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Van het Bestuur
Agenda 2013

Algemene Ledenvergadering: 13 maart in de Viersprong te Valburg, daarna een lezing over de
geschiedenis van de gezondheidszorg.
Augustus: Zomermarkten in Slijk-Ewijk en Valburg.
Welkom aan nieuwe leden

Mevrouw L. van Huet, Slijk-Ewijk
Mevrouw W.A.M. Hommerson-Zewald, Dodewaard
Mevrouw H.J. Hommerson-Paardekooper, Dodewaard
Afscheid van leden

De heer E. van Kalkeren, Nijmegen
Mevrouw J. van Heumen, Oosterhout
Mevrouw J. Gerritsen, Slijk-Ewijk
Thema Oud Neis april 2013

Gezondheidszorg: wijkverpleging, vroedvrouw, huisarts, Groene Kruis, enz.
De redactie houdt zich aanbevolen voor inzendingen voor Oud Neis.
Terugblik ‘Mystiek Rivierenland’

Op 9 november j.l. nam Geert Visser, voorzitter van de H.K.
Gente en van de Tabula Batavorum het eerste exemplaar van
Terugblik 13 in ontvangst. De titel van het gezamenlijke
jaarboek is Mystiek Rivierenland. Merkwaardige verhalen uit
de Betuwe. Het bevat 13 artikelen over sterke verhalen,
reuzen en heksenprocessen. De leden ontvangen de Terugblik
samen met deze Oud Neis in de bus.
Terugblik 14 heeft als thema beeldende kunstenaars en wordt
waarschijnlijk in kleurendruk uitgegeven. Bij beeldende
kunstenaars valt te denken aan: beeldhouwers, schilders,
fotografen, filmers enz. Dus geen schrijvers, dichters of
journalisten. Mocht dit thema u aanzetten tot het schrijven
van een boeiend artikel neem dan contact op met de redactie
liefrinkmieke@hotmail.com. In februari volgt een
auteursavond.
Inleverdatum kopij Oud Neis april 2013: uiterlijk 15 maart
Het bestuur van de Historische Kring en de redactie van Oud Neis
wensen u fijne feestdagen en een goed 2013!
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Eet Neerlands fruit, dag in dag uit!!
John Mulder
Het thema van het derde nummer van Oud Neis gaat over de geschiedenis van de fruitteelt in
onze dorpen. De oorsprong van de appel en de peer ligt in Azië. De Romeinen speelden bij de
verspreiding van de fruitgewassen een belangrijke rol. In de middeleeuwen bleef de fruitteelt
beperkt tot tuinen van kloosters en kastelen. Daarna kwam de handel in fruit pas op gang.
De titel van deze bijdrage komt uit de ‘Nationale Fruitactie’ in 1953, evenals onderstaand
plaatje.
Definitie van fruitteelt

Onder fruitteelt verstaan we de teelt van eetbare vruchten
aan houtige gewassen, nl. pitvruchten (appel, peer, kwee),
steenvruchten (pruim, kers, morel, perzik, abrikoos),
nootvruchten (walnoot, hazelnoot), besvruchten (druif,
aalbes, kruisbes) en verzamelvruchten (framboos, braam,
moerbei). Een andere indeling is hard, zacht en klein
fruit.
Informatie over de fruitteelt in onze dorpen vinden we
onder meer in de verpondingskohieren uit 1649, in het
Landbouwkundige deel van de statistieke beschrijving van
Gelderland en in overige literatuur. Veel kennis over de
fruitteelt uit vorige eeuw is echter verkregen door de
interviews met enkele fruittelers uit onze dorpen.
Hieronder volgt in het kort de ontwikkeling van de
fruitteelt sinds 17e eeuw. Daarna komen Bertus Lintsen
uit Lent, Jan Veens en Henk Gijsberts uit Slijk-Ewijk,
Kees van Blijderveen uit Valburg en Jan Wessel Jansen
uit Lienden (Elst) aan het woord.
Uit de verpondingskohieren

Het huis Oosterhout van jonker Henrick van Bronckhorst bezat in 1649 een ‘hoff ende boomgaert’ die samen anderhalve morgen groot waren.1 Verder verpachtte de jonker een ‘hoffstedeken
met hoff ende eenige fruijtbomen’. Henrick Maessen pachtte van Oliphier Hackfort
een hofstad met huis, hof, boomgaard, weide en bouwland. En zo komen we op onze tocht door
Oosterhout in 1649 zo’n 25 boomgaarden tegen, d.w.z. een klein aantal fruitbomen rondom huis
of hofstede. Een uitzondering vormde Sondach Marcus die op 1 juli 1649 in Oosterhout als
schoolmeester en koster was aangesteld. Om verder in zijn onderhoud te voorzien pachtte
Marcus één morgen boomgaard en bouwland van hopman Dirck Thijse en nog eens twee
morgen boomgaard van Cornelis Janse. Verder bezat Marcus een ‘hoffstad sonder huijs’ met
boomgaard en bouwland. Sondagh Marcus woonde aan de Oosterhoutse bandijk, die toen nog
een eind zuidelijker pal langs de Waal lag.
In Slijk-Ewijk bezat de pastorie met de Weem in 1649 een ‘hoff, boomgaert ende coolhoff met
eenich bouwlandt’. En Dibbith Janse, pachter van de Gasthuisbouwing had zelf drie en een halve
morgen boomgaard en weiland in bezit. Roeloff Janse, pachter van raadsheer Kelffken, had ook
eigen bezit, namelijk ‘huijs, hoff ende boomgaert met weijnich bouwlandt’ samen twee en een
1

Een morgen is circa 0,85 ha.
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halve morgen. Willem Verheijden had een boomgaard die ongeveer anderhalve morgen groot was
en dat gold ook voor die van Jan de Hooch. Neeltgen van Ommeren had een ‘hoffstedeken ende
1 mergen bouwlandts met eenige appelbomen’. Jacob Bernts, de koster had ook een boomgaardje. Kortom, een rondrit door Slijk-Ewijk in 1649 zou evenals in Oosterhout ongeveer 25
boomgaarden hebben opgeleverd, variërend in grootte van enkele fruitbomen tot twee en een
halve morgen.
Het verpondingskohier van Loenen uit 1649 geeft een tekenend beeld van de ramp, die zich
tijdens en na de doorbraak van 7 februari 1644 te Loenen afspeelde. Het Huis Loenen werd door
ijsschotsen zwaar beschadigd. De bomen in de omgeving bestaande uit: ‘lynden, noten,
castaignes, eijken, ijpen, elsen en ander bomen’ waren zwaar beschadigd evenals de fruitbomen in
de boomgaard (oppervlakte twee morgen). Verder komen we in Loenen in 1649 nog een kleine
boomgaard tegen bij het veerhuis (van de ‘veerstadt ende merctveer op Nijmeghen’).
Waarschijnlijk bevond zich dat veer op de plek van het huidige schippershuis.
Bij een ommetje Valburg in 1649 zouden we zo’n dertig boomgaarden zijn tegengekomen.
De grootste oppervlakte stond bij het adellijk huis Valburg: ‘het gehooffs met die boomgaerden
groot omtrent 3 morgen, beplant met fruijtbomen ende met andere opgaende eijcken, essen ende
ijpen bomen’. Wolter van Brienen van de Mussenberg had bij huis ‘so hoff als boomgaert
omtrent 1 morgen’. Bij de ‘bouwinghe geheijten den Meller’ stond eveneens een behoorlijke
boomgaard.
Over de aard van de fruitbomen in onze dorpen in 1649 tasten we in het duister. Heel soms is
sprake van een paar appelbomen. Uit de verpondingskohieren blijkt, dat het overgrote deel van
de gronden van Oosterhout, Slijk-Ewijk, Loenen en Valburg uit bouw- en weilanden bestaan.
Het toenmalige, kleinschalige, open binnendijkse landschap werd in hoofdzaak opgesierd door
de opgaande begroeiing van fruitbomen, van elzen- en wilgenpassen en opgaand hout rond de
adellijke huizen.
Uit de statistieke beschrijving

De oppervlakte boomgaard
(appels, peren en kersen) in de
Over-Betuwe bedroeg in 1825
519 ha. De bongerds waren 1
tot 4 á 5 ha groot en bestonden dan wel alleen uit kersen,
of uit kersen en appels, of uit
appels en peren. De bekendste
kersensoorten waren toen de
Meikers en Jan-de-Bie-kers;
voordien Bagijnen, Spaanse
kers, Glimmers en Rouanen.
De gemiddelde opbrengst van
een meikersenboom bedroeg
circa 75 Ned. pond.
De meest voorkomende appelen waren Paradijs, Grauwe Ribbeling, Kuilenburgse Roodjes,
Bellefleur en Binderzoet. Voor peren waren dat Suikerpeer, Vijgpeer, Dirkjes peer en Juttepeer.
Pruimen kwamen in die tijd vrijwel niet voor in de Over-Betuwe. Notenbomen vooral bij
adellijke huizen en soms langs de dijken. Mispels, abrikozen, kweeperen en perziken in tuinen.
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Tussen de rijen van de hoogstammen teelden de Betuwse kwekers tarwe, rogge, erwten, bonen,
klaver en aardappelen, en tabak. Zodra de bomen de grond te veel overschaduwden, kwamen
daarvoor weiden in de plaats en lieten ze er runderen grazen. In de kleine bongerds rondom de
boerderijen scharrelden varkens, veulens en kalveren. Gerooide stammen van kersen, appels en
peren waren zeer gezocht door wieldraaiers en stoelenmakers. Opheusden was al in de zestiende
eeuw een belangrijk centrum voor de boomteelt, zowel voor vrucht- als laanbomen.
Turbulente ontwikkelingen

Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw (1870-1890) nam
de fruitteelt in ons gebied een enorme vlucht. Vele akkers
op de vruchtbare stroomruggen van onze dorpen maakten
plaats voor hoogstamboomgaarden. De industrie speelde
hierop in. Al in 1868 verscheen nabij de Altena in
Oosterhout een kroetfabriek van Van Woerkom. Later
kwam aan de Hogestraat (nu Dorpsstraat) de BATO
jamfabriek tot stand. Ook elders in de Betuwe schoten de
jamfabrieken als paddenstoelen uit de grond zoals in Tiel,
Driel, Dodewaard en Elst. De afzet van fruit en fabrieksproducten vond plaats via het spoor (de vork bij Elst) en
via de rivieren (loswallen). De grote steden in het westen,
maar ook Engeland, waren belangrijke afnemers.
Al in de 18e eeuw, maar vooral in de 19e en begin 20e
eeuw legden zowel binnenlandse als buitenlandse fruittelers
zich toe op de veredeling van fruitrassen. De Franse telers
kwamen met een scala van nieuwe perenrassen op de markt
zoals de Bonne Louis d’Avranches, een heerlijke peer die al
aan het eind van de 18e eeuw was ontwikkeld. Later kwamen er perenrassen bij als Beurré Hardi, Clapp’s Favourite, Conference en Doyenné du Comice.
De Engelse fruittelers richtten zich vooral op de veredeling van appels. East Malling werd een
begrip in de fruitbranche. Begin 20e eeuw waren de Over-Betuwse rassen als Goudreinet, Brabantse Bellefleur, Yellow Transparant, Cox’s Pippeling, Sterappel en de Zoete Ermgaard goed
vertegenwoordigd.
Modernisering

In de jaren dertig van de vorige eeuw werd het duidelijk hoezeer de Betuwse kwekers een achterstand hadden op hun vakgebied. In 1938 kwam de Stichting ‘Boom en Vrucht’ in Kesteren tot
stand ter ‘bevordering van een nationale teelt in de Betuwe en omgeving, van bomen en vruchten
in de uitgebreide zin des woords’. Aan de Tielsestraat, net buiten Opheusden verscheen een
proeftuin met bedrijfsschuur, fruitteeltschool, kantoorgebouwen, kweekkas enz. Tijdens de mobilisatie in 1939 werd het terrein gedeeltelijk geïnundeerd. De gebouwen werden op 10 mei 1940 in
brand gestoken. Na de herbouw in 1941 begon men met het planten van nieuwe bomen.
De rassenlijst voor fruit uit 1943 toont een algemeen sortiment appels met o.a. Boskoop, Cox’s,
Ermgaard, Jonathan, Sterappel en Yellow. Bij het plaatselijk sortiment komen we Bloemee,
Brabantse Bellefleur, Croncels, Notaris en Zigeunerin tegen. Nieuw was toen de Golden
Delicious, pas geïmporteerd uit Louisiana (Amerika), die zou uitgroeien tot onze belangrijkste
appel.
Voor peren vinden we in de rassenlijst uit 1943 Saint Remy (stoofpeer) en Bonne Louise, Clapp’s,
Conférence en Zwijndrechtsche Wijnpeer in het algemeen sortiment. Lokaal komen in de Betuwe
o.a. Belle Lucrative en Bredero op de lijst voor.
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De oorlogshandelingen die sinds 17 september 1944 in ons gebied
plaatsvonden, waren een regelrechte ramp voor onze boomgaarden. De luchtfoto van Oosterhout (hiernaast) dateert van 12
september 1944 en toont een concentratie van boomgaarden in de
dorpskern. Na de oorlog hebben de Betuwenaren met man en
macht de draad weer opgepakt. Er kwamen nieuwe rassen en aangepaste plantschema’s met andere boomvormen, bijbehorende
snoeitechnieken en bestrijdingsmiddelen.

In de loop van de jaren vijftig was de Betuwe weer het belangrijkste centrum voor de fruitteelt. De ruilverkaveling, de mechanisatie en nieuwe teeltinzichten leidden uiteindelijk in 1960 tot
een rijkssubsidie voor het rooien van hoogstamboomgaarden,
de zogenaamde rooipremie. In relatief korte tijd veranderde het
Betuwse hoogstammenlandschap in dat van laagstamboomgaarden.
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Hoog op de ladders
Bertus Lintsen
In Oosterhout waren 70 jaar geleden wel vijftig hofsteden met hoogstambongerds: appels, peren,
kersen en pruimen. Het waren hoogstambomen die in de twintiger jaren in productie kwamen en
die later in de zestiger jaren werden gerooid. Hieronder volgt een greep uit mijn ervaringen met
het Oosterhoutse en Lentse fruit.
Diversiteit

De verschillende soorten werden geënt op zaailingen of wilde opslag.
Zelfs achter de schutting van de bakkenplekken stonden zoete
Bloemees, Goudreinetten, Lentse roodjes, Pontspeer en andere
bekende en onbekende rassen. Appels en peren werden in de Betuwe
in een grote mand, ‘een kaonis’ geplukt, kersen in een ‘hoenderik’.
Zo stond een grote appelbongerd tussen het Ganzenpad, de Hogestraat (nu Dorpsstraat) en de Peperstraat. De bongerd was van
Th. van Woerkom en omheind met harmonicagaas en prikkeldraad er
bovenlangs, en aan de westkant met een meidoornhaag.
Jo Rikken was ingehuurd om de jeugd eruit te houden.

Bertus Lintsen (foto Frans Spaan)

Aan de Stationsstraat bevond zich in de Lange Wei langs de Rietgraaf een bongerd met
Bellefleuren met aan de oostkant langs de sloot Bredero peren, een ronde stoofpeer. In 1944
zaten er vrijwel geen appeltjes aan. Job Doeleman en ik hebben net voor de bevrijding in die
bongerd schuil- en schuttersputjes moeten graven voor de Duitsers.
Aan het einde van de Stationsstraat
tegen de Griftdijk aan (nu familie Den
Hartog) stond een grote bongerd. Hier
waren appels en kersen door elkaar
geplant. Bij Chris Maters in het Oosterhoutse bos stonden sterappels en kersen
door elkaar; een groot perceel onder
hoogspanningsdraden. De spreeuwen
waren er niet weg te krijgen.

Everhard Maassen senior omstreeks 1925
in de bongerd aan de Oosterhoutsestraat

Sterappels

In 1945 had een koopman uit Vleuten de sterappels op het hout gekocht. De appels moesten in
een schort geplukt worden zoals dat in het Utrechtse gewoon was. Dat was wel even wennen.
Er gingen wel zeker 20 kg appels in zo’n schort. Je moest aan één kant van de ladder plukken en
de ladders werden in dat gedeelte van de boom gelegd dat al geplukt was. De plukkers uit Oosterhout en Slijk-Ewijk waren gewend de ladders in het nog niet geplukte gedeelte van de boom te
leggen.
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Meurkens uit de Stationsstraat ventte appels
en ander fruit in de stad. Hij kocht veelal
bongerden op het hout. De laatste keer dat
hij een appelbongerd op hout kocht, ging het
goed mis. Door een fikse storm waren de
appels van de bomen gewaaid en kon hij de
500 gulden die hij moest betalen niet
voldoen. Hij moest zijn bedrijf verkopen.
De koper was Lamers uit Slijk-Ewijk.
Zijn kleinzoon woont er nog.
Meurkens met fruitwagen in 1920

De perenbongerds

Een grote perenbongerd lag in de ‘Hartveldswei’ (nu het voetbalveld van OSC). De mooiste
perenbomen stonden bij Van den Bosch aan de Hogestraat/Zandstraat. Hij teelde moderne
rassen zoals Triumph de Vienne, Beurré Hardy en andere geënt op oude rassen. Van den Bosch
was eigenlijk boomkweker en kwam uit de Neder-Betuwe. Hij was rentmeester bij Baron van
Boetselaer van Oosterhout.
Sjaak van Kesteren (aan de Griftdijk) had in Reeth een
perenbongerd met zeer hoge, Noord-Hollandse
suikerperen waarvan de peren plukrijp waren. Van
Kesteren had echter hoogtevrees en durfde zelf de
ladder niet op. Mijn broer Edy en ik hebben die peren
geplukt. Een ladder van 40 sporten was nog te kort.
We bonden er een ladder van 20 sporten boven bij aan
en zo kregen we de bovenste peren toch nog geplukt.
Op de veiling V.V.O.B. te Elst brachten de peren
echter niets op en draaiden door de klok.
‘Op een mooie herfstdag in 1946 waren wij de perenboom die op de foto van 1925 staat aan het plukken.
We hoorden een schot van een jachtgeweer. Er waren
jagers op de hazenjacht bij Den Hartog in het veld.
De Lentse ramen lagen op een stapel en er bleef een
gewonde haas aan vast zitten, vlug deden we hem in
een kaonis en schudden er een hoop peren bovenop.
Daar kwamen de jagers aan, Jan Houterman de
huisschilder en Martin van de Schaik van de kleine
Altena’.
Hoge perenboom met Jan van Haren met koanis

