Toen kwamen de mensen alsnog naar
mijn vader om de groenten te betalen, die ze
drie, vier jaar geleden bij hem hadden gekocht.
Hij zei hen dat het goed bedoeld was maar dat
het niet meer hoefde. Ja, zo arm was het toen!
struiken dan bomen. Vóór hij het huis aan de Drielseweg
kocht, had hij al sinds 1952 een boomgaard van drieënhalf
ha groot te Kerkwijk. Dat was een bongerd die opviel door
zijn grote variëteit aan fruitbomen. Appels, peren, maar
ook kersen en pruimen. “Dat is iets wat nu niet meer zou
kunnen”, mijmert hij, “zo veel verschillende soorten fruit
op een dergelijke oppervlakte, nee, dat zou nu niet meer
kunnen, nu heb je in een bongerd maar één enkel ras
meer.”
De oorlogsjaren
Mijnheer Quik weet zich nog levendig te herinneren dat
‘de ondergrondse’ op hem grote indruk maakte. Wat was
de rol van die ondergrondse? “Als Engelse vliegtuigen
door de Duitsers werden neergeschoten, dan zorgde de
ondergrondse er onder meer voor dat de piloten, die zich
met hun parachute hadden weten te redden naar de Biesbosch werden gebracht om ze vandaar met speedboten
naar Engeland te brengen. Op die manier heeft de ondergrondse veel mensenlevens weten te redden. In het begin
van de oorlog was er nog geen sprake van een goed
lopende organisatie. Later wel. Het was na zekere tijd een
geoliede machine.” Hij zelf had binnen die ondergrondse
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ook een rol. Daarover vertelt hij het volgende: “Ik was
klein van gestalte, een klein mannetje, maar toch konden
ze mij goed gebruiken, daar bij die ondergrondse. Omdat
ik klein was, kon ik overal goed doorheen komen.” In de
oorlogsjaren deed de woning aan de Drielseweg dienst
als dienstwoning van de ondercommandant. In de tuin bij
het huis stond het luchtafweergeschut van de Duitsers.
“Aan deze kant van de Maas zaten de Duitsers en aan de
andere kant zaten de Engelsen. Tussen de beide partijen werd hevig gevochten. In Geffen, dat is een dorp in
Brabant, niet zo ver hier vandaan, stond het geschut van
de Engelsen. Die kwamen dan met hun jagertjes raketten
afvuren om de Duitsers te ontwrichten. Ja, er is hier in de
oorlogsjaren hevig gevochten, hier in Hedel, en nagenoeg
alles is in de prak geschoten. Het huis aan de Drielseweg
was één van de weinige woningen die in dat oorlogsgeweld overeind was gebleven. De oorlog had op de jonge
Quik een grote impact want met zijn vader en moeder
heeft hij moeten vluchten, eerst naar het nabijgelegen
Bruchem en later naar het Zuid-Hollandse Leerdam. Deze
evacuatie duurde acht maanden. De oorlogsjaren was ook
de tijd dat hij op school verplicht Duits moest leren, iets
waarvan hij altijd veel voordeel heeft gehad, vertelt hij vol
trots.
Katholiek en hervormd
In Hedel is er altijd een grote scheidslijn geweest tussen
de katholieken en hervormden. Dat zag je overal, in de
besturen van de kerk, de toneelvereniging en natuurlijk
ook in de gemeenteraad. Maar ook op straat was dat
duidelijk te zien. Hij vertelt: “Toen we als kinderen op onze
klompen over het grindpad naar school gingen, was het
iedere dag vechten en stenen naar elkaar gooien. Met
onze klompen sloegen we er op los. De katholieken tegen
de hervormden. Ergens was je dat door je ouders ingegeven. In de latere jaren werd dat vechten minder, maar
de spanning tussen beiden, die is nog heel lang blijven
bestaan. Ook trouwen over de geloofsgrens heen was
ondenkbaar. Geen denken aan dat een katholiek meisje
met een hervormde jongen zou trouwen of omgekeerd!
Als iemand van een ander dorp verloofd was met iemand
uit Hedel, dan werd die letterlijk met harde hand terug-

geslagen. O ja, dat was toen heel anders dan nu!” En dat
het nu anders is, illustreert hij tegelijk met een voorbeeld
uit zijn eigen familiekring. Zelf is hij, zegt hij, “Nederlands Hervormd maar mijn kinderen zijn allebei met een
katholiek getrouwd.” Over het gemeentebestuur uit die
tijd is hij zonder meer positief. Hoe verdeeld katholieken
en hervormden ook waren, toch was de gemeenteraad,
waarin de hervormden licht in de meerderheid waren,
goed in staat om het dorp zeer goed te besturen. Over de
politiek van toen, heeft, anders dan over de politiek van
nu, niets dan lof. Het bestuur van toen trok zich het lot
van de gewone man wel degelijk aan.
Arm en rijk
Het rivierengebied had erg te lijden onder de bittere
armoede van de jaren dertig. “Nog steeds zie ik de rijen
van mensen voor de diaconie staan”, vertelt de heer
Quik, zichtbaar geëmotioneerd. “Straatarm waren ze, de
mensen toen, op een aantal vooraanstaande boeren na.
Erg arm waren ze. Bij de diaconie haalden ze brood, melk
of wat groenten op. Mijn vader ging groenten venten in
Den Bosch en als hij van zijn ronde thuis kwam, was zijn
antwoord op de vraag van mijn moeder ‘of hij wat hij had
gebeurd’, steevast ‘neen’. De mensen waren te arm om
de groenten te kunnen betalen. Daarom gaf mijn vader
de groenten gratis weg. Dat speelde op het eind van
de jaren dertig, toen brak de oorlog uit en toen hadden
de mensen ineens wel geld. Dat was zinken geld van
de Duitsers. Toen kwamen de mensen alsnog naar mijn
vader om de groenten te betalen, die ze drie, vier jaar
geleden bij hem hadden gekocht. Hij zei hen dat het goed
bedoeld was maar dat het niet meer hoefde. Ja, zo arm
was het toen!”
De stap voorwaarts
“Maar na de oorlog”, zo gaat hij verder, “toen ging het
ook snel beter”. “Je zag dat zienderogen gebeuren. De
mensen hadden wat meer geld en konden zich ook wat
meer veroorloven.”
“De grote stap voorwaarts kwam in 1962, je weet wel, het
jaar waarin in Slochteren gas werd gevonden. Vanaf toen
ging het met grote sprongen vooruit.” Toen kwam ook

de televisie, die volgens hem veel kapot heeft gemaakt.
Slechts enkelen hadden het geld om een televisie te
kopen en men ging kijken bij zij die er wel één hadden. Zo
herinnert hij zich dat ze met z’n allen een tv-voorstelling
van cabaretier Tom Manders gingen kijken. Zelf heeft hij
er in 1961 één gekocht, een zwart-wit want kleurentelevisie bestond niet. “Die was toen zo zwaar, dat je met
twee man moest zijn om die op te tillen. Die heb ik nu nog
steeds, die staat op de zolder; binnenkort komt iemand
hem ophalen om er een vogelkooitje van te maken.”
Rabobank
Volgend jaar is de heer Quik vijftig jaar lid van de
Rabobank en daar is hij trots op. Toen hij 25 jaar lid was,
heeft hij van de bank een schotel ontvangen, die nu nog
pontificaal aan de muur in de keuken hangt. Hij vergelijkt
de bank van vroeger en die van nu, en dan is hij ineens
fel. “Het lijkt of de klanten er tegenwoordig niet meer
toe doen”, zegt hij krachtig. “Vroeger had je in ieder dorp
een kantoor en die zijn allemaal gesloten. Naar de klant
wordt heel slecht geluisterd.” Zijn lidmaatschap van de
Rabobank begon in 1961, het jaar waarin hij trouwde en
geld nodig had om het huis met de boomgaard aan de
Drielseweg te kunnen kopen.
Beeldend beschrijft hij hoe het lenen van geld toen in zijn
werk ging. “De directeur van het kantoor ging op de fiets
alle leden van het bestuur - dat uit de vooraanstaande
boeren van het dorp bestond - af met de vraag of de
lening verstrekt mocht worden. Het kantoor van de
bank was niet als nu, in een statig pand in het centrum
gevestigd, neen het kantoor was in het huis van de
directeur zelf. Daar kwam dan ook de notaris om de
akte te passeren. Om geld te kunnen lenen, moest je
lid worden van de bank. Zonder lidmaatschap kreeg je
geen geld. “Oh ja, en de Rabobank, dat heette toen nog
geen Rabobank, dat heette toen nog de Raiffeisenkas,
genoemd naar een plaatsje in Duitsland.” Wederom
maakt hij een vergelijking tussen de tijd van toen en de
tijd van nu. Hij plaatst kritische kanttekeningen bij de
kapitaalsintensiteit van de huidige agrarische bedrijven.
“In de huidige bedrijven zit veel geld. Dat was toen niet.
Toen hoorde je ook niet dat een bedrijf over de kop ging.
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Failliet gaan, dat hoor je nu veel meer. Dat komt omdat
er in de bedrijven nog heel veel geld zit. Dat was vroeger
veel minder. Oh ja, wat dat betreft is er veel veranderd!”
Het bedrijf
Zijn opleiding tot groente- en fruitteler volgde hij kort
na de oorlog, eind jaren veertig en dat was vooral in de
winter. Het was de tuinbouwconsulent, de heer Gerritsen
die deze opleiding organiseerde. ‘Getrouw en met vrucht’
stond er op het diploma. Zijn bedrijf is altijd gerund door
eigen mensen, hijzelf, vrouw en kinderen. In de oogsttijd,
altijd een drukke tijd, kwamen neven, nichten, ooms en
tantes helpen. “We hadden altijd veel schik, ja heel veel
schik. Jammer dat er veel hoogstam verloren is gegaan.
De bomen zijn weg maar ook de mensen zijn weg! Dat
komt omdat de arbeid te duur is geworden. Plukken van
hoogstamfruit kost vele uren arbeid en dat is te duur
geworden. De rassen die wij hadden, die waren ijzersterk.
Denk maar aan de Boskoop, de Belle Fleur, de Groninger
Kroon, oh ja, die laatste, dat is zo’n sterk ras. Gif tegen
infecties had je bij deze rassen haast niet nodig, zeker
niet bij de Groninger Kroon want dat is zo’n sterk ras.
Tegen ziektes gebruikten we toen, dat was in de jaren
zestig een geel spul, vruchtboomcarboleum heette dat.
Nu is dat anders! Tegenwoordig moet je, afhankelijk van
de weersomstandigheden en de infecties, vele keren
per jaar spuiten, wel 23 keer. Op de appel en de peer
ligt tegenwoordig een laag vergif en wassen helpt niet.
Men denkt dat het helpt maar dat is niet zo. Je kunt de
appels en peren maar beter schillen in plaats van wassen.”
De heer Quik is nog steeds als fruitteler actief. “Ik heb
twee nieuwe heupen en daarom moet ik in gang blijven,
anders ben ik zo stijf als iets en als ik aan de gang blijf, dan
heb ik ook goede zin ook.” “Zo werkt dat”, en daarmee
verklapt hij meteen zijn geheim.
Foto Marianne Jans
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Door het zingen de kerk uit
De heer Jan Hekman uit Alem
Door: Gert Huting

in de fruitteelt zag hij daarin geen enkele toekomst
meer voor hem en zijn gezin weggelegd. Toch had hij
op dat moment al een heel verleden in de fruitteelt
achter zich en een schat aan ervaringen in de hoogstambongerd opgedaan. Daarover vertelt hij graag; zijn
verhalen zijn soms nostalgisch, maar ook heel realistisch, gelardeerd met prachtige anekdotes.
“Mijn vader is eigenlijk begonnen met loonspuiten, net
na de oorlog. Met geleend geld kocht hij een motorspuit,

Onder een druk van dertig atmosfeer werden de
bestrijdingsmiddelen tot hoog in de bomen gespoten. Als het paard soms, wanneer de spuit vooruit
moest - ondanks het commando - toch stil bleef
staan, werd de spuitlans even op zijn kont gericht
en reken maar dat het dan wilde lopen!