‘De haas was onze kant op gegaan en of wij een aangeschoten haas hadden gezien Wij hadden
geen haas gezien. Daar snapten ze niets van en gingen verder zoeken. Wij hebben er thuis met z’n
allen lekker van gegeten’.
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Kersenbongerds

Voor de Tweede Wereldoorlog had Den Hartog naast
Everhard Maassen aan de Oosterhoutsestraat een
mooie meikersenbongerd, die in de vijftiger jaren is
gerooid. Aan het eind van de oorlog gebruikten de
Duitsers de bongerd als schuilplaats.
De kersenbongerd van Casant aan de Van Balverenlaan was zo oud geworden dat tijdens het kersenplukken een volle boom met kersen omviel. De kersenstammen werden gebruikt voor het maken van meubels.
‘Bart Lintsen, mijn grootvader uit de Peperstraat, kocht
in 1938 de kersen op het hout van de bongerd Hulstein
aan de Stationsstraat achter de Lange wei.
Met mijn oom Jan Lintsen mocht ik mee de ladders
wegbrengen, een Lentse wagen vol met ladders’. Het
weer was niet zo best geweest; de laatste weken veel
wind en regen. De gebroeders Lintsen waren benieuwd
naar de toestand van hun kersen. Ze hingen in dichte
trossen. Maar toen ze de ladders in de bomen legden,
bleken de kersen zodanig van het weer geleden te
hebben, dat plukken niet meer loonde. Ze legden de
Kersenplukker Bertus Lintsen in 1946 met hoenderik
ladders weer op de Lentse wagen en gingen naar huis.
Dit was de laatste kersenbongerd die Jan Lintsen kocht’.
De bestuiving

Toon Wolters van het Vredesplein, een kweker die met andere boomvormen begon, had een
grote kersenboom achter zijn huis staan waar nog nooit kersen hadden aangezeten. Ieder jaar
stond de boom volop in bloei; bijenkast met bijen erbij, maar geen kersen. Piet Besseling, de
loonspuiter had met Toon besloten om de bijen actiever de bloemen te laten bezoeken voor de
bestuiving. De spuitton werd voorzien van water en er werd een hoeveelheid suiker aan toegevoegd. Dat zou de bijen aantrekken. ’s Avonds werd de boom bespoten en de volgende
morgen bleek dat de bloemblaadjes aan elkaar waren geplakt, onbereikbaar voor de bijen.
Snoei en enten

De snoei van hoogstambomen gebeurde met een scherpe beitel die aan een lange spar van wel
vijf meter zat. Je moest met twee man zijn, de een hield de beitel tegen de tak die er af moest en
de ander sloeg er met een grote houten hamer tegenaan. Het was meer uitdunnen dan snoeien en
de fruittakken kwamen steeds hoger te zitten. Rien Jansen van de Nijendiek had oude hoogstambomen geënt met nieuwe rassen, o.a. met James Grieve, een tere appel, dus voorzichtig plukken.
Hij moest eerst vier meter op de ladder klimmen voordat hij kon plukken.
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Verkoop en afzet

Voor de afzet van het fruit waren voor 1900 de
markten in Arnhem en Nijmegen belangrijk. Verder
was in ieder dorp wel een fruitopkoper die zorgde voor
de afzet en de export naar Duitsland en Engeland. In
Oosterhout was dat Wolters, die woonde tegenover
Dientje Nui aan de Hogestraat, niet ver van de
Waaldijk. Het huis staat er nog (nu Ferdinand Balk).
In 1903 werd in Elst (O.B.) de eerste veiling opgericht
en spoedig volgden er meer. In korte tijd verschenen
tussen Zevenaar en Ochten tien veilingen.
Tegenwoordig zijn de fruittelers afhankelijk van de
supermarkten.

Markt in Arnhem 1925
Hent Lintsen en Fritske Jansen uit Lent

Rooien van fruitbomen

Regelmatig stonden in weekblad De Betuwe stukjes over de ‘Oude Geurt’ die reclame maakte
voor de moderne fruitteelt. De Rijkstuinbouw Voorlichtingsdienst uit Kesteren liet toneelstukken
spelen over de specialisatie van de fruitbedrijven. Inmiddels werd in 1960 van Rijkswege subsidie
verstrekt voor het machinaal rooien van hoogstambomen, de zogenaamde rooipremie. In korte
tijd veranderde het Betuwse hoogstamlandschap in dat van uitgestrekte boomgaarden met spillen.
De Golden Delicious werd de appel van de toekomst. Dertig jaar lang was dit ras toonaangevend.

Lentse wagen bij de Halve Weg in 1918
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Drie soorten appels aan één boom
Nienke Faber
Zoals de meeste Betuwse dorpen was Valburg omgeven door boomgaarden.
De boerenbedrijven waren gemengd, er was vee, wat bouwland en vooral fruitteelt.
Alle kleine of grote percelen werden gebruikt. De fruitteelt was een belangrijke bron van
inkomsten voor de inwoners, niet alleen voor de boeren zelf, maar ook voor de plukkers,
snoeiers, handelaren en veilingmeesters. Een gesprek met Jan Wessel Jansen.
Fruitbedrijven

In de 20ste eeuw bestonden in Valburg de grotere fruitbedrijven van Breunese op de Mellard,
Wessel Jansen, Buddingh. Later Van Blijderveen op de Mussenberg en voor zacht fruit Geurts
aan de Reethsestraat.
Jan Wessel Jansen (geboren in 1933)
vertelt over zijn grootouders die uit
Ressen kwamen en de grond rondom
de boerderij aan de Mussenbergstraat
geleidelijk aan hebben uitgebreid. Alle
percelen lagen in de buurt, in Elst en
Valburg. Afhankelijk van de geschiktheid van de grond werd op het perceel
een boomgaard aangelegd of vee geweid en op onrendabele stukken stond
teenhout voor het vlechten van matten
en manden. Jan Mathijssen was destijds de mandenmaker.
Veiling Midden Betuwe ca. 1920

Soorten fruit

Er werden appels, peren, pruimen en kersen geteeld. Met name de kersen in juni vormden een
goede start van het seizoen. Na de schrale winter en het lange voorjaar, bracht de verkoop van
kersen welkome inkomsten, niet alleen voor de boeren maar vooral ook voor de plukkers.
Het waren Vroege Duitse, Meikers, Wijnkers, Varikse Zwarte, Udense Zwarte.
Van de appelrassen worden genoemd: Zigeunerin, Laxton’s Superbe, James Grieve, Cox,
Jonathan, Golden Delicious, Goudreinet.
De grootvader van Jan Wessel Jansen (leefde
tot 1932) hield ervan om te experimenteren
met nieuwe appelsoorten. Van Vink, eigenaar
van de veiling in Elst kreeg hij enthout uit
verschillende landen. Het resultaat was dat op
een gegeven moment wel 67 appelsoorten op
het bedrijf bestonden. Het kwam voor dat er
drie verschillende appelsoorten aan één boom
groeiden: per boom werden namelijk drie
Enthoutjes geplaatst, zodat –mocht iets misEef Breunese bij de buitenopslag van appels bij de Mellard
lukken- er minstens één zou aanslaan.
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Peren hebben vaak een Franse naam:
Triomphe de Vienne, Comtesse de Paris,
Precose de Trevoux, Clapp’s Favourite,
Doyenné du Comice. In Frankrijk probeerden de tuinmannen in de kasteeltuinen graag nieuwe soorten uit. Was er
een goede nieuwe peer ontstaan dan
werd deze vernoemd naar de streek of
de eigenaar van het landgoed.
Pruimensoorten: Early Laxton, Wijnpruim of Perzikpruim, Reine Claude
Verte, Reine Claude Dalton, Reine Claude
d’Oullins en Opal.
Bongerd op de Mellard met bijenkasten

Veiling

Tot de komst van de veiling kon de oogst een aantal maanden bewaard worden in de schuur van
de boerderij en werd zoveel mogelijk via de markt in Arnhem of Nijmegen verkocht. Enkele
soorten werden eerst een tijd buiten op stro gelegd. De appels kregen daardoor een mooie, rode
kleur.
De veiling maakte langer bewaren mogelijk door het gebruik van koelcellen. De fruitteler kon
door lid te worden van de veiling het fruit in de koelcel bewaren. De particuliere Veiling
Vereniging Over Betuwe (VVOB) in Elst was de oudste fruitveiling in het oosten van het land en
werd in 1903 opgericht door M.A. Vink. In 1917 werd op initiatief van zijn broer L.W. Vink de
Veiling Midden Betuwe in Zetten opgericht. Daar werd in 1928 een koelcel ingebouwd.
Johan Breunese, fruitteler op het landgoed de Mellard, is geruime tijd voorzitter geweest van de
veiling in Zetten. De veiling werd in de jaren 90 van de vorige eeuw steeds minder door grote
telers bezocht, hetgeen uiteindelijk tot de sluiting in 1999 leidde.
Inmiddels heeft Jan Wessel Janssen een groot deel van de boomgaarden en landerijen verkocht.
De liefde voor het telen van fruit is gebleven, het is nu een grote hobby.

Bestuursleden van de veiling
Zetten.Van links naar rechts:
Chris van Kleef, Jan van Olst,
Herman van Kesteren, Johan
Breunese, Daan Tap, Evert Jan
Wichelo, Balthussen, Hans van
Schaik, Geert Peters, Kees de Wit,
Jan Wessel Jansen
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Valburgse zomerkoninkjes
Nienke Faber
Een gesprek met Derk en Arendina Geurts over de teelt van zacht fruit aan de Reethsestraat
in Valburg. De planten en struiken hebben nu plaatsgemaakt voor een groot gazon.
Het bedrijf is inmiddels ontmanteld.
In de jaren ‘50 van de vorige eeuw kwam de teelt van zacht fruit in opkomst in deze regio. Derk
Geurts werkte in Oosterhout in het fruit en zag het succes van de aardbeienteelt. Volgens zijn
zeggen was het toen een beetje pionieren. Er werden verschillende soorten uitgeprobeerd, onder
meer Madame Lefèbre, Madame Mountô. De laatste soort gaf aardbeien zo groot als vlinders.
Toen Derk een leuk stuk grond te koop zag in Valburg herkende hij meteen de mogelijkheden
van een eigen bedrijf in zacht fruit. Een eigen bedrijf voor bijverdienste naast zijn werk als
inkoper van porselein en aardewerk in Zevenaar. Een huis werd gebouwd en in 1962 verhuisde
het jonge stel naar Valburg. Daar werden aardbeien en bessen geplant, later ook frambozen,
natuurlijk alles op de koude grond.

Aardbeien onder kleine kapjes

De auto volgepakt met kistjes voor de veiling.

Kapjes en tunnels

Over twee rijen aardbeien kwam een plastic kapje. Stro werd gebruikt om de knoppen en
bloesem te beschermen tegen nachtvorst, om de aardbeien droog te houden en om op de kapjes
te leggen tegen verbranding door felle zon. Later, omstreeks 1970, werden grotere tunnels voor
acht tot tien rijen gebruikt. Derk maakte deze helemaal zelf, van beugels op lengte lassen en in
model buigen tot het plaatsen met een houten voetje ter voorkoming van het in de grond zakken
bij nat weer. Tegen al te felle zon waardoor de planten zouden kunnen verbranden, werd het
plastic met een mengsel van witsel en karnemelk bespoten. De karnemelk zorgde ervoor dat het
witsel bleef zitten bij regen. Water werd aangevoerd via een dikke slang van dun plastic, de
gietdarm. Bij nachtvorst in het voorjaar moest in de tunnels worden gestookt. Dat gebeurde met
een oliekanon, steeds in een andere tunnel. Bij storm kwamen van alle kanten buren om te helpen
met het neerleggen van het plastic. In de winter lag het plastic in de schuur opgeborgen. De bedden werden afgemaaid, omgeploegd, bemest met stalmest en opnieuw beplant.
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Tunnel met rijen aardbeien

Uitzicht op de standerdmolen ‘Nieuw Leven’ (1997)

Plukken

Het plukken gebeurde met de hand en iedere dag. Voor de aardbeien was de manier van plukken
belangrijk: het ‘knipselen’ van het steeltje, met de nagel het steeltje afbreken. Het fruit werd direct
in het juiste doosje gelegd, bijvoorbeeld in het ‘siepje’ het gevlochten houten mandje, of in een
kartonnen doosje. Deze doosjes kwamen van de veiling in Zetten en moesten nog in elkaar
worden gevouwen. Later werden geperste kartonnen doosjes gebruikt. De frambozen in een
bakje van 150 gram, de aardbeien en bessen in een bakje van 250 gram. Met de auto werden de
kisten met de doosjes naar de veiling gebracht.
In de jaren dat er nog geen tunnels werden gebruikt, plukte Arendina bij wind en regen gewoon
door, regenpak en laarzen aan. Ze werd ervoor beloond, het aanbod op de veilig was op zo’n dag
niet groot waardoor de prijs behoorlijk omhoog schoot.
Bijen

Voor de bestuiving werden bijen gehuurd, één kast voor twee
tunnels. Het plastic aan de zijkant van de tunnels werd iets
opgelicht, waardoor de bijen in- en uit konden vliegen.

Bijenkast in de tunnel

Verkoop aan huis

Aan de verkoop aan huis hebben Derk en vooral Arendina veel plezier beleefd. Van heinde en
verre, van bijvoorbeeld Amsterdam, Wageningen en Nijmegen, kwamen mensen aardbeien,
bessen en frambozen kopen, vaak zelfs iedere week. Zo leerden zij hun klanten kennen en
hadden leuke gesprekken. Het bedrijf aan huis slorpte alle tijd op maar Derk en Arendina zouden
het zo weer doen!
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Van piepkuiken naar appel
Nienke Faber
Het grootste huidige fruitbedrijf in Valburg is dat van Kees van Blijderveen aan de
Stationsstraat. Een gesprek met hem over het bedrijf vroeger en nu.
Omschakeling

Toen Tus en Fieta van Blijderveen in 1958 in Valburg aan de Stationsstraat kwamen wonen,
namen ze een klein boerenbedrijf over. Tus van Blijderveen begon er met piepkuikens en
varkens, maar hij wilde graag melken en kocht 11 koeien. Behalve vee was er wat fruitteelt en een
grote groentetuin. In drukke tijden, wanneer vader Tus in beslag werd genomen door de snoei of
pluk van het fruit, waren het van de vier zoons Kees en Wim die het melken voor hun rekening
moesten nemen, zij waren toen acht of negen jaar oud.
Kees bestuurde de tractor met aanhanger voor de melkbussen als geen ander. Dat het pad naar
de koeien over een klein stukje openbare weg liep was geen bezwaar. Toch kwam er één keer
precies op dat moment een blauw politiebusje aangereden. De agent bleek net zoals Tus uit
Kesteren te komen. Hij werd hartelijk ontvangen en zo kwam het dat er geen bekeuring werd
uitgeschreven. De veestapel werd uitgebreid naar 42
melkkoeien. Inmiddels werkte zoon Wim thuis op het
bedrijf mee. Hij legde zich toe op de handel, in- en
verkoop van koeien, schapen en geiten. Ook de
fruitteelt breidde zich uit. Er werden boomgaarden in
Bemmel gehuurd, later gekocht en ook weer verkocht.
In 1984 was de superheffing de aanleiding om het
melkquotum te verkopen en het meeste vee van de
hand te doen. Het bedrijf legde zich vanaf die tijd toe
op de handel in vee en fruit en op de fruitteelt.
Fruitteelt en -handel

In de vorige eeuw tot de jaren ‘90 waren het vooral hoogstambomen, vijf tot zes meter hoog.
Geteeld werden Goudreinet, Golden Delicieus , Bellefleur, Zigeunerin (rode appel), Suikerpeer,
Zwijndrechtse Wijnpeer, Beurre Hardy (handpeer), pruimen en kersen. Na de pluk werd het fruit
opgeslagen in kistjes in de koele schuur, de
‘luchtcel’. Een ventilator bracht de lucht in
beweging en koelde daarmee de schuur.
Sterappels werden buiten op stro gelegd om
te laten kleuren. Jonagold werd iets later
geplukt om de appels onder invloed van de
heldere maan in koele nachten te laten
kleuren.
Het fruit werd pas verkocht wanneer de
prijzen op de veilingen in Bemmel, Zetten,
Ochten, Tiel en Geldermalsen gunstig
waren. Het snoeien van de hoogstambomen was een groot karwei en nam de
wintermaanden in beslag. Er werd een
ladder met 20 sporten gebruikt.
Oogsttijd 1978: van links naar rechts: Thé Leenders, Geert
Peperkamp, Klaas Ernste, Nol Fransen, Tus van Blijderveen
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De Mussenberg