Hoewel Jan Hekman het grootste deel van zijn arbeidzaam leven touringcar-chauffeur is geweest, heeft hij
altijd een grote affiniteit met de fruitteelt gehad. Tot
op de dag van vandaag is hij bezig met het snoeien van
fruitbomen bij een teler in de buurt en houdt hij een
aantal fruitbomen bij van particulieren in zijn omgeving. Als kind van een loonwerker, tevens fruitpachter
en fruitteler, is hij bij wijze van spreken van uit de wieg
zo in de hoogstambongerd gestapt. Dat hij er als jonge
man eind jaren zestig van de vorige eeuw mee stopte,
was noodgedwongen: vanwege de opkomende malaise

waarvoor een gehuurd paard was gespannen. Daarmee
ging hij overal bij de boeren spuiten en zo had hij in de
loop der jaren zo’n zestig hectare om bij te houden.”
Het bespuiten van de hoogstamfruitbomen was een vak
op zich. Aan de spuit zat een lange, zware slang met aan
het einde een spuitstok, een spuitlans. Onder een druk
van dertig atmosfeer werden de bestrijdingsmiddelen tot
hoog in de bomen gespoten. Als het paard soms, wanneer
de spuit vooruit moest - ondanks het commando - toch
stil bleef staan, werd de spuitlans even op zijn kont gericht
en reken maar dat het dan wilde lopen! Het was zwaar
werk, dat loonspuiten, maar het leverde wel geld op.
Daarom kon er enkele jaren later al een trekkertje worden
gekocht. Daarna bleef het loonwerken niet beperkt tot
enkel het spuiten van de hoogstambomen, maar er werd
ook gras gemaaid en snoeihout opgeruimd.
Zo was Jan Hekman als jochie van een jaar of acht al druk
in de weer om zijn vader te helpen. Tijdens het spuiten
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reed hij op de trekker en was hij er al snel veel handiger
in dan zijn vader. Het was een kunst om zo te rijden en te
manoeuvreren, dat je de zware slang op de juiste manier
meesleepte.
Een van de middelen waarmee gespoten werd, was
vruchtboomcarboleum. Alles wat daarmee in aanraking kwam werd geel: het paard, de spuit, de trekker, je
kleding, ja zelfs je ondergoed was geel. En je handen ook
natuurlijk. Het was een sport om met gele handen op
school te komen. Van Toon, de knecht, leerde Jan al snel
hoe hij zijn handen zo geel mogelijk kon krijgen. Naast de
relatief onschuldige carboleum, werd er ook gewerkt met
parathion en DDT. En zelfs met kwik; alsof het pap was!
Dat slechte werk bracht echter wel de nodige centen in
het laatje, waarmee op den duur wat fruit gepacht of zelfs
aangekocht kon worden. Op deze manier kwam je als
loonwerker geleidelijk meer in de fruitteelt terecht.
In de vijftiger jaren loonde het dan ook nog steeds om
fruitteler te zijn. Bijvoorbeeld Cox Orange bracht een
gulden vijftig per kilo op; wanneer er toen negentig kisten
van twintig kilo per stuk geveild werden, leverde dat een
vermogen op. Zelfs de val, met name de schone plukval,
was op de veiling nog redelijk wat waard. Logisch, dat
er toen nog door jonge mensen gekozen werd voor de
fruitteelt.
Zo verging het ook Jan Hekman die in ’67 het loonwerkersbedrijf van zijn vader overnam, maar die het jaar erop
- nadat hij nog een nieuwe spuit en trekker had gekocht
- geconfronteerd werd met het massaal rooien van de
hoogstambomen. In die periode was het fruit niks meer
waard, werd het op de veiling doorgedraaid en kreeg je
van de overheid een zogenaamde interventieprijs. De
aanvoer was zo enorm groot, dat er op verschillende
plaatsen grote gaten werden gegraven, waarin het goede
fruit gestort werd. En zo gebeurde het, dat de heer Hekman in die tijd ook nog op de televisie kwam. Tot drie keer
toe op een en dezelfde dag was hij, telkens met negentig
kisten Conference-peren, naar Geldermalsen gereden om
ze voor zeven cent per kilo in een groot fruitgraf te storten. Blijkbaar waren er door de NTS opnamen gemaakt
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en later uitgezonden, want nadien wisten verschillende
mensen uit Rumpt te vertellen, dat ze Jan met zijn karretje
fruit nog op de televisie hadden gezien.
Het werd armoe troef in de fruitteelt. Ondanks dat zijn
vrouw ook nog mee ging plukken bleef er geen dubbeltje
over. Het ging zelfs zover dat ze ’s nachts voor een fruitexporteur appels gingen inpakken. “Gingen we dan met
een stel armoedzaaiers, van die fruittelers allemaal; dan
gingen we daar van zessen tot zessen, gingen we daar dus
appels inpakken op een schaal.” Maar overdag moest er

Daarna kwam jij pas naar beneden. Je had
echt het hart niet in je lijf om hem voor te zijn.
Over hiërarchie gesproken! De voorplukker had
niet alleen de eerste ladderkeus en de kleinste
hoenderik, hij had ook de beste plaats bij het
kampvuur: uit de rook en toch lekker warm!
weer gewoon gewerkt worden. Gras maaien, spuiten en
zo. “Ik ben ook een keer wakker geworden, dat de trekker
in de boom zat … in slaap gevallen met het gras maaien.”
Met overheidssubsidie werden eind jaren zestig de
hoogstambongerden een voor een opgeruimd en binnen
de kortst mogelijke tijd was er voor de loonwerker nog
maar tien hectare over om te bewerken. Dat betekende
niet alleen voor hem einde verhaal, maar deze aanpak
was de definitieve doodsteek voor nagenoeg al het
hoogstamfruit. Er kwam een heel ander soort fruitboom
voor in de plaats. De staande soort fruitteelt met spillen
van het type vier, zeven, negen … noem ze maar op.
Het bewerken van de hoogstambomen was dermate
arbeidsintensief gebleken dat het wel gedoemd was
plaats te maken voor een hele nieuwe vorm van fruitteelt.
Als kersenkoopman pachtte de vader van Jan Hekman
elk jaar een grote kersenbongerd, samen met een man
of vijf, een maatschap. Zijn moeder was samen met de
andere vrouwen van de maatschap, werkzaam aan de dis,

bezig om de kersen te sorteren. Hoewel vreselijk zwaar,
vanwege de lange dagen, was het in die zes tot acht
weken ook een ontzettend mooie tijd. Iedere dag zorgde
de spreeuwenkeerder voor een kampvuur, waarop het
water voor de koffie werd gekookt en waaraan je je lekker kon warmen als het koud en regenachtig weer was.
Behalve koffie, was er iedere morgen rond acht uur voor
elke plukker een haring. Maar na verloop van tijd waren
verschillende mensen zodanig aan de kersenpiep [diarree], - met name de zwarte kersen hadden een enorm
laxerende werking - dat ze geen haring behoefden. De
twee haringen die overbleven werden dan onder de overigen verloot door middel van bamzwaaien [raadspelletje
met lucifers]. Stond je je daar heel druk te maken voor een
stukje haring!
Ruim dertig plukkers, onder aanvoering van de voorplukker, waren weken achtereen werkzaam in de hoge
kersenbomen om al die kersen naar beneden te brengen.
Er stonden bomen bij - Vroege Duitsers - zo hoog, dat
een ladder van vierenvijftig sporten nog niet toereikend
was om helemaal bovenin de boom te komen. Omdat er
onderaan de boom weinig hout zat, moest de ladder worden gestut met een schaar. En omdat Jan nog maar een
jongen van vijftien was en beduidend minder woog dan
de volwassenen, was hij de aangewezen persoon om bovenin te gaan plukken. Dat was dermate hoog - soms was
er nog een klein laddertje boven aan vastgemaakt, zodat
je aan wel zestig sporten kwam - dat buitenstaanders die
het zagen, vol bewondering van acrobatiek spraken!
Hij verdiende daarmee vijftien gulden per dag. Als volwassene had je vijfentwintig, later zelfs vijfendertig gulden
per dag. Wanneer je dat afzette tegen het gangbare loon
in die tijd, zo’n vijfentachtig à negentig gulden per week,
dan was dat kersen plukken toch een heel lucratieve
bezigheid. Je werkte daar wel van ’s morgens vijf tot ’s
avonds half zes voor, met enkele onderbrekingen voor de
koffie en de lunch. Maar aan het eind van de kersentijd
had Jan met zijn vijftien gulden per dag voldoende verdiend om een bromfiets te kunnen aanschaffen.
Als kersenplukker had je een eigen ladder en eigen genummerde hoenderik [plukmand] toegewezen gekregen.