Kees van Blijderveen woont nu op de Mussenberg. Het huis staat al 53 jaar op de plek waar
eens kasteel ‘De Mussenberg’ heeft gestaan, een
kasteel met een toren en een slotgracht uit de 14e
eeuw.
‘t Huis Mussenburg, zoals het later heette, werd
rond de eeuwwisseling van de 18e naar de 19e
eeuw gesloopt. Bij het ploegen van het land voor
de inplant van de lage fruitbomen is een beeldje
gevonden, het enige overgebleven stukje van het
statige kasteel.
Nieuwe aanplant lage fruitbomen (1989)

Nachtvorst

Omdat de bomen vroeger hoger waren had de bloesem minder last van de nachtvorst, van
de vorst aan de grond. Niet nachtvorst maar hagel op het rijpe fruit was de grootste vijand.
Het gehavende fruit was dan goed voor sap.
Tegenwoordig vormt de nachtvorst wel degelijk
een risico voor de knoppen aan lage fruitbomen.
Voordat de vorst invalt wordt gestart met beregenen met water uit de sloot. Het polderdistrict
heeft dan op verzoek een dag eerder het water
omhoog gebracht, waardoor de druk groot genoeg is om het water van de Linge via sloten naar
de boomgaard te stuwen. In de boomgaard liggen
buizen in de grond, waaruit een pijp komt die op
boomhoogte besproeit. Omdat dit water een temperatuur heeft van enkele graden boven het
Beregende fruitbomen (1997)
o
vriespunt, blijft het ijs om de knoppen rond 0 C.
Modern bedrijf

Het bedrijf is nog steeds aan de Stationsstraat gevestigd. De veeschuur is geschikt gemaakt voor
het fruit en met een loods uitgebreid. Het aantal boomgaarden is groot en verspreid over de regio
en bevat vooral Elstar en Conference. Ongedierte zoals fruitmot wordt bestreden met draadjes
met lokgeur van een vrouwtje dat wil paren. De mannetjes raken overstuur en verleggen hun
doelen. Verder wordt gespoten onder andere tegen luis. Alle acties voor insectenbestrijding en
bemesting moeten precies worden uitgerekend en geregistreerd om te blijven voldoen aan de
eisen met betrekking tot de certificering. De pluk duurt meestal zo’n 6 weken en daarvoor
worden ongeveer 60 plukkers ingehuurd. Het fruit wordt op maat gesorteerd en per grote kist
(ca. 325 kg) of in een plastic fust (11 kg) op de veiling verkocht.
De lage fruitbomen zijn ongeveer 2,25 meter hoog en worden nu
in plaats van door houten palen gestut door draden aan betonnen
palen. Er is alweer een nieuwe reeks bomen aangeplant. Deze zijn
volgens de nieuwe inzichten weer wat hoger, namelijk 3,5 m. De
meest recente verandering in het bedrijf is de aanschaf van een
waterbad, waarmee ook hele kleine beschadigingen kunnen worden voorkomen tijdens de sortering.
Kees van Blijderveen
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Een uit de hand gelopen hobby
Marlous Bervoets en Ineke van Druten
De passie van Henk Gijsberts van camping ‘De Hooge Brug’ is het kweken van oude
fruitrassen. Hieronder volgt het verslag van ons gesprek met Henk over de geschiedenis van
zijn prachtige, oude boomgaard te midden van de caravans en over de oogst van de vele
soorten overheerlijke appels en peren.
Geur van appels

Op de keukentafel staat een doos met
rijen prachtige appels waar Henk
Gijsberts over vertelt: de Gravensteiner is de meest aromatische appel;
Bramley Seedling is de koningin van de
moesappels. Dan is er de Dubbele en
de Enkele Binderzoet, de oerappel de
Witte-Winter Calville, Reine Reinettes,
de zoete Armgard, Beugelzoet, Bellefleuren, de Keulemannen. Op de deel
en in de kamer hangt overal de heerlijke geur van appels.
Henk Gijsberts bij zijn uitstalling van oude appelrassen

De Hooge Brug

De grootouders van Henk Gijsberts kwamen uit Valburg van een boerderij die indertijd bij de
Viersprong stond. Zij verhuisden in 1893 naar Slijk-Ewijk waar zij met hun kinderen werkten en
leefden. Zijn vader werd er geboren, maar vertrok na zijn huwelijk weer naar Valburg.
Toen Henk ongeveer 16 jaar was, begon hij op het bedrijf op ‘De Hooge Brug’ te werken bij zijn
twee vrijgezelle ooms. In 1972 nam Henk de boerderij over. Hij woont en werkt er met zijn
gezin. Eerst begon hij met veeteelt, later met de Camping ‘De Hooge Brug’ en het fruit als hobby.
Oorspronkelijk stonden er Bellefleur, Reinette, Goudreinet, peren, pruimedanten, maar Henk
heeft die verzameling al snel uitgebreid. Hij ondernam een zoektocht naar de Rauweling, die hij
terugvond in de Noordoostpolder. Henk kreeg ook hout mee van een ‘Jan Steen appel’ om zelf te
enten, dit scheen het neusje van de zalm te zijn.
Inmiddels heeft Henk een grote
collectie appelbomen met tientallen
verschillende soorten. Hij weet er
heel veel van en vertelt honderduit.
Over occuleren en enten. Dat een
aantal soorten op één boom gezet
kunnen worden. Dat de Notarisappel als hij geënt is, het hardste
groeit en dus ook weer gesnoeid
moet worden, omdat hij anders
de meeste ruimte inneemt en de
andere soorten verdringt.
Hanje Krijnen en An Krijnen-Rikken met hun dochters Willy (links) en Ans(nu de vrouw van Henk)
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De varkenspruim is een goede
onderstam. Het is een soort die
snel groeit en uit zichzelf al heel
veel opslag maakt. Om die reden is
hij heel geschikt voor enten, vooral
voor soorten die niet zo snel
groeien. Hij vertelt over snoeien;
dat fruitbomen een open structuur
moeten hebben. Maar voor laanbomen geldt de regel dat een
‘harttak’ goed moet groeien en er
niet teveel om heen mag zitten; dus
er mag geen ‘boom in een boom’
komen. Zijn kennis over het fruit
deed hij op uit gesprekken met
andere fruittelers, maar zijn grootste leermeesters zijn Toon Mauritz Henk Gijsberts met zijn kleinzoon Jonathan
en Gerrit Schaap geweest. Deze hebben in het begin de eerste entingen verricht. Zij waren specialist in driehoeksentingen. Dit soort entingen moeten zichzelf vastzuigen. Zoon Henry heeft
zich hierin verdiept en heeft deze entingen volledig onder de knie, er gaat er bijna nooit een mis.
Henk is lid van een paar verenigingen zoals de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur in
Doesburg en de Nationale Boomgaardenstichting in België waarvan hij de meeste informatie
heeft gekregen. Fruitbomen heeft hij gekocht bij kwekerij de Batterijen in Ochten en ook bij
boomkwekerij Frijns in Margraten.
Nieuwe generatie

Het fruit ging nooit naar de veiling, maar verkocht hij aan huis. Dat doet hij nog en ook de
campinggasten kopen er geregeld. Het is schitterend om te zien en te horen hoe bevlogen hij
praat over het fruit dat zo’n groot deel van zijn leven bepaalt en inneemt. We proeven zelfgemaakte appelsap van verschillende soorten appels en ook van peren. Het is verrukkelijk!
Ook een heerlijke moes van kweeperen krijgen we geserveerd door zijn vrouw Ans.
Inmiddels werkt ook hun zoon Jan Willem op het bedrijf en zo gaat er weer een generatie van de
familie Gijsberts verder met de camping en het fruit. Straks gaat alle kennis en ervaring over fruit
en fruitbomen over naar de vierde
generatie. Dat is dus echt wortel
schieten. En zo houdt Henk Gijsberts
een stukje Betuws landschap in ere:
een hoogstamboomgaard.