De voorplukker had niet alleen de kleinste hoenderik,
maar had ook zijn ladder als eerste mogen uitzoeken. Hij
bepaalde het tempo en hield samen met de bazen - de
mannen van de maatschap - in de gaten of je wel of niet
mee kon komen. Had de voorplukker zijn hoenderik vol,
dan kwam hij als eerste, samen met zijn maat naar beneden en riep: ‘Onder!’ Waarop iedereen met zijn volle mand
naar beneden kwam, om samen naar de dis te lopen. Op
de dis waren ook nummers aangebracht en moest je bij je
eigen nummer de hoenderik ledigen. De dames achter de
dis wisten zodoende precies van welke plukker de kersen
afkomstig waren en aarzelden dan ook niet om zo nodig
de plukker die het niet zo nauw had genomen, daarop
te attenderen. Er moest immers schoon geplukt worden:
geen mussenpik, geen lek [kapotte kersen], geen rotte
kersen en geen blad in de hoenderik.
Om praktische redenen, maar vooral om de druk van
de smalle sporten van een ladder de hele dag aan je
voeten te kunnen verdragen, liepen de plukkers op
klompen. Sommigen hadden de hak van de klomp nog
iets scherper uitgevijld om er maar beter mee achter de
sport te kunnen haken, om wegglijden te voorkomen. Je
stond op de ladder met je ene been door een opening
tussen twee sporten van de ladder en je andere been
enkele sporten lager. Zo kon je met twee handen tegelijk
plukken en redelijk achterover reiken, zonder dat je van
de ladder viel. Daar werd nauwlettend op toegezien door
de bazen, die er bij gebaat waren dat het plukken niet
alleen netjes, maar ook snel gebeurde. Binnen het half uur
moest je toch wel een hoenderik vol hebben, met een kop
er op. Maar je moest het niet wagen om eerder dan de
voorplukker naar beneden te gaan. Had je het lef om dat
toch te doen, dan had je een probleem. Eerstens kreeg je
stevig van hem op je donder en daarna ging hij jagen, als
voorplukker met zijn kleinste mandje alsmaar sneller plukken en moesten jij en de andere plukkers maar zien, dat je
hem bijhield. Dat werkte ruzie en spanningen in de hand.
Dan bleef er weinig tijd over om nog even een sjekkie te
rollen, laat staan op te roken.
Het was de kunst om de kersen zodanig, steeds met de
steeltjes omhoog, heel losjes op elkaar in de hoende-
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rik te leggen, zodat er minder gewicht in zat, maar de
mand toch vol was, met kop en al. Dit werd luchtleggen
genoemd. Vooral Varikse en Mierlose Zwarten leenden
zich daar erg goed voor Dat kon al gauw een halve tot een
hele kilo op een hoenderik van vijf kilo schelen. Maar ja,
dat wist men van elkaar maar al te goed en zo gebeurde
het wel, dat er onder het lopen naar de dis, gauw even
door een ander tegen jouw hoenderik werd getikt, waardoor het hele handeltje ineen zakte. Weg kop, terwijl het
nou juist een eer was om altijd met een volle hoenderik,
met kop erop, bij de dis te verschijnen.
“Soms hing een boom zo vol met kersen, dat er om
geloot werd wie hem mocht plukken. In één zet [verticale
plukstrook, aan beide zijden van de ladder ] zaten dan
zoveel kersen, dat je wel negen keer ‘op’ moest, voordat
zo’n zet leeg was. Dan kon je in alle rust plukken, want ook
dan gold: niet eerder naar beneden dan de voorplukker.
Je wachtte maar geduldig in de boom af en rookte rustig
je sigaretje tot je bespeurde dat Jan Zondag, zo was
zijn naam, uit de boom was. Daarna kwam jij pas naar
beneden. Je had echt het hart niet in je lijf om hem voor
te zijn. Over hiërarchie gesproken! De voorplukker had
niet alleen de eerste ladderkeus en de kleinste hoenderik,
hij had ook de beste plaats bij het kampvuur: uit de rook
en toch lekker warm!”
Enkele keren tijdens de kersentijd was er aanleiding om
een feestje te houden. De eerste keer gebeurde dat,
wanneer er al voor zoveel geld aan kersen was verkocht,
dat de maatschap kon zeggen: wij zijn over de dam. Dan
was er al voldoende geld binnengekomen om de pacht
van de kersen te kunnen betalen. Om dat te vieren werd
er bier en limonadegazeuse in de bongerd gehaald. Ook
werd er een rondje gegeven als er een dubbele kers
geplukt was, mits dit aan de dis was gemeld. Tot slot was
er op de allerlaatste plukdag het Kersenfeest. Dan zat de
kersentijd, die een kleine twee maanden had geduurd,
erop.
Jan Hekman is zo gefascineerd door het onderwerp, dat
hij nog een verhaal met de nodige anekdotes uit de kersenbongerd kwijt wil. “Wij waren begin jaren zestig al zo
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modern, dat we een geluidsinstallatie met bandrecorder
en microfoon in de kersenboomgaard hadden.”
En - toeval of niet - laten ze nou een spreeuwenkeerder
in dienst hebben die Frans Bauer heette en uit een
woonwagenkamp afkomstig was. Enkele jaren geleden
meenden mensen in Kerkdriel te weten, dat het om de
opa van dè Frans Bauer van nu gegaan zou hebben! Feit
is wel, dat deze spreeuwenkeerder heel goed kon zingen
en via de geluidsinstallatie zijn liedjes niet alleen de
kersenbongerd in stuurde, waardoor de spreeuwen weg
bleven, maar de versterker zover had opengedraaid, dat
het op zondag tijdens de dienst tot in de kerk hoorbaar
was. En dat vanuit de kerk het vriendelijk verzoek kwam
om de installatie tijdens de kerkdienst toch maar iets
zachter te zetten.
Hij was een spreeuwenkeerder met een bijzonder
arbeidsethos. Om de spreeuwen nog meer angst
aan te jagen en zodoende uit de kersenbongerd te
houden, nam hij met de bandrecorder het geluid op
van angstig schreeuwende spreeuwen, die hij in de
bongerd had gevangen. Beslist niet diervriendelijk, maar
buitengewoon effectief.
Jan Hekman beëindigt het onderhoud in stijl met het
showen van een plukschort, ook wel pulles genoemd,
een nostalgisch plukkersattribuut uit het rijke
hoogstamverleden.
Foto Marianne Jans

Over verpachtingen en verkopingen van het Betuwse fruit
De heer Van Amerongen uit Ingen
Door: Annemieke van Buël

wilde achterlaten. Het liefst blijft hij hier ook wonen,
zegt de heer Van Amerongen: “Ik zou d’r niet uit willen,
maar je kun niet zeggen, met ziekte of zo …” In de oorlogstijd gingen de kinderen vaak niet naar school als er
geen kolen waren om de school te verwarmen of slechts
twee dagen per week.
Vroeger had zijn vader wel wat fruit om het huis, maar niet
veel: één bunder (1 hectare). En daarbij had hij wat vee
zoals koeien, paarden en schapen. Het vee kon een aantal
maanden in het gras onder de hoogstamfruitbomen
lopen. Men ging in de omgeving fruit ‘aan de stem (stam)
kopen’ zoals hij het noemt. Dat deed zijn vader veel.
Dat ging middels verpachtingen. In Ommeren waren de
boomgaarden van het Fonds Hulpbetoon van de Baron
van Brakel [red: een sociaal ingestelde man], die op Den
Eng woonde, een landhuis tussen Ommeren en Lienden.
Er waren verpachtingen en verkopingen in Ingen aan het
Ingense Veer, in Ommeren aan de Ommerenveldseweg,
in Eck en Wiel bij De Zwaan, en verder in Lienden, Maurik,
Buren en IJzendoorn. Het bezoeken van die verkopingen
noemden ze ‘vakantie’ toentertijd. Dat moest in acht

We zitten in de kamer annex keuken van de eenvoudige woning van de heer en mevrouw Van Amerongen
in Ingen. Achter de muur horen we regelmatig een
paar koeien met de waterbak rammelen als ze elkaar
wegduwen om te kunnen drinken. Tijdens het interview
doet ook de kanarie regelmatig van zich horen met zijn
getjilp. De heer Van Amerongen vertelt dat hij in dit
huis in 1931 geboren is en er zijn hele leven is blijven
wonen. Behoudens twee periodes van enkele weken
van evacuatie: in de oorlog en nogmaals ten tijde van
hoog water in de omgeving. Bij de tweede keer hoog
water is men met zes of zeven mensen op de bovenverdieping blijven zitten, omdat men niet weer het huis

De kersen- en appelbomen waren wel tot veertig à
vijftig sporten hoog en soms werd de leer zelfs op
een wagen gezet om maar hoog genoeg te komen.
dagen overal gebeurd zijn. Bij het plukken van het fruit
nam men zo nodig extra mensen mee. Dat waren vaak
mensen die in de fabriek in ploegen werkten en buiten
die uren wat extra’s konden bijverdienen met plukken. De
heer Van Amerongen vertelt dat men er vroeger redelijk
van kon leven.
Alles in de hele omgeving was hoogstam. Halfhoog- of
struikvorm kwam praktisch niet voor.
De kersen- en appelbomen waren wel tot veertig à
vijftig sporten hoog en soms werd de leer zelfs op een
wagen gezet om maar hoog genoeg te komen. De heer
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Van Amerongen vond ’t geen probleem om op die hoge
ladders te klimmen, maar zegt er achter aan: “Maar nou
zou ik ’t niet meer doen.” Bij het kersenplukken had men
een voorplukker, een man die goed kon plukken, en die
riep als de hoenderikken uitgegoten moesten worden.
Maar niet altijd had iedereen zijn hoenderik al vol als de
voorplukker riep dat de hoenderikken geleegd moesten
worden.
Het leukste vond de heer Van Amerongen de verkopingen, die door een plaatselijke notaris in een locatie in het
dorp geleid werden; men kon dan mijnen en dat gaf soms
commotie als er wel drie of vier mensen tegelijk riepen.
Daarna was het ’s avonds feest met een borreltje erbij.
Veertig jaar geleden zijn de heer en mevrouw Van
Amerongen getrouwd. Toen is hij gestopt met dat fruit
pachten en plukken en is hij zich meer met vee gaan
bezighouden en “gaan boeren” zoals hij het zelf noemt.
Hij heeft nog altijd wat koeien, schapen (en nu ook een
paar lammetjes) en 25 paarden en pony’s, die hij dagelijks
moet verzorgen op verschillende plekken in Ingen en
omgeving. Maar zijn vrouw vindt nu dat hij het wat kalmer
aan moet doen gezien zijn leeftijd. Een beetje handel in
vee heeft hij altijd wel leuk gevonden om te doen.
En dan komt er in het gesprek een hele rij namen van
appels, peren en pruimen voorbij.
Appels: Hoofdzakelijk Goudreinetten, en verder Bellefleur,
Jonathan, Sterappels, Yellows, Dijkmannen, Kesterens
Wijnzuur, Koningszuur, Bosappelen, Notarisappel. Van de
appels herinnert mevrouw Van Amerongen zich dat ze
de Sterappel lekker vond en de Yellow was de lekkerste
handappel in de zomertijd. Als peren worden genoemd:
IJsbouten, Conference, Gieser Wildeman, Winterjannen,
Leopolds. Deze laatste vonden ze het lekkerste. Pruimen:
Reine Vic, Eldense Blauwen en Boerenwit. Appels werden
in kisten van 25 kilo gedaan, peren in kisten van 30 kilo
en kersen in kisten van slechts 5 kilo. Vroeger werd het
fruit op stro bewaard, maar tegenwoordig heeft men
koelcellen waardoor men alles heel veel langer kan
bewaren.
Foto Annemieke van Buël
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Ja, we hebben wat afgesjouwd
De heer Stap uit Maurik
Door: Wil Willemse

Gerrit Stap, 86 jaar, ontvangt me in zijn kamer in het
zorgcentrum De Valentijn in Maurik. Hij begon samen
met zijn zwager Teunis Willemse, na wat omzwervingen
en werken bij een fruitteelt-loonwerkersbedrijf, een
eigen fruitteeltbedrijf.
Voor mij als interviewer was het wel een verrassing
te ontdekken dat Gerrit Stap net als ik, het vak heeft
geleerd van mijn vader.
“Toen ik van school af kwam, ik was 9 april jarig en op
10 april ging ik met mijn oom naar de steenfabriek in
Ravenswaaij, die fabriek was aan de aan de Wijkse kant.
Nee, dat was het niet. Daar ben ik mee opgehouden. Nou
toen kwam de oorlog en heb ik verschillende jaren in de
grasdrogerij in Maurik gewerkt, gras drogen, blad drogen.
Daar werd thee van gemaakt, en weet ik wat ze allemaal
fabriceerden.
Ik ben anderhalf jaar in Duitsland geweest, in een concentratiekamp, eerst een maand of drie in Amersfoort, toen
kwamen ze me thuis oppikken. Daarna heb ik nog een
jaartje of anderhalf gewerkt bij de kolenboer, die zat zo
vast, en die zei: ‘Eh, ja joh, kun de me asjeblief nie helpen?
En as je ander werk wil hebben, dan kun de da gerus
doen, maar as je mijn eerst maar een poosje vort helpt’.
Ja, daar had ik het goed naar m’n zin, en die had ook
een boomgaard en die moest ik snoeien. Allemaal ouwe
hoogstambomen, die zaten hartstikke vol met hout en
rot, dat was allemaal verwaarloosd, dus ja, dat was voor
mij nog wel een leuk werk om daar nog iets van te maken,
op mijn manier dan. Maar ik had er nooit voor geleerd en
ik had er knap zicht op en op een dag kwam één van de
drie gebroeders, die een loonbedrijf hadden, die had mij
ook bij die kolenboer zien snoeien, en hij zei: ‘Kjel, ik heb
gezien wat jij van die boom gemaakt hebt, wat eerst een
ravage was, wil je niet bij ons komen werken? Wij hebben
zoveel werk’.”

“Daar ben ik begonnen in februari, ik meen van 1947, toen
was die harde winter, allemaal sneeuw. Teunis - mijn zwager - en ik gingen lopend daar naar toe want er lag zoveel
sneeuw, je kon niet fietsen. Dan waren we daar bezig,
allemaal hout zagen en kleuven, dat was het, ge kon niks
doen hè, er lag zoveul sneeuw en dat duurde tot maart
en toen konden we eindelijk weer de boomgaarden in, en
toen zijn we gaan snoeien.
Toen ben ik met Gerrit mee geweest, dat was de eerste
keer van mijn leven bij iemand die daar nog een beetje
van alles had staan hè, en dat moesten we opknappen.
Maar ik mocht eerst niks doen, hij was precies hoor! Dus
ik mocht kijken en op ’t laatst wijzen. Zo van, hoe zou jij
het doen? Weet je, en zo van lieverlee waren we ’t samen
altijd eens. Dan vraagt de wel ‘s een keer wat, hij was er
meestal bij, en dan zeg ik: ‘Gerrit nou motte es kijke joh,
ik wou deze tek d’r maar glad uit flikkeren, die zit me daar
toch zo raar, ge kunt er geen ladder in kwijt, zal ik zagen?’
En hij zei: ‘Goed gezien’.”
“Snoeien daar begon ’t natuurlijk mee, en voor
verschillende mensen. Dat waren allemaal gemengde
bedrijven ja, die had een hectare en die had vijfhonderd
roeien, en die had weer drie of vier bunder. Nou dan
begonnen we in de kersen, als de kersen er af waren:
takken die met ’t plukken gebroken waren, allemaal d’r uit
zagen. Dat was dan ’t eerste werk wat snoeien betreft.”
“Toen ik er kwam hadden ze twee spuiten, met die
paarden, dat was ook mooi hoor. Dat was ook een goeie
spuit die ze hadden, met die vos en die bruine d’r voor.
Daarna kochten ze de eerste trekker, en daar ook de spuit
achter van tweeduizend liter. Daar ben ik vaak met mee
geweest, dan gingen we altijd in Zoelen spuiten. En dan
was er ook nog de Arina. De Arina ja, daar heeft mijn
zwager, ook veel mee gereden. Dat was een zelfrijdende
spuit. Die Arina was héél apart, héél apart. Je zat open
en bloot d´r op en achterwielbesturing. Ja, als je dat niet
gewend was, nou dan zat je zo in de sloot.
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Maar jaaah, als het maar droog was, dan ging dat best.
Maar ja, een trekker daar zitten heel andere wielen aan
hè? D’r zaten ook wel wielen aan, die een klein beetje
houvast hadden.
We hebben ‘m vaak met de trekker los moeten trekken
omdat ie verzakt was als ’t nat was. Oh, we hebben nog
wel es goed schik gehad hoor! Als alles vast zat, als het
goed nat was hè. Dan lieten ze ´t gras te hoog worden,
maar wij moesten d´r maar door heen met die slang. Nou,
dan zat er weer een slag in die slang en dan kon je maar
trekken om ´m weer los te krijgen. Ja, wat dat betreft.
Nou, en met de slangen spuiten hè, en dan begonnen

Dan waren d’r nog wel eens mensen die langs
kwamen, die kwamen kijken, hoe is dat nou
mogelijk!! Dat je daar een tekje met drie oogjes
inzette, dat daar fruit aan kan komen hè. Maar
dat ging hartstikke goed, ja.
we met de kersen, dat was na de snoei. Als dan ’t spuiten
begon, dat was carboleum bij de kersen, dan gingen we
over naar ’t andere fruit: appels, peren en noem maar op,
ook al met carboleum. Nou, en was de carboleum op, dan
ging je er weer achteraan met de koper. Ze hadden zoveel
klanten, we konden aan het spuiten blijven.”
“Maar toen werd er niet zoveel gespoten per perceel als
tegenwoordig, dat ging wel eens om de veertien dagen,
drie weken en soms nog wel eens langer als het weer tegen zat. Oh, dat was dan eerst: carboleum, koper, zwavel,
Californische pap, TMTD. Ja, dat was toen algemeen zo´n
beetje wat er gespoten werd. Californische pap tegen
de schurft en de zwavel en de koper ook. Koper dat was
eigenlijk meer voor van die kankerplekken op ‘t hout.
Kijk, en die kon je met koper goed bestrijden, en dan de
goeie verhouding, een goeie kwak d´r in. Nou, dan was
´t meestal dat je het in één jaar al de baas was, ´t middel.
Daar hoef je vandaag niet meer mee te beginnen, oh nee,
en ´t mag ook heel niet meer gebruikt worden.
Och got, wat hebben we d´r wel niet mee uitgehaald. En
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daar was kwik, dat was ´t allerzwaarste vergif wat er was,
och gunst nou. Parathion en, hoe heette dat andere spul
nou ook weer? Dat was ook zo giftig, dat was meer voor
rupsen. Ja, DDT. En dan was d´r nog zo´n middel, maar
ja dat is niet lang gebruikt hoor, dat was een soort kalk,
maar dat had een andere werking, en dat was vieze zooi.
Dat heb je nou weer als je met de slangen spuit, altijd
tegen de wind op. Dus ’t ging altijd van ons af, za’k maar
zegge. Dus nooit met de wind achter, dan kreeg je alles
in je gezicht. Nee, wat dat betreft ging dat prima. Maar
tegenwoordig zitten ze wel in die trekker en die rijden
maar aan, of de wind nou achter is of voor of van opzij.”
“Nou, en dan och wat we niet geënt hebben. Och, gunst,
gunst. Ja, ik zou wel eens weten willen hoeveel enten je
vader gesneden heeft. Dat was je vaders werk. Hij leerde
het ons ook wel, want ja als je die hoogstammen hebt,
dan gingen we d’r eerst een stuk of vijf, zes afzagen en
dan maar griffelen. Nou, en dan hup d’r tussen en dan
raffia d’r om.
Mijn zwager die kwam altijd met de pot na, met de
entwas. Ik vond dat altijd zo mooi werk hè. Dan zie je
ze later weer uitgroeien. We zetten ze d’r altijd ruim op
want de vogels gingen er wel eens op zitten en dan was
’t knik, maar vooral bovenin, dan zetten we d’r maar één
extra. Dan kon die dooie weg en dan stond er nog een en
dan moest je maar kijken hoe dat je ‘t makkelijkste kon
griffelen. Maar het afzagen, dat was de kunst en dat kon
je vader ook hè. Ja, die maakte d’r in één keer een mooie
boom van, maar ja dat leerden wij ook net zo goed.”
“Jawel, die tijd dat ik er gewerkt heb, daar moet ik nog wel
eens aan terug denken. In die jaren ben ik ook getrouwd,
in die jaren dat ik bij de gebroeders werkte. Dat was toen
een heel andere tijd, dat kun je niet meer vergelijken,
helemaal niet. Och, moet je es kijken wat je toen allemaal
voor soorten had en daar hoor je tegenwoordig niks
meer van. Je had de suikerperen, je had, daar ik wou
net zeggen, de waterperen, de Sijsjes, och got, en de
Sterappel. Die werden veel afgezet. Bellefleur en daar
gingen rooie Goudreinetten op. Gut oh gut, man, man,
man, weken zijn we bezig geweest. ’t Was altijd zo tegen

mei hè, als de boom ’t sap had. Want je moet sap hebben,
anders krijg je de schil niet los, maar een mooi werk, joh.
Dan waren d’r nog wel eens mensen die langs kwamen,
die kwamen kijken, hoe is dat nou mogelijk!! Dat je daar
een tekje met drie oogjes inzette, dat daar fruit aan kan
komen hè. Maar dat ging hartstikke goed, ja.”
“Ja, ik ben d’r ruim twee jaar geweest. Daarna zijn mijn
zwager en ik zelf begonnen.
Toen hadden wij al een boomgaard, bij ons in de
Garststraat, en ik kwam altijd veel bij die mensen en ja,
daar hadden we ook altijd gespoten. Dus we hadden die
bogerd al een beetje onder handen, we wisten al hoe ’t
reilde en zeilde. Toen zeiden ze: ‘Je kunt die bogerd veul
beter huren, willen jullie die niet huren?’ Ja, en van ’t één
komt ’t ander. Toen hebben we een keer een oud spuitje
kunnen kopen, met een trekkertje. Toen kon je nog een
paar centen krijgen hier of daar.
We hadden ruim zes bunder gehuurd en dan zelf ook, en
snoeien en spuiten. Ja, je moest ’t helemaal onderhouden.
Je betaalde een zeker bedrag. Oh, maar dat was niks
tegenover vandaag. Maar ja, we hebben d’r hartstikke
plezierig in gewerkt. Ik zou ’t niet meer willen zoals ’t nou
is, maar wel de tijd die ik zelf heb meegemaakt. Dan zou ik
’t wel weer overnieuw willen doen. Niet zoals ’t nou op ’t
ogenblik is. Nee, nou is ’t niet leuk meer.
Het grootste perceel lag aan de Rijnbandijk, dat was
drieënhalve hectare hoogstam, als je d’n dijk uitrijdt, naar
Rijswijk toe.