Een prachtige mand met appels: Api Etoilé
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Dat is het verschil, hè?
Ineke van Druten en Marlous Bervoets
Jan Veens is opgegroeid en vergroeid met het fruit. Hij heeft de veranderingen in de fruitteelt
van dichtbij meegemaakt. Hij zat er boven op. En nog! Jan Veens is vaak te vinden in de
moderne bongerd van zijn zoon. Hij volgt de ontwikkelingen op de voet.
Geboortehuis

Het ouderlijk huis van Jan Veens is de Catharinahof aan de Loowegstraat in Slijk-Ewijk. Nu staat
er een moderne woning waar broer Thé nog woont, maar hun geboortehuis was een oude
tabakshofstede. Binnen zaten nog de hanken waar ze de spijlen met tabak aanhingen. Toen zijn
vader het kocht, was het een gemengd bedrijfje met een bongerd. De helft was kersen en de rest
pruimen, appels en peren. Er was ook een varkensbongerdje. In de bongerd stonden o.a. Bredero
en in de loop van de tijd kwamen er Golden Delicious bij. Het was een oude boomgaard waarin
zijn vader geleidelijk de bomen verving. Hij plantte pruimen zoals Reine Victoria en Wijnpruim.
De ‘reine fikke’ zaten altijd veel te dik,
die moesten dan gedund worden.
‘Vader rooide de oude kersenbomen
die hij verving door hoofdzakelijk
meikersen. Dat was toen hèt ras. Er
stond ook een zwarte kers maar dat
was geen Varikse Zwarte. Sterappels
hadden ze niet. Die stonden op de Wal
(Noordwal) bij Janssen, de opa van
Truus (de vrouw van Jan). Vader
haalde de bomen uit Opheusden.
We lieten Hentje Jansen uit Oosterhout komen om te enten. Maar dat
gebeurde niet veel. We hebben wel
eens St. Remy omgeënt met Conference,
Van vanaf links: Gem Veens, Henk Veens en Annie Veens-Krijnen
omdat ze zo schurftgevoelig waren.
‘Het fruitbedrijf werd langzaam gemoderniseerd. Ik bezocht de Tuinbouwschool. Na de militaire
diensttijd staken we met een paar Betuwse jongens bij Toon Bos de Waal over om een dag in de
week een snoeicursus te volgen; een halve dag theorie en een halve dag praktijk’. We hadden ook
een bongerdje in Herveld maar het fruit was voor ons gezin niet het hoofdinkomen. Daarvoor
hielden we hoofdzakelijk kippen en ander vee’.
‘Bij ons thuis waren acht kinderen, waarvan vijf jongens, waarvan twee emigreerden. Het bedrijf
bij ons was te klein om met vijven van te leven. Broer Thé was metselaar. Hij heeft overigens nog
aan dat huis in Lent gewerkt, wat onlangs is verplaatst (Woenderskamp). Maar toen de andere
twee jongens naar Canada gingen, is Thé thuis gaan werken. Op het laatst zat hij nog alleen met
moeder. Ik vond die koeien niet zo interessant. Ik moest wel melken maar ik zat liever in het
fruit. Toen Truus en ik trouwden, kochten we een huis in Herveld met een stukje grond.
Tegenover de Roskam aan de Tielsestraat in Herveld, lag nog een bongerd van ons. Daar stonden
hoofdzakelijk Goudreinetten. De kleinste helft waren hoogstam meikersen. Maar dat veranderde
elke keer, kersen rooien, appels planten. We haalden de voorlichter er vaak bij voor advies, wat je
het beste kon planten. Toen had je een Rijksvoorlichtingsdienst, dat kostte niks. Als je iets vroeg
dan kwamen ze. Tegenwoordig moet je een advies betalen. In 1969 of ’70 ben ik nog eens met
6000 demonstrerende fruittelers naar Den Haag geweest voor een tegemoetkoming van de
regering. Er was toen sprake van een crisis’.
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Ruilverkaveling

‘Met de ruilverkaveling Over-Betuwe Zuid, begin jaren ’70, heb ik bedrijfsvergroting aangevraagd.
Dat kon ik in Slijk-Ewijk krijgen en we zijn toen verhuisd. De bedoeling van de ruilverkaveling
was dat de percelen van een eigenaar zoveel mogelijk aan één stuk kwamen te
liggen. Je kon bij de ruilverkavelingscommissie ook vragen om uitbreiding van je bedrijf.
Daar was weinig animo voor, dus ons verzoek werd ingewilligd’.
Veiling

‘Het fruit brachten we veelal naar de veiling. Morellen of meikersen leverden we wel aan Jan van
Woerkom voor de jam. Jan Hofs deed dat veel (de vader van Wim). Thé en Hent Lintsen uit
Oosterhout kochten regelmatig fruit voor de jamfabriek. Er waren wel telers die aan verschillende
veilingen leverden. We gingen naar de veiling in Zetten. Vanuit Slijk-Ewijk reed Gerrit de voerman (Janssen) naar Zetten en Johan Huisman reed veel naar de EKV (Elster Kweker Vereniging)
in Ressen. In Elst had je ook nog de VVOB (Veiling Vereniging Over-Betuwe)’.
‘Elke keer als er aangevoerd was, bracht de voerman de veilingbrief mee. Als je een goede prijs
beurde, dan bevorderde dat het planten van die soort. Ik weet nog dat ze adviseerden om James
Grieve te planten. Mijn oom zei dat tegen een andere kweker. Zei de kweker: die moet je niet
planten, die moet je al geplant hèbben. Het appelseizoen begon met de Yellow en James Grieve,
daarna kwamen de bewaarappels. Die werden in het koelhuis gezet’.
Kerstveiling

‘We deden ook altijd mee met de kerstveiling in Zetten. Elke veiling hield voor de kerst een grote
fruittentoonstelling, waar ook prijzen aan verbonden waren. We keken naar de presentatie,
kwaliteit enzovoort. In het begin was de baron van Loenen dé man. Dat was de vader van de
laatste baron. Hij deed veel om in de prijzen te vallen; hij had natuurlijk een hoop personeel, die
daar aandacht aan kon besteden. Ded Paul heeft er lang gewerkt. Hij kon goed snoeien’. ‘Als het
fruit voor de kerstveiling moest worden opgemaakt, dan liet de baron het personeel vaak
opnieuw beginnen, net zo lang tot het hem aanstond. Later werd dat minder en toen wonnen wij
ook wel eens. De Doyenné du Comice was bijvoorbeeld een peer die je mooi verpakte. Daar
waren in het begin geen regels voor; iedereen deed het op z’n eigen manier’.
Gewasbescherming

‘Aan gewasbescherming werd vroeger niet veel gedaan. In het begin een beetje spuiten met
carbolineum. Later moest schurft bestreden worden met kopersulfaat en kalk. De voorlichter zei
dat je daarmee spuiten moest om ziekten te voorkomen. Koper is wel vies voor schapen. Dan had je
nog Californische pap en lood, tegen schurft. Later
kwam de parathion. In het begin lieten we de loonwerker komen, maar toen we hier in Slijk-Ewijk
uitbreidden, kochten we zelf een spuit. Vanaf ons
trouwen heb ik heel lang aan loonspuiten gedaan bij
anderen. Meestal zonder masker. Ik ben nou 87, dus ik
heb het aardig volgehouden. Ach, in de bongerden
werd naar verhouding veel minder gif gespoten dan in
kleine particuliere tuintjes,want die mensen deden maar . Jan Veens bekijkt de bevroren bloesem, die
wat’.
door beregening beschermd wordt tegen vorst
‘Zo’n 60 jaar terug was het een en al hoogstambongerd hier. Dat is nu wel anders. Nu haal je 50
of 60 ton van een hectare, Henk (zijn zoon) heeft wel percelen waar veel meer van af komt. Van
die hoogstammen haalde je minder dan de helft per hectare. Toen stonden er 100 bomen op een
hectare, en moest je tien jaar wachten op opbrengst. Nu staan er op hetzelfde stuk 2500 bomen
en kun je meteen oogsten. Dat is het verschil, hè?’
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Bijeenkomst Hoog op de ladders
Marlies van Dijk
Weer zo’n geslaagde avond van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg e.o.
Na het grote succes van de vorige bijeenkomst in Valburg, met drie kasteleins als sprekers, heeft
een groot aantal leden en niet- leden gehoor gegeven aan de uitnodiging om 28 november j.l. te
komen luisteren en meepraten over de fruitteelt in onze omgeving. Als locatie is deze keer gekozen voor dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk.
Na de inleiding, waarin John Mulder de Betuwse fruitteelt in historisch perspectief zet, komt
Bertus Lintsen aan het woord. Hij heeft een groot deel van zijn leven gewerkt als voorlichter voor
fruittelers en weet veel van rassen, veredeling,
ongediertebestrijding en gewasbescherming. Hij
heeft een grote kennis van het onderwerp. Maar
de zaal geniet het meest als hij vertelt over
mensen en gebeurtenissen uit het verleden.
Kersen die zó dik hingen dat ze verrot bleken
toen de mannen met de ladders kwamen. Appels,
die vlak voor de pluk door een storm allemaal
waren gevallen. Peren, die niet zonder gevaar van
de bovenste takken van de boom waren geplukt
en vervolgens doorgedraaid werden. Een kersenboom, die met suikerwater werd bespoten om bijen aan te trekken waarvan vervolgens alle bloesem dichtgeplakt bleek te zijn, onbereikbaar voor de bijen.
Na de pauze nemen vijf (voormalige) fruittelers plaats achter de tafel. Daar zit voor een kapitaal
aan kennis door overlevering en ervaring bijeen gebracht. Aan Ineke van Druten de taak om dit
forum te bevragen en tegelijkertijd de zaal in bedwang te houden. Dit blijkt geen sinecure, want
het gehoor bestaat voor een groot deel uit (amateur) pomologen die hun kennis ook graag voor
het voetlicht willen brengen. Ineke heeft zich goed voorbereid op haar taak. Alle sprekers komen
door de juiste vragen aan bod betreffende hun specialiteit.
Henk Gijsberts uit Slijk-Ewijk is de meest opvallende deelnemer. Hij heeft in een aantal dozen de
meest vreemd uitziende appelrassen meegebracht. Er zijn niet veel mensen die de namen van de
rassen kunnen benoemen. Een van die soorten is de Rauweling. Die ziet er inderdaad erg rauw
uit en blijkt ook wat zuur te smaken. De boom die die appels voortbrengt, heeft Henk uitgegraven ergens in de Noordoostpolder vlak voordat die bongerd gerooid zou worden en
voorzichtig mee naar Slijk-Ewijk genomen. Bij zijn woning koestert hij een boomgaard met
allerlei bijna uitgestorven rassen. De appels gaan niet naar de veiling, maar verkoopt hij aan huis,
voor de liefhebbers.
Marlous Bervoets, Nienke Faber, Frans Spaan en Ineke van Druten hebben gesproken met de
fruittelers en hun verhalen genoteerd. Er gaat een wereld open voor degenen die geen verstand
hebben van fruit en alleen maar genieten van de bloesem in het voorjaar en de vruchten uit de
boomgaarden om ons heen.
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Bijscholing werknemers BATO in 1942
Thijs van Woerkom
In 1942 hadden de werknemers in de productie van de BATO vruchtenconservenfabriek in
Oosterhout alleen lager onderwijs genoten. In het belang van de fabriek en ook van deze
medewerkers vond directeur Theo van Woerkom (toen 43 jaar) het wenselijk een
bijscholingscursus te organiseren. Meester Kok uit Elst, die een paar jaar onderwijzer was
geweest op de St. Leonardusschool in Oosterhout, verzorgde de lessen in het nieuwe gebouw
achter de fabriek, met schaftlokalen voor mannen en vrouwen. Dankzij de vooruitziende blik
van de directeur zijn negen betreffende schoolschriften van de cursisten bewaard gebleven.
De vakken waren rekenen, schrijven en taal, in de vorm van dictees met aardrijkskunde en
geschiedenis uit de regio als onderwerpen. Ook een min of meer kort opstel over de
werkzaamheden op de fabriek. Fragmenten van handschriften uit opstellen zijn hierbij
afgedrukt.
J.W. Degen