“Wij hoefden niet te kijken. Onder deden de vrouwen
plukken, die onderste ring van de hoogstam, en wij op de
ladder en alles wat je tegenkwam plukte je af. Dan was je
de boom rond geweest, dan was ie leeg. En nou motten
ze d’r twee tot drie keer langs, en maar kijken heeft ie
kleur genoeg, het ie geen kleur genoeg, hoefden wij nooit
naar te kijken.
De schort vol en weer lossen en weer tegen de trap op,
maar ja, dat was toen heel gewoon. Iedereen moest dat,
plukken in een kanis, ja. Maar dat was helemaal niks, daar
werden d’r veuls te veul gedutst hè. En als ie voller raakt,
en dan met die haak er aan, verdorie dat was zwaar hoor.
Nee, ik had ze liever in de schort, die had je kruisweegs
over. Dan had je de vracht over ’t hele lichaam hè, dat kon
je beter de baas.”
“Toch denk je daar nog wel eens aan terug, hè. Och,
och. Wat hebben wij toch vroeger moeten klauteren en
moeten prutsen tegenover tegenwoordig hè.”

Nee, maar als je toch ziet, tegenwoordig, maar denk er om
dat wij toen hebben moeten werken hoor. Maar ja, toen
begonnen we net met kisten van dertig kilo peren, Septer
kisten. Die grote doodskisten, maar ik zal niet zeggen
voor ’t plukken. Wij hadden altijd een schort voor en dat
schort die plukte je vol, hoor. En die kon je er makkelijk in
uitgieten.
En dan later met die kleinere kiesten, dan ging dat moeilijker, dan moest je ze wel optillen.
Ja, we hebben wat afgesjouwd. Dat was toen heel
gewoon, dat was niet anders en je kon ze in dezelfde
kisten sorteren waar je ze in plukte.”
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Gerrit was en is fruitteler in hart en nieren
De heer Van Haarlem uit Buurmalsen
Door: Ton de Rijk

sen doorgebracht. Toen zijn mijn ouders en ik verhuisd
naar Buurmalsen en daar wonen we nog steeds. Onze
familie bestond uit pa en ma en zes kinderen waarvan vier
zonen en twee dochters. Van de vier zonen zitten er twee
in het fruit, mijn broer en ik zelf. Mijn andere broer is bij
een loonwerker terechtgekomen en later bij de gebroeders van Kessel in de wegenbouw.”
“Mijn ouders waren keuterboertjes met een paar akkertjes
land. Daarnaast was mijn vader melkboer, daar was hij van

Ik voelde me toen fruitteler en vandaag de dag
nog. Ik zou nooit anders hebben willen kiezen,
ondanks dat we hele moeilijke zware jaren hebben
gehad.

Ik ben in het hart van Buurmalsen terechtgekomen. In
de kern, het ligt precies tussen Buurmalsen en Geldermalsen in. Tegenover me zit een bezield fruitteler. Zijn
hele leven heeft hij er aan gewijd en hij is er nog steeds
mee bezig. Regelmatig wordt het interview onderbroken omdat de vele ‘appelklanten’ van fruit moet
worden voorzien. Gerrit is een makkelijk prater, vooral
als hij over het bedrijf praat en over fruit in het algemeen. De hoogstam is echter een moeilijk onderwerp
voor hem.
“Ik, Gerrit Aart van Haarlem ben geboren te Geldermalsen
op 18 juli 1937. De eerste levensjaren heb ik in Geldermal-

armoe aan begonnen. In 1937 heeft hij een fietskar gekocht. De melk werd opgehaald in Buren bij de Stichting,
dat was een melkfabriek. Met die melk ging hij in het dorp
venten, dat heeft hij vele jaren volgehouden. Buurmalsen
was natuurlijk beperkt en klein, dus als je een halve week
op de dag aan het venten was, was daar alles mee gezegd.
’s Middags moest je de kost weer verdienen. Mijn ouders
hadden zes kinderen, er moest brood op de plank komen.
Mijn vader ging ook in de fruitpachterij, dat deed hij nog
liever dan melkboer zijn. En die pachterij bestond toen, zo
rond de oorlog, hoofdzakelijk uit hoogstamboomgaard.
Voor de oorlog had je de meeste hoogstamfruitbomen in
dit gebied, op een enkele boer na, die had struiken spillen
of snoeren. Die struiken werden gezet in ‘blijver-en-wijker’
systeem en je had verschillende onderstammen, type 16
en type 4, dat was al een zwakkere groeier. Totdat na de
oorlog die type 9 zijn ontstaan, met veel discussie daarover, want die zou niet gedijen in dit gebied. Hoogstammen stonden op zaailingen, hoofdzakelijk zaailingen. Het
vak heb ik geleerd van mijn vader. Mijn vader was samen
met mijn oom fruitpachter en ik werd altijd getrokken
naar de fruitteelt. Ik wilde altijd maar in de boomgaarden
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zijn, dat deed ik het liefst. Daar ging ik mij op toe leggen,
dát wou ik toch wel worden, fruitteler. Ik ben van m’n zestiende tot m’n negentiende jaar hier op het dorp bij een
oude fruitteler terechtgekomen als werkjongen, arbeider,
daar heb ik eigenlijk het vak geleerd. Als je ziet wat er
allemaal uit voortgekomen is, kijk maar eens naar mijn
zonen die zitten ook in het vak. Ik voelde me toen fruitteler en vandaag de dag nog. Ik zou nooit anders hebben
willen kiezen, ondanks dat we hele moeilijke zware jaren
hebben gehad.”

De nachtvorsten vroeg in het voorjaar, was
een spannende tijd voor ons telers, men zei wel
eens: ‘die hoogstammen komen er wel, de bloesem hing hoger in de boom’.
“Wat werd er zo al ’s winters gedaan? Ja, zo’n hoogstam
werd gesnoeid, het waterlot eruit, dat was het belangrijkste, dan was je al bijna klaar. En als je een takje zag
waarvan je dacht dat het na drie tot vijf jaar afgeleefd was,
dan wist je wel dat je een stukje moest vervangen. Verder
niet teveel, de vorm zat er van lieverlee vanzelf in, dat
deed je gewoon met een stokzaag, dat is een snoeizaag
met een stok eraan. Dan kon je bij de uiterste tak van de
boom, anders moest je daar iedere keer een lange ladder
tegenaan zetten. Knippen deed je ook wel, maar meer
met de zaag. Een ouwe tak wegzagen en de waterloten,
die stonden meestal op die dikke takken. Die zuigers kon
je er lekker van afzagen, dat was eigenlijk het snoeien. En
geleidelijk kreeg je op de fruitteeltschool andere lessen,
daar was de hoogstam bijna uit de tijd. In de jaren ’56, ’57
heb ik op de fruitteeltvakschool gezeten, daarvoor op de
Tuinbouwschool in Tiel, daar kreeg je praktijklessen in het
snoeien. Er waren genoeg hoogstammen in de Betuwe
om die praktijklessen te volgen. Ik spreek nu van de tijd
van rond de oorlog en daarvoor. Als je kijkt toen ik een
jaar of vijftien was, wat er toen aan hoogstammen waren,
vooral de Goudreinet en bij de kers, de Meikers, die
waren nog volop dominant ten opzichte van alle andere
beplantingen. Die kersen hoefde je echter niet te snoeien,
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men zei wel eens: ‘een kers snoeit zichzelf’. De fruitteler
waar ik toen werkte was tevens boomkweker. Hij leverde
bomen in de omgeving. De eerste paar jaren wel een tak
weghalen en als ze drie à vier jaar in de grond stonden,
hoofdzakelijk voor de opbouw netjes er neerzetten en
klaar. Tegenwoordig worden kersen volop gesnoeid, de
dominante, overheersende takken gaan eruit als ze meer
dan de helft van de dikte van de harttak zijn. Ze worden
niet glad weggezaagd anders krijgt men gomvorming.”
“Vroeger in de winter hadden die ouwe lui het beter
dan wij. Wij werken elke dag van de zomer, herfst en
winter, altijd. Gisteren stonden we ook weer met zes à
zeven mensen te sorteren. Van de 52 weken in het jaar,
doen we dat 48 weken. Sorteren gaat dus altijd door, wat
er ook is, het gaat altijd door. Dat is een groot verschil
met het verleden. Vroeger hadden ze soms nog een
luchtgekoelde bewaarplaats. Het was het prille begin van
de mechanische koelcellen. Nou ja, als de oogst voorbij
was, konden ze die in enkele dagen sorteren en dan
waren ze ook weer klaar. Zo gauw het nieuwe jaar weer in
het land was dan was de ouwe oogst voorbij. Ook hadden
ze dan nog een kuiltje aardappelen ondergedekt, die
moesten wachten totdat de vorst er weer uitgetrokken
was, zo leefden en werkten ze toen. Ze gingen vaak in de
winter schaatsenrijden, maar ook veel bij elkaar op visite
en veel praten, overal over. Lekker bij de warme kachel,
waar je een stuk hout opgegooid had van een oude
boom die je gerooid had. En zo kwam Jan Splinter door
de winter.”
“En nu naar het voorjaar toe, dan ontluikt de boel en dan
zie je de vruchtjes staan en dan zie je ze groeien. Dan
ga je ze oogsten en dan breng je ze naar de veiling, dat
is mooi. De nachtvorsten vroeg in het voorjaar, was een
spannende tijd voor ons telers, men zei wel eens: ‘die
hoogstammen komen er wel, de bloesem hing hoger in
de boom’.
Ik kan me nog herinneren, dat is jaren geleden, dat ik
ook een hoogstam had, dat ze tot de helft toe bevroren
waren, dat je de scheidslijn kon zien in de bomen. Het
nachtvorstjaar van 1957. Het beruchte jaar dat alles bevro-

ren was. Toen was er nog wat te oogsten bij de hoogstam.
Ik weet dat we toen voor de Lemoenappel een gulden de
kilo kregen. Vergelijkbaar met nu, zou het nu een tientje
zijn, dat was goud toen.”

varken wilden halen. Want onder die appels en peren die
daar groeiden, daaronder moesten de koeien grazen. En
daarvoor hebben ze het, denk ik, gedaan.”
“Hoogstammen stonden op zaailing, ik heb er ook in
gewerkt! Mijn vader moest de ladder voor mij verzetten.
Ik was nog niet bij machte om een ladder te verzetten,
je ging mee en dan kreeg je een schort voor en sommige hadden ook een grote mand. Je moest opletten, je
moest ook niet met de buik tegen de ladder aan. Je kreeg
deuken in de appels met de knieën tegen de sporten, en
zo klom je omhoog en zo plukte je de vruchten. Ik kan
me nog van die grote Suikerperen herinneren, of van die
Kruideniersperen. Hier had je nog een boomgaard daar
zaten kragen in en Trijntjes, ik zie ze nog staan! Die bomen
waren zo hevig hoog, dat je de laatste stukken fruit niet
kon plukken. Dát was een hoogstamboomgaard, daar
stonden wel zo’n tien rassen in. Appels en peren, die konden wel zo verschrikkelijk hoog worden dat je de laatste
meters niet meer kon behappen. Dáár had je geen ladder
voor, zo hoog konden ze worden. Je had vele soorten:

“Mijn vader en mijn oom hadden een oude boomgaard
gekocht hier in het dorp, daar groeide Sterappel, Citroenappel, Engelse Bellefleur en een rijtje Zigeunerinnen,
bovenin zat een aardig gewas. Het kostte nogal wat
arbeid om ze naar beneden te halen, maar aangezien de
arbeidskrachten bijna niks kostten, werd er toen goed aan
verdiend. De jaren dat er niet veel groeide zijn altijd de
beste jaren geweest, altijd! Altijd het beste geweest, niet
veel kilo’s maar toch per kilo veel geld. Maar van de massa
dáár werd je niet veel wijzer van. Plukken heb ik altijd als
het mooiste ervaren. Het laatste appeltje werd ook altijd
opgeraapt, dat was het minste werk, dat bracht ook nog
geld op, al was het dan heel weinig of niks, maar arbeid
was goedkoop. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom
ze toen die hoogstammen geplant hebben, waarvoor
deden ze dat? Een boom wordt toch gekweekt en begint
toch van de grond af aan met zijn takken. En dan laten ze
op de kwekerij eerst zo’n lange stam groeien, dat duurt
een paar jaar. En dan komt het kroontje en dan word de
boom geplant, waarvoor hebben ze dat gedaan? Ik denk
dat ze het gedaan hebben omdat ze twee ruggen uit een

Bij Sterappels deden we het nog anders, die appels
wilden moeilijk kleuren. Dan werden ze in stro in
de boomgaard neergelegd, of achter het huis of
waar dan ook. En dan werden ze zó uitgelegd, dat
de zon en de maan er overheen kon schijnen, dan
werden ze rood en weer afgeraapt.
Gamerse zuren, je had de Brabantse, Engelse, Franse Bellefleur, niet te vergeten de Bloemee, Grondvelder en IJzer
Klumpkes, Gravesteiners enzovoorts. En de Sterappel niet
te vergeten! Een bijzonder appeltje dat leeft nog voort in
geslachten hierna, want bij de consumenten zijn er nog
die het over het Sterappeltje hebben. Hij had rood vruchtvlees, rooie streepjes op het vruchtvlees en ze vonden
hem nog lekker ook, het was een goede handappel. Dan
had je nog de Goudreinetten, zuurachtig spul, dat was
meer voor de moes. En niet te vergeten de Bloemee, die
werd massaal geplukt en massaal gedroogd. Elk gezin op
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het dorp droogde die appeltjes om ze ’s winters weer te
eten met onder andere bruine bonen. Dat werd massaal
gedaan, winterkost daar waren ze echt voor geschikt. Het
hoorde bij het standaardmodel eten, in de winter was het
bruine bonen met zoete appelen. Het waren Bloemee,
die waren toen veel aanwezig. Je kon het niet begrijpen
dat er zoveel Bloemee groeide in Nederland en vooral in
dit gebied. Wat er in Zeeland groeide dat wisten we niet,
wat er vandaag in China groeit dat weten we wel. Wat dat
betreft is er heel wat veranderd, vooral in de bewaring
van het fruit!”
“Vroeger werden de hoogstammen leeggeplukt. De volle
kisten van 25 kilo werden opgestuikt en later opgeladen
en met paard en wagen de boomgaard uitgereden. Het
was zwaar werk vooral als je beseft dat we honderden
kisten per dag plukten. Dan moesten ze dus ’s avonds
allemaal opgeladen worden op de kar. Thuis aangekomen
weer van de kar en met de hand zo’n twaalf a_ vijftien
[kisten] hoog opgestapeld worden in de luchtgekoelde
bewaarplaats. Bij de luchtkoeling was de cel in december
alweer leeg. Het fruit werd wel frisser gehouden, maar
het rijpingsproces ging wel door. Later kregen we de CAbewaring, zuurstofonttrekking en een temperatuur van
nul tot vier graden, al naargelang het ras. Vroeger werden
de appelen ook wel opgekuild, vooral de Keuleman was
daar nogal geschikt voor. Ja, de appel Keuleman! Je had
de rooie en de blanke, twee soorten. Het was een klein,
hard appeltje. Die werden in de kuil gedaan en afgedekt.
Bij Sterappels deden we het nog anders, die appels wilden
moeilijk kleuren. Dan werden ze in stro in de boomgaard neergelegd, of achter het huis of waar dan ook.
En dan werden ze zó uitgelegd, dat de zon en de maan
er overheen kon schijnen, dan werden ze rood en weer
afgeraapt.”

nou ook weer niet. Daar had je óók kennis voor nodig.
Vandaag de dag krijgen de mensen een heel andere
opleiding dan de opleiding die wij hebben gehad. In
zo’n hoogstamboomgaard werken, dat zouden ze niet
een, twee, drie kunnen. En met een hoop rassen uit het
verleden van de hoogstammen, zoals een Citroenappel,
een Sterappel en een Zigeunerin, de Transparant de
Cronsels, Engelse Bellefleur Maagdenpeer, Kraagjes,
Trijntjes en Brederode en zo kan ik er nog veel opnoemen.
Daar hoef je vandaag de dag bij de consument niet meer
mee aan te komen, die accepteert ze niet meer in het
huidige assortiment.”
“Als u mij nu vraagt, wat mooi was en mooi is in mijn leven
als fruitteler. Elke keer als ik in de boomgaard loop, dan
zie ik wat anders in die boom. Ik zie het knopje dat straks
zes peren produceert, dat vind ik zo geweldig en mooi!
En dan ontluikt geleidelijk de boel, dan zie je de vruchtjes staan, dan zie je ze groeien. En dan ga je ze oogsten!
En dan breng je ze naar de veiling, dat is mooi, dan is de
cyclus weer rond. In de boomgaard daar kan ik elke dag
wel lopen zoeken. Nou mens, dat vind ik zo mooi allemaal,
ik zie alles in de natuur heel prachtig. De hoogstam heeft
economisch geen betekenis meer, als we over rendement
spreken, maar voor de aankleding van het landschap
mogen ze niet verdwijnen. Het is wel een stukje historie
die eigenlijk voorbij is. Je kunt een hunkering hebben
naar het verleden, maar het is voorbij. De moderne teler
had nooit die windschermen moeten planten, de mensen
moeten in de boomgaard kunnen kijken als hij bloeit. De
mensen moeten kunnen kijken als de vruchten aan het
rijpen zijn. Dat vinden de mensen ook mooi! Maar het
wordt afgeschermd door die windschermen, dat vind ik
jammer!”
Foto’s Marianne Jans

“Vandaag aan de dag zou je er niet aan moeten denken
dat het nog allemaal hoogstammen waren! Dan werden
ze nooit meer geoogst. Ik zou niet weten wie dat nog zou
moeten doen in dit huidige tijdperk. Ik zou niet weten
wie nu nog zouden kunnen plukken in van die hoge
bomen. Het lijkt simpel genoeg, maar zo simpel was het
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De allerlekkerste is de Court Pendu
De heer Berben uit Wijchen
Door: Annemieke van Buël

De vader van de heer Berben had een compleet boerenbedrijf en dat betekende: varkens, kippen, melkkoeien
en anderhalf hectare hoogstamboomgaard. Er stonden
bomen in van allerlei soort. De opbrengst was vroeger
voor een belangrijk deel voor eigen gebruik, maar er ging
ook veel naar de markt in Nijmegen op de maandag. Wat

De opbrengst was vroeger voor een belangrijk deel
voor eigen gebruik, maar er ging ook veel naar de
markt in Nijmegen op de maandag. Wat er overgebleven was die dag ging op de woensdag naar de
markt in Grave.