Hannes was 48 jaar. Hij woonde in de nog
bestaande, toen dubbele woning, aan de Van
Woerkomstraat naast het patronaatsgebouw
(nu van de schietclub) met vrouw en kinderen. Ik speelde toen met Theo, ondermeer
op de fabriek en in de tuin en we gingen
vissen in de kolk, waar we mee gingen ‘fuuke
lichte’ in de kolk met de roeiboot van Hannes
en ome Kobus Degen. De vader van Hannes
was ‘Hent van Joep’ Degen, die al stroopkoker was op de oude fabriek bij de Altena.
Wanneer de productie van appel- en bietenstroop was afgelopen, hielp Hannes met de
verwerking en inmaak van vers fruit en het
spoelen van sap- en limonadeflessen. Als
‘rottevanger’ hield hij zich ook bezig met de
bestrijding van ratten en muizen. Als oud-militair was hij een gewaardeerde vaandeldrager van
Con Amore. Op de ‘kroetzolder’ moest Hannes het sap van de in de ‘kroet’ uitgeperste appels en
suikerbieten inkoken tot een bepaalde dikte. Dit werd opgeslagen in houten vaten en later in de
jamkeuken opgekookt en gemengd, alvorens na koeling te worden afgevuld in de gewenste
blikken, potten of emmers. Rinse appelstroop duidt aan dat de zure appelstroop is gezoet met
bietenstroop die goedkoper is dan suiker.
J.F. Beekhuizen

Jan was 34 jaar. Hij was een zoon van Evert, de
stoker van de stoomketels, bijgenaamd F. Pul. Deze
woonde met zijn gezin naast de fabriek in het oude
huis tegenover café Merkus. Achter het ketelhuis
met de twee kolengestookte stoomketels was de
machinekamer. In 1940 werd naast ‘de kroet’ boven
een afgedekte afvoersloot een werkplaats gebouwd voor de technische dienst, waar Jan
Beekhuizen werkzaam was als electro- en machinemonteur. In 1942 werd de kolenopslag naast
het ketelhuis verplaatst om ruimte te maken voor de ‘neijbouw’, de nieuwe productieafdeling.
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Joh. Giesen sr.

Hannes was 43 jaar. Hij was getrouwd met
Mina Peperkamp, die na de lagere school
ook bij de BATO heeft gewerkt, evenals
een paar van hun kinderen. In 1942 woonde Hannes met zijn familie in een van de
witte arbeiderswoningen aan de Oosterhoutsestraat. Aan deze straat woonde ook
zijn broer Hent (de vader van electrotechnicus Jan), die jarenlang werkzaam was
als confijter. Hannes Giesen was vakkundig bij de productie van vruchtenlimonade,
puddingsaus, vruchten op sap en het inmaken van vruchtenpulp.
Bij de bereiding van vruchtenlimonade
beschrijft Hannes de bepaling van het
suikergehalte, waarbij het soortelijk
gewicht wordt ‘gewogen’, dit door een
apparaatje in een monster limonade te
dompelen. De productie vond toen nog
plaats op de kroetzolder en het bottelen in flessen met kurken op de begane grond. Een paar
maanden later werd dit verplaatst naar de ‘neijbouw’: een nieuwe fabriek voor vruchtenconserven
en limonades, waar ook jam kon worden gekookt. De toen achtjarige Thijs van Woerkom mocht
de eerste steen met daarachter een loden koker met toenmalige documentatie inmetselen.
E. van Heumen

Eed was 31 jaar. Hij was een zoon van Bart
van Heumen, de toenmalige chef van de
expeditie. Eed woonde bij Houterman aan
de dijk, na de oorlog met zijn gezin in de
Hoge Hofstraat en daarna weer in het
dijkhuis nabij de Altena. Tot zijn trouwen
speelde Eed accordeon in de plaatselijke
ATO band. Eed schrijft dat hij aanvankelijk werkte als felser: het machinaal dichtfelsen van blikken met vruchten op siroop
of jams, waarna deze werden gepasteuriseerd. Door de oorlog kon wegens
schaarste aan metalen geen blik meer
worden geleverd. Daarom werkte hij toen
in het magazijn van de expeditie met het
verzendklaar maken van orders met bestellingen. De vrachtwagens waren gevorderd voor het
Duitse leger en daarom gingen de verzendingen weer met paard en wagen naar ‘de boot’ via de
Altena en het spoor naar Ressen, waar werd geladen en gelost. Na de oorlog werd Eed een zeer
gewaardeerde chauffeur op benzine vrachtwagens als GMC, Bedford en Fordson. Daarna reed
hij jarenlang een paar keer per week naar Rotterdam met zijn diesel DAF, vooral geladen met
blikken jam bestemd voor scheepsprovisie. Ook naar andere bestemmingen als Den Haag,
Amsterdam, het Gooi en België.
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H.J. Rikken

Herman was 21 jaar. Hij bewoonde met
zijn ouders en broers en zussen de helft
van de boerderij De Zandhoek (nu
Tergouw) aan de Groenestraat naast de
familie Burgers, die daar toen boerde na
het overlijden van Drika Wanders. De
oudste broer Jo, ‘de Knoest’, was zijn
vader Hent opgevolgd als halfpachter van
het agrarisch bedrijf naast en achter de
conservenfabriek van de familie Van
Woerkom. Daarbij hoorde ook ‘het
Ganzenland’, grenzend aan de Gansstraat en Dorpsstraat en een weiland bij de Altena waar nu de
camping is. Voor die tijd bewoonde deze familie Rikken de helft van de woning naast familie
Dorus Veulings (nu Jan Veulings) aan de Peperstraat. In de zomer van hetzelfde jaar 1942 toen
Herman deelnam aan het vervolgonderwijs bij de BATO, hielp hij de overbuurman Hupkes met
hooiwerkzaamheden in het weiland bij de Verburgtskolk. Vanaf het zandstrand bij deze kolk
werd hier ook gezwommen. Om af te koelen wegens het hete weer bij het hooien is Herman toen
in het water gesprongen, waarbij hij helaas is verdronken. Gezien het geringe aantal fouten die
Herman in zijn schoolschrift maakte zou hij zeker goede resultaten bij het voortgezet onderwijs
hebben kunnen bereiken. Uit zijn opstel blijkt dat Herman ‘in de plakkamer’ een etiketteermachine voor potten jam en flessen sap bediende.
W.A. van Heumen

Wim was 30 jaar. Hij was sinds kort getrouwd en woonde
in het dubbele huisje aan de Dorpsstraat 7, naast
P.Wortelboer , bedrijfsleider bij de BATO, en meester
J. van Dok van de Openbare School. Wim was een zoon
van Bart en broer van Eed van Heumen. Evenals zijn
broer werd hij na de oorlog vrachtwagenchauffeur.
Aanvankelijk korte tijd als bijrijder van chauffeur Willem
Peters, reed hij na de oorlog met voormalige geallieerde
legertrucks als GMC en Bedford. Behalve afleveringen bij
groot- en kleinhandel reed hij in het fruitseizoen ook
dagelijks naar diverse fruitveilingen. Met tegenzin moest hij
ook wel eens het afval van de
‘pluushoop’ naar het stortgat bij
de Verburgtskolk vervoeren. Kort voor zijn pensionering verzorgde Wim kleinere boodschappen
en reed hij personeel met een Volkswagenbusje, naast zijn assistentie in de expeditie.
P. van Brakel jr.

Piet was 33 jaar. Hij was een zoon van Piet van Brakel, de
voormalige koetsier van wijlen Jan van Woerkom senior.
In de oorlog kwam de ouwe Piet op zaterdagmiddag de
tuin van de jonge baas harken en op zondag in de keuken
een sigaar halen. Zus was een in het dorp bekende
ongetrouwde zus van Piet junior en zijn broers. Ze werd
werkster ondermeer bij de familie van Woerkom,
herbergierster Dientje Nuy en de familie Merkus.
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Voor de oorlog werkte Piet junior al als hulp met de vrachtwagenchauffeur Willem Peters.
Wegens vorderingen van auto's door de Duitse bezetters moest Piet junior in de oorlog ander
werk verrichten. Dat was er voldoende door de grotere vraag naar jam en appelstroop wegens de
distributie van dit broodbeleg. Omdat de jamkeuken onvoldoende kookcapaciteit had, werden,
volgens bijgaande beschrijving van Piet, in de kookpannen van de confijterij kersen of aardbeien
voorgekookt met suiker. Dit werd in vaten naar de jamkeuken gebracht om verder te verwerken
en af te vullen in houten kistjes met parafinepapier als oorlogverpakking.
Na de oorlog ging Piet junior weer aan de slag als hulpchauffeur en al gauw reed hij zelfstandig in
een voormalige Fordson van het Engelse leger. Na zijn trouwen ging hij wonen in de Hoge Hofstraat en bleef chauffeur tot zijn pensionering. Bij onvoldoende ritten moest Piet assisteren bij het
gereedmaken van verzendingen of sorteringen.
J. van Xanten

Jan was18 jaar. Hij was een zoon van Hent en
broer van Hentje van Xanten die ook bij de
BATO werkten. Jan volgde na de oorlog Bart
van Heumen op als expeditiechef. Hij trouwde
met Mientje Melchers uit Gendt die als dienstbode werkte bij de familie van Woerkom. De
expeditie was naast de ‘plakkamer’, door Jan
aangeduid als de ‘pakkamer’ waar hij toen
blijkbaar geëtiketteerde potten jam gesorteerd
in meerdere soorten moest inpakken in dozen.
Deze lege dozen werden daar boven op de
‘deuzezolder’ opgeslagen en met interieurs in
elkaar gezet. In 1955 brandde deze zolder af en
volgde een verbouwing met een nieuwe bovenverdieping met kantine.
Jo Giesen jr.

Jo was 16 jaar. Hij was de oudste
zoon van de eerder genoemde
Hannes Giesen en woonde ook
bij zijn ouders op Oosterhoutsestraat 31. Hij beschrijft in zijn
opstel zijn werk in de confijterij,
onder leiding van de Zwitserse
confijter Emile Scheidegger Sr.,
die door zijn gelijknamige zoon
werd opgevolgd. Jo moest als
militair dienstplichtige zijn
dienst vervullen in Nederlands
Indië, evenals Bertus Spaan met
wie hij bevriend was. Hij is niet
meer werkzaam geweest bij de
BATO, maar bij het Utrechts Nieuwsblad. In die provincie heeft Jo gehuwd gewoond en is
inmiddels overleden.
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Hoe gaat het met de Danenberg?
Wij kunnen ons voorstellen dat deze vraag bij u opkomt. Het is immers al een flinke tijd
geleden dat wij in dorpshuis Beatrix een informatieavond hebben georganiseerd waarbij
wij het plan voor de Danenberg hebben gepresenteerd. Het antwoord op de vraag is: het
gaat goed met de Danenberg!
Na de informatieavond op 31 mei 2010 zijn wij flink aan de slag gegaan samen met de
gemeente en de werkgroep om het plan verder te ontwikkelen. Beleidsmatig bleek het
door ons voorgestelde plan niet inpasbaar te zijn. Dit betekent dat wij opnieuw in gesprek
zijn gegaan met de gemeente, dat er nieuwe randvoorwaarden zijn bepaald om vervolgens
aan de slag te gaan met de nieuwe uitwerking. Tussentijds hebben wij onze nieuwe ideeën
vanzelfsprekend besproken met verschillende organisaties zoals provincie, waterschap,
gemeente en stadsregio.
We hopen in het vierde kwartaal van dit jaar de nieuwe uitwerking van het Integraal Schetsontwerp met de provincie te gaan bespreken. Nadat duidelijkheid is over de haalbaarheid
kunnen we de stap zetten richting formele procedures zoals een Milieueffect rapportage
(MER), bestemmingsplanwijziging en vergunningaanvragen.
Wij nodigen de bewoners rondom Slijk-Ewijk en Oosterhout en andere geïnteresseerden
graag uit voor een tweede informatieavond om deze nieuwe plannen te delen. Vanzelfsprekend hoort u nog van ons over de exacte datum, tijd en locatie. Hebt u vragen?
Op de website www.landschapsparkdanenberg.nl kunt u de contactpersonen vinden waar u
met uw vragen terecht kunt. Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord!
De Brouwerij

De Danenberg
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Van alles van vroeger…….
Dini Huijbers
Omdat het zo’n fruitige Oud Neis is geworden deze keer een paar fruitige recepten.
Stamppot van appelen (hete bliksem) Uit: Het nieuwe Kookboek (1948/1974)

1 ¾ kg aardappelen
½ kg zoete appelen
¾ kg zure appelen

1 dl kokend water
± 10 gram zout
80 à 100 gram boter of margarine

De aardappelen schillen, pitten en onder water leggen. De appelen schillen, in vieren snijden, de
klokhuizen verwijderen. De aardappelen opzetten met het kokende water en het zout. De zoete
appelen op de aardappelen leggen en daarop de zure appelen. Vlug weer aan de kook brengen en
laten koken tot alles gaar is (± ½ uur). Het kookvocht van de aardappelen en appelen afschenken, maar bewaren. Gare aardappelen en appelen fijnstampen en door elkaar mengen. De boter
en zo nodig het kookvocht door de stamppot roeren. De stamppot onmiddellijk opdoen en geven met bijvoorbeeld gebakken bloedworst.
Kersencoupe (ooit ergens gelezen)

1 pakje kloppudding chocolade (Saroma)
½ liter melk
¼ liter slagroom

1 potje kersen (of verse)
chocoladekorrels

Klop de slagroom stijf en vermeng ¾ met de ontpitte en in stukken gesneden kersen (geen sap
erbij). Leg vier kersen apart. Maak de Saroma klaar zoals is aangeduid op de verpakking. Vul vier
ijscoupes met afwisselend Saroma en het kersenslagroom mengsel. Eindig met een laagje Saroma.
Doe de rest van de slagroom in een spuitzak en garneer elk glas met een toef. Leg er een kers op
en strooi er wat chocoladekorrels over. Mmmmmmmmmm
De historie van de schort
(een opsomming van wat er behalve appels plukken en rapen nog meer met een schort gedaan werd)

Het voornaamste gebruik van opoe's schort was om haar jurk te beschermen, maar ook omdat
het makkelijker was om een schort te wassen in plaats van een jurk. Ze gebruikte de schort ook
als pannenlappen en de schort diende ook om de tranen en vuile neus
van de kinderen af te vegen. Als ze de eieren uit het kippenhok ging
halen, was de schort ook heel handig om de eieren te dragen. Als er
visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schort schuilen. Als het koud was kon ze haar armen er in draaien en opwarmen.
Hout voor de kachel werd ook in de schort binnen gebracht. Uit de
tuin droeg ze van allerhande soorten groente naar binnen en als de
erwten gedopt waren, gingen de schillen in de schort. In de herfst
werd de schort gebruikt om de appels op te rapen, die onder de bomen lagen. Als opoe onverwacht visite aan zag komen, je stond er
van te kijken, hoeveel meubeltjes dat schortje kon stoffen in een paar
seconden.
Het zal nog lang duren, voordat iemand iets uitgevonden heeft, wat
voor zoveel doelen gebruikt kan worden, zoals de schort. In deze tijd
zouden wij er gek van worden, te weten hoeveel bacteriën er in dat
schortje zaten. Toch heeft ze er nooit wat aan overgehouden.
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Opoe Vink

Sponsoren
Deze Oud Neis is mede mogelijk gemaakt door:

Assurantiekantoor Derksen B.V.
te Oosterhout
M.H.A.A. (Ria) Derksen

Grafisch Bureau A & K
te Andelst

Op goede gronden

Landwinkel De Grote Doorn
te Loenen

Bosland adviesbureau
Waaldijk 24
6677MB Slijk-Ewijk
0481-482556
bosland@wxs.nl

Voor al uw bos > 100 ha
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Hier kan uw
advertentie staan!