In een gezellig ingericht appartement in Wijchen, waar
de heer Berben samen met zijn vrouw sinds een paar
jaar woont, vertelt hij dat hij tachtig jaar op de boerderij
van zijn ouders en voorouders heeft gewoond, gelegen
aan de Korte Herreweg 6 in Balgoij. Hij wordt één dezer
dagen 85 jaar. Nadat hij in 1940 van de ULO-school was
gekomen, is hij meteen in het bedrijf gaan werken en
heeft daar alles gedaan wat er te doen viel. Het is al
sinds 1708 een familiebedrijf. Nadat de heer Berben in
2004 het bedrijf verkocht heeft, wonen er andere mensen in de boerderij en heeft zijn zoon aan de andere
kant van het bedrijf een heel nieuw gebouwencomplex
neer gezet, van waaruit hij het bedrijf voortzet. De heer
Berben vertelt er trots bij dat alle grond behouden is en
dat zijn zoon daar het familiebedrijf voortzet.

er overgebleven was die dag ging op de woensdag naar
de markt in Grave.
De heer Berben vertelt dat ze thuis met acht kinderen
waren; van de vier meisjes ging er één naar het klooster
en de ander ging naar een oom en de andere twee bleven
op de boerderij. [ in het nagesprek vertelt de heer Berben
dat, in de periode dat zijn vader molenaar was, er twee
van de vier meisjes aan de Spaanse griep zijn overleden].
De vier jongens gingen allemaal in het bedrijf van vader
werken en hadden allemaal hun eigen taak. De meisjes
kwamen in het plukseizoen wel helpen. De mannen
deden het zware werk en de meisjes het plukken. Dan
werd er geplukt, gesnoeid, gesorteerd en ging alles naar
een handelaar en later naar de veiling. Op een gegeven
moment kwam er een coöperatie en de vader van de heer
Berben werd daar meteen lid van. Ook van het opgerichte
boekhoudbureau werd hij lid.
In 1937 is de vader van de heer Berben zich gaan specialiseren in fruit - in struikvorm - en werd het vee een nevenbedrijf. Zijn vader had in Zeeland, in Kapelle Biezelingen,
boomkweker Van de Have gevonden, die alles compleet
had, omdat zijn vader daarvoor “in ons gebied nog niet
goed terecht kon”. Dit bedrijf kwam helpen om alles op te
meten met hoekmeters, uit te tekenen, te plannen en in te
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planten, alsmede voorlichting te geven. De zonen bezochten de ‘fruitschool’. De heer Berben deed dat eerst in Lent
en later in Kesteren. In 1937 werden de struiken ingeplant
met het ‘blijvers en wijkers systeem’. In 1940 had de vader
van de heer Berben al zes hectare blijvers en wijkers ingeplant. De heer Berben legt uit hoe dat systeem werkt en
meldt dat er ook semiwijkers tussen geplant werden.
Vervolgens leest de heer Berben een indrukwekkende lijst
met namen van fruit en fruitbomen op, die er uiteindelijk
allemaal stonden. De namen van de hoofdrassen, die het
meest terugkomen in zijn verhaal zijn: de Goudreinet,
de Jonathan, Bellefleur en de Sterappel. Deze laatste
was voor hem dè appel. Hij vindt hem vergelijkbaar qua
smaak met de Elstar van nu, “maar je moet hem wel op
tijd eten anders wordt hij melig”, voegt hij eraan toe. De
Elstar is echter minder lang houdbaar dan de Sterappel.
“De bomen met de Sterappels waren wel twintig sporten
hoog”, meldt de heer Berben, “en je moest er handig mee
zijn om met kracht de ladder goed in de boom te draaien,
tegen een tak die dat hebben kon”. De broers maakten
daar altijd een wedstrijdje van toentertijd. De heer Berben
doet glimlachend min of meer voor hoe je je been tussen
de sporten door stak; dan kwam je zo te hangen tegen de
sporten, dat je helemaal buiten boord kon gaan hangen
om te plukken of te snoeien. De Sterappels werden - als
ze geplukt waren - op stro op de vloer van de stal gelegd
en dan werden de rooie er om de zoveel tijd afgeraapt,
zodat de Sterappels goed konden kleuren. Dan gingen die
mee naar huis, werden gesorteerd en in de kisten gedaan.
Soms werd er aan een commissionair, die voor een groot
exporteur in Rotterdam werkte, verkocht. De heer Berben
vertelt trots dat hij ooit alles in één keer verkocht had voor
26.000 gulden … En zegt: “Ik vergeet het nooit meer - als
de dag van vandaag - dat mocht ík doen en ik maakte een
goeie beurt ook nog …! Niet te geloven … veertig cent de
kilo”. Hij glimlacht blij bij de herinnering.
Dan toont de heer Berben vervolgens een snoei- en een
entmes dat hij altijd nog bewaard heeft en vertelt hoe
snoeien, enten en oculeren in z’n werk ging. De hoogstamboomgaard werd echter steeds ouder en de bomen
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brachten steeds minder vruchten op. Daarom werd een
rooivergunning voor de bomen aangevraagd waarna er
struiken teruggeplant konden worden, “omdat dat veel
effectiever was natuurlijk”. De heer Berben vertelt dat er
heggen om de Sterappelbomen heen stonden voor de

Ik vergeet het nooit meer - als de dag van vandaag
- dat mocht ík doen en ik maakte een goeie beurt
ook nog …! Niet te geloven … veertig cent de kilo,
vogels en tegen de wind, en dat er van alles in die heggen
zat. Hij vertelt ook (en kijkt ondeugend) dat ze als jonge
jongens de eieren van duiven er uithaalden.
De heer Berben vertelt dat in de dertiger jaren excursies
gemaakt werden door de onderwijzers naar de nieuwe
Wieringermeerpolder, die toen net klaar was. Deze onderwijzers kregen dan les en ontvingen een brevet waarmee
ze op scholen les mochten geven: de eerste lessen over
land- en tuinbouw voor de boeren.
In 1950 startten de vier broers een gebroedersbedrijf en
werkten bijna tien jaar lang intensief samen. Broer Jan
zorgde voor het melkvee, de varkens en de moestuin. De
heer Berben zelf - Frans - deed de aan- en verkoop en het
transport. De oudste deed de administratie en de broer
die later vertrekt naar Canada zorgde voor de machines.
Dat liep allemaal heel precies door die taakverdeling.
Dan vertrekt er dus één broer naar Canada en wordt het
bedrijf in 1959 helemaal gesplitst en gaat de heer Berben
alleen verder.
De fruitboerderij werd gesplitst in drie partijen. Er was
toen veertig hectare te verdelen; dat was de man dertien
hectare. “Ik kreeg dus zeven hectare fruit en een broer van
mij kreeg ook zeven hectare fruit en die andere broer had
één hectare fruit en de rest, de landbouwgrond”, vertelt
de heer Berben. Mevrouw Berben vertelt dat haar man
37 jaar is als ze in 1961 trouwen. “Ik trouwde niet met een
fruitkwekersvrouw, maar met een ‘echte’ boerendochter,
die wel gewend is om de huishouding van een boerenbedrijf te besturen”, aldus de heer Berben. De melkkoeien
die de heer Berben in het begin had, heeft hij weggedaan

en daarvoor in de plaats begon hij met vetweien van
‘schotten’. Dat zijn afgekalfde koeien, die niet meer verder
voor de melk door kunnen gaan vanwege de slechte productie. Echter toen ook dat niet rendabel genoeg bleek,
ging hij over op ossen, want “dat is het droge vlees, daar
zit geen vet aan”. Daar het echter drie jaar duurde voordat
die ossen slachtrijp waren, ging de heer Berben vervolgens over op stieren. Totdat zijn zoon mee ging draaien
in het bedrijf. Toen heeft hij het landbouwgedeelte
afgestoten, ook al was dat in de ogen van zijn vrouw, de
boerendochter, doodzonde. Wel werd er doorgegaan met
hooigras, daar men nu eenmaal die weilanden had.
En dat was het moment dat er nieuwe rassen werden
geplant en de Elstar in beeld kwam.

Lijst met fruitsoorten die op het bedrijf aanwezig waren.

Op dit moment in het gesprek grijpt de heer Berben terug
op 1940 en vertelt aan de hand van alle veilingbrieven,
waarvan hij een doos vol op tafel heeft staan, welke rassen en soorten er toen op de boerderij stonden. Hij leest
de hele lijst voor. Hij zou er zelfs de prijs die hij ervoor
gekregen heeft, nog bij kunnen vermelden: Czarpruimen,
Eldense Blauwe, Yellow Transparant, Early Laxton, blauwe
wijnpruim, boerenwit, Belle de Louvain, glasappel, dubbele witte, kwetsen, Gravensteiner, Wijnappels, Sterappels, Reine Victoria, Zigeunerinnen, Goudreinetten, Beurre
Hardy, Juttepeer, Maagdepeer, Transparante de Croncels, Pruimendanten, Bevelanders (aardappel), Ellinsons
Orange, Bon Chrétien Williams, Franse Bellefleur, Laxton
superbe, citroenzuur, Cox’s Orange Pippin, Brederode,
damperen, suikerperen, Franse Bellefleur, Bonne Louise
d’Avranches, IJsbouten, noten, Lentse roodjes, en hij sluit
de lijst af met de Court Pendu, een platte appel, en meldt
dat hij deze het allerlekkerste vond. Hij geniet duidelijk bij
het vertellen van al deze herinneringen.
De heer Berben vermeldt nog een anekdote over zijn
paard, dat thuis een veulen had staan. Nadat hij de
leibomen - Bonne Louise d’Avranches - van zijn tantes met
een plunjerpompje heeft bespoten met Californische pap,
een zwavelproduct, wil hij weer naar huis. Dat spuiten
ging met een tonspuit, een houten spuit met een motor
met een zitting erop. Het paard gaat in draf en vervolgens
in galop en op het moment dat ze de boerderij naderen,
zwenkt het paard af en gaat er alleen vandoor de stal in.
Hijzelf blijft op de ton achter en ziet vervolgens - als hij de
stal in gaat - hoe het paard hooi staat te eten. “Men had
een paard echt wel nodig in die tijd, want er waren nog
geen tractoren”, vertelt hij. Dit was een luxe paard, maar
hij deed precies wat je hem wilde laten doen en dat paard
moest hem onder andere helpen bij het ploegen onder
de fruitbomen, waar koolraap geteeld werd. Ook voor
het grasmaaien was het paardje nodig, Hoewel de heer
Berben wel een ‘éénpaardsmachien’ had om te maaien,
leende hij meestal een minder zwaar maaimachientje bij
de buurman voor de boomgaard. Tussen de bomen was
de zeis echter ook nog nodig, want dat ging niet met het
paard.
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Na een kopje thee wijst de heer Berben op een foto in de
folder van Landschapsbeheer Gelderland en zegt dat die
boom verkeerd gesnoeid is: er is te rigoureus ingegrepen.
Hij kent ook twee gezegdes uit de fruitteelt. De één is:
waar geen hout groeit, kunnen ook geen appels groeien.
En de tweede: snoei geeft groei en nooit vruchtbaarheid.
Vervolgens geeft hij een kort college ‘snoeien’.
Terugkijkend op zijn jeugd zegt de heer Berben dat ze
er vroeger goed, rijk, van konden leven en dat de loods,
schuur en het koelhuis met eigen geld betaald konden
worden toentertijd. In de tijd dat er nog geen loods
gebouwd was, had men een goede andere oplossing
voor het bewaren van de appels. “Er stonden vier bomen,
vier Goudreinettenbomen. En in die takken werden
toen sparren en stro opgepakt en dat was onze eerste
schuur, verblijfplaats voor appels. Goed tegen muizen
en bevriezen! Toen de heer Berben trouwde, moesten
ze zuiniger aan doen en hij meldt met trots dat zijn
vrouw dat wel voor elkaar kreeg en alles zelf deed net
als vroeger zijn moeder. De heer Berben maakt een
overstapje naar zijn zoon en vertelt hoe die tegenwoordig
werkt op het bedrijf wat betreft sorteren, verpakken etc.
En dan komt ineens woonplaats en de kerkelijke
achtergrond van de heer Berben naar voren. Hij was van
katholieke huize en was misdienaar in Balgoij en Keent.
’s Zondags na de mis ging men naar het café waar de
kastelein borreltjes inschudde in een flesje, en dat ging
mee op de karren, die in karavaan vanuit de twee dorpen
naar de markt in Nijmegen gingen. Als misdienaar ging
hij alle weken krantjes - de Sintjansklokken - rondbrengen
in de twee dorpen Balgoij en Keent, maar dat vond
hij absoluut niet erg, want anders moest hij thuis de
koolrapen schoon krabben. Deze beide dorpen werden
later gescheiden door de Maaskanalisatie, die er dwars
tussendoor liep. Het ene dorp werd Gelders en het andere
Brabants. Er komen veel foto’s op tafel: zijn vader met de
bijenkasten; zijn vader als molenaar; zijn moeder met de
breikous in de boomgaard die een bloemetje bij Maria
gaat brengen; de mandjes met fruit aan de arm bij de
plukkers.
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Ook komt nog aan de orde dat de heer Berben naar
kostschool is geweest in Oss; dat was zo de gewoonte en
grootmoeder betaalde, want die had geld zat. Over de
oorlogsperiode vertelt de heer Berben een verhaal dat er
op een dag drie Duitsers met bajonet op het geweer op
de boerderij kwamen en huiszoeking deden. Hij moest in
het hooi prikken. Ze zochten zijn broer Jan - die in Overasselt was tot zijn geluk - omdat hij secretaris
van de Nederlandsche Unie was. De krantjes, die zijn
broer in huis had, vonden de soldaten niet: ze lagen in
het theekastje van moeder met een kleedje erover. “Ze
liepen er zó langs”, zegt hij. Andere mannen zijn toen wel
opgepakt en vastgezet onder andere de heer De Quay,
de latere minister-president. En om te voorkomen dat
de Duitsers de paarden zouden vorderen, hadden ze de
paarden uit de wei en in de hoogstamboomgaard gezet,
zodat de soldaten - als ze vanaf de dijk de weilanden
inspecteerden - geen paarden zagen door al het
gebladerte. En over de bevrijding vertelt hij: “Er kwamen
twee zware vrachtwagens met munitie en kanonnen.
Die werden in de boomgaard gestald en de kanonnen
werden door de heg gestoken en op Oss gericht.”
Tussen de bedrijven door heeft de heer Berben
de interviewer houtsnijwerk, dat hij zelf van
dennenhoutgemaakt heeft, laten zien; dat had hij
op school ooit geleerd. Een leuke hobby. Toen hij en
zijn vrouw in dit appartement gingen wonen, kon dat
niet meer en heeft hij zich een andere techniek eigen
gemaakt: van koperdraad afbeeldingen maken. Hij laat
trots een kartonnen plaat zien waarop het totale bedrijf
is afgebeeld: alle percelen, de gebouwen, met kadastrale
nummers compleet. Prachtig.
Foto’s Annemieke van Buël

Verklarende woordenlijst
Afslager: Iemand die goederen op veilingen of bij openbare
verkopen afslaat.

eigenaar een bedrag afgesproken. De risico’s van een mislukte
oogst en slechte prijs lagen dan bij de huurder.

Armenboomgaard: Een boomgaard in Culemborg was in bezit
van de katholieke kerk, die de opbrengst bestemde voor de
armen.

Hamper: Mand om fruit mee te plukken.

Beurtjaar: Een beurtjaar is het verschijnsel dat optreedt bij
fruitbomen als er weinig of geen vruchten aan de boom zitten.
Als er in een jaar veel vruchten aan een boom zitten, wordt deze
uitgeput waardoor het daarop volgende jaar weinig of geen
vruchten aan de boom komen.
Blijver-en-wijkersysteem: Systeem waar bomen dicht op elkaar
worden geplant en na verloop van tijd de wijkers geveld worden
en de blijvers blijven staan.

Haren: Het ervoor zorgen dat er weer een vlijmscherpe dunne
rand op het blad komt van de zeis.
Haarspit: Een haarspit is een draagbaar aambeeld voor het
haren van een zeis, in combinatie met een haarhamer.
Haarhamer: Een haarhamer is een halvemaan-vormige hamer
voor het scherp maken van een zeis, te gebruiken in combinatie
met een haarspit.
Hoenderik: Plukmand waar ongeveer acht kilo fruit (kersen) in
geplukt kan worden.

Bongerd/bogerd: Boomgaard, hof, hoving.
Bushels/bussels: Ronde stapelbare mand van wilgentenen.

Hoogstamboomgaard: Boomgaard, die een minimale stamhoogte heeft van 1,80 meter, vaak met verschillende soorten en
rassen.

Californische pap: Is een fungicide, dat onder meer gebruikt
wordt tegen meeldauw op wijnstokken en fruitbomen. Het is
een roodgele vloeistof, die men krijgt door zwavel en kalk in een
bepaalde verhouding in water te koken.

Hoogstambrigade: Groep vrijwilligers die zich inzetten voor het
behoud van historisch fruit.
Kanus of kanis: Plukmand voor appels en peren

CA-bewaring: Controlled Atmosphere-bewaring. Bij deze
bewaarmethode wordt een laag zuurstofgehalte en een
verhoogd koolstofdioxide-gehalte gehandhaafd.
DDT: DichloorDifenylTrichloorethaan, is een organisch chemisch
insecticide.

Kersenkeerder: Iemand die spreeuwen uit een
kersenboomgaard verjaagt.
Kroet: Klein, onrijp, waardeloos fruit.
Leer: Zwartgeteerde plukladder.

Driehoek-enten: Manier van enten, gebruikt als de onderstam
dikker is als de ent. In de onderstam wordt een driehoek
gemaakt en daarin wordt de ent geplaatst.
Fruit op hout kopen: Het tijdelijk huren van een boomgaard
van een eigenaar. Voor de oogst werd tussen huurder en

Laagstamboomgaard: Een boomgaard met lage bomen,
maximaal 2,25 meter.
Mud: Inhoudsmaat. 1 mud = 4 schepel, ongeveer 430 tot 630 liter.
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Mussenpik: Aangevreten kersen.
Oculatie: Manier van vermeerderen, door middel van het
plaatsen van een bladoog op een onderstam.
Om-enten: Door middel van enten het ras veranderen.
Op oudere bomen plaatst men een aantal enten.
Onderlossers: Plukmand die via de onderkant geleegd wordt.
Plukschort / pulles: Een schort die werd gebruikt voor het
plukken van voornamelijk appels en peren.
Pruimendanten: Gerecht van pruimen.
Schil-enten: Een manier van vermeerden.
Schoor: Een stok met een v-vorm die gebruikt werd om zware
takken te ondersteunen.
Schulk: Kledingstuk.
Stokzaag: Zaag die op een stok zit.
Struikenboomgaard: Boomgaardvorm die veel gebruikt werd
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Kroon van de boom
begint bij de grond.
Vetweider: Een vetweider of vetlegger plaatst in het voorjaar
runderen in weiden, ‘vette weiden’ genoemd, die hij bezit of in
pacht houdt.
Vruchtboomcarboleum: Middel om ziekten in fruitbomen te
voorkomen.
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Fruitsoorten
De volgende soorten fruit worden in de verhalen genoemd:

Perenrassen:
Bonne Louise d’Avranches
Brederode
Beurre Hardy
Beurre Alexander Lucas
Bon Chrétien Williams
Conference
Damperen
Doyenné du Comice
Gieser Wildeman
Heereperen
Kamperveeners
Claps
Comtesse de Paris
Kruideniersperen
Legipont
Maagdeperen
Oomskinderenperen
Ronde IJsbouten
Sijsjes
Suikerperen
Trijntjes
Transparant de Croncels
Waterperen
IJsbouten
Zoete Ermgaard
Zwijndrechtse wijnpeer
St. Remy,
Winterjan
Appelrassen:
Bellefleur
Benderzoet
Bloemee
Bosappelen
Brabantse Bellefleur
Bramley / Bramly’s Seedling

Citroenappel
Court Pendu
Cox/Cocks Orange
Culemborgse roodjes
Duinkerkse Grauwe
Dijkman
Dijksmanszoet
Ellisons Orange
Engelse Bellefleur
Franse Bellefleur
Gamerse Zuur
Glasappel
Glorie van Holland
Goudreinetten
Gravensteiners
Grondvelder
Ingrid Marie’s
James Grieve
Jasappel
Jonathan
Kafappel
Karmijn da Sonnaville
Kesterens Wijnzuur
Kraagjes
Keuleman rode en blanke
Koningszuur
Kuilenborgse roodjes
Laxton
Lemoen
Lentse Roode
Lombarts Calville
Notarisappel
Ossekoppen
Pippeling
Present van Engeland
Princess Noble
Rode Dijkmanszoet
Rode Jonathan
Schöne van Nordhausen
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Sterappels
Welbo
Yellows
IJzer Klumpkes
Zigeunerin
Zoete Aagt
Zoete Campagner
Pruimenrassen:
Belle de Louvain
Groninger Kroos
Czarpruimen
Eldikse Blauwen / Eldense Blauwen
Kwetsen
Krooskes / Kreuskes
Leopold
Opal
Reine Victoria
Pruimendanten
Wijnpruimen
Kersenrassen:
Basterd Dikke
Beierlander
Early Rivers
Franse wijnkers
Hedelfinger Riesenkirsche
Inspecteur Löhniss
Kleine Zwarte
Maaikers / Meikers
Mierlose Zwarte
Varikse Zwarte
Volgers
Vroege Duitse
Wijnkers
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Lentse Roode
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Lijst van oral history interviewers
Tine Aarsen
Elfriede Arriëns
Annemieke van Buël
Henk Capelle
Corrie Klumper
Gert Huting
Gerrit van Leeuwen
Tilly Kuus-Liefkens
Bert Meurs
Sandra van Ommering
Ton de Rijk
Catrin Siefken
Wil Willemse
Sandra Wormgoor

Mede mogelijk gemaakt door:
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