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Bramley's gelding. 
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dIkaar niet van, 
assortiment in de winkel is veel 
minder rijk dan vroeger. Is dat jam- 
mer" Een groeiend aantal mensen 
vindt van wel. Een paar jaar gele- 
den plukte ik voor de eerste maal 
kruideniersperen van de boom die 
ik zo9n 15 jaar geleden plantte. De 
geur van de peren riep beelden op 
van vroeger: de boomgaard van 
mijn vader in de Zuidoosthoek van 
de Beemster met hoogstamfruitbo- 
men in het gras, houten schuiflad- 
ders, manden en veilingkisten en 
natuurlijk de lorrie waarmee de 
volle kisten naar de schuur gereden 
werden. De buren, links en rechts 
en aan de overkant van de weg, 
hadden ook zo9n boomgaard met 
tientallen appel-, peren- en prui- 
menrassen. In Noord-Holland wer- 
den in de eerste helft van de vorige 
eeuw meer dan 100 appelrassen, 
een kleine honderd perenrassen en 
ruim 10 pruimenrassen gekweekt. 
Er waren veel boomgaarden in de 
Zuidoosthoek van de Beemster, 
meestal niet groter dan zo"n twee 
hectare en deel van een gemengd 
bedrijf. Op het andere deel werden 
groenten gekweekt: vooral bonen, 
augurken, spruiten en voerbieten 
(ook gebruikt als lampion met Sint 
Maarten). Op de overgang van 
boomgaard en tuin stonden vaak 
bessenstruiken. Maandag, woens- 
dag en vrijdag was veilingdag. Dan 
ratelden de paardenwagens over de 
Zuiderweg en Purmerenderweg 
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(B. P. & O.), en "s avonds kwam 
dan het veilingbriefje. 
Leeftijdgenoten uit andere delen 
van Noord-Holland, zoals de 
Bangert, zullen dit herkennen, met 
op onderdelen een andere invul- 
ling: boten in plaats van paarden- 
wagens, bessenstruiken tussen de 
bomen en ook kersenbomen. 

Boerenbongerds 
Ook boeren hadden vaak een 
boomgaardje, niet groter dan een 
paar duizend vierkante meters. In 
Noord-Holland, bij de stolpboerde- 
rijen in de droogmakerijen was dat 
een apart type: van elkaar geschei- 
den door sloten lagen naast en ach- 
ter de boerderij de moestuin, de 
boomgaard en de melkbocht, het 
geheel omgeven door een houtsin- 
gel. Hoogstam fruitbomen moet je 
de ruimte geven en die ruimte werd 
gebruikt voor het weiden van klein 
vee. Zo hier en daar, bijvoorbeeld 
langs de Middenweg en Volgerweg 
in de Beemster, hebben die boeren- 
bongerds nog stand gehouden. Het 
assortiment aan fruitrassen was, net 
zoals in de fruitkwekerijen, erop 
gericht om een groot gedeelte van 
het jaar fruit te kunnen eten. Bij 
gebrek aan koelkast of vrieskist 
was het de variatie in rijptijd, 
bevaarbaarheid en gebruik (stoven, 
drogen, voor de moes, uit de hand) 
die daar voor moesten zorgen. De 
eerder genoemde Luntersche 
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Oomskinderpeen • Rode tulpappel. 

Pippeling was een late handappel, 
de Roods Tulpappel een vroege, de 
Early Victoria een vroege moesap- 
pel, Bramley9s Seedling een late, 
de Dirkjespeer een vroege stoof- 

peer en de Winterjan een late, 
enzovoort. Zo strekte de 
gebruikstijd zich uit van b a i n  
augustus tot in maart. 

Verschraling 
Zo halverwege de vorige eeuw 
werd de boodschap van de veiling- 
briefjes steeds droeviger: het ver- 
schil tussen baten en kosten werd 

kleiner en ook de mededeling 
"opgehouden" (ofwel "doorge- 
draaid") kwam er steeds vaker op 
voor. Een groeiend areaal aan fruit- 
bomen en de gestegen producti- 

'Het assortiment aan fruitrassen was erop gericht om een 
groot gedeelte van het jaar fruit te kunnen eten. ' 

Early Victoria. 

viteit zorgde voor overproductie, 
en een vrijer handelsverkeer tussen 
de lidstaten van de Europese 
Gemeenschap (1957) bracht con- 
currentie uit het buitenland. 
Rooipremieregelingen werden 
ingesteld om het rooien van de ver- 
ouderde hoogstam boomgaarden 
aan te moedigen. Het aantal fruit- 
bedrijven in Nederland daalde van 
60.000 in 1953 tot 7000 in 1983. 
De fruitbedrijven die er nu nog zijn 
hebben alleen stand kunnen houden 
door schaal verandering: grote fruit- 
tuinen, dicht gevuld met laag bij de 
grondse spilboompjes, en winddicht 
dankzij een singel van elzen. 
Natuurlijk bloeien de boompjes nog 
steeds in het voorjaar, maar de wan- 
delaar of tetser ziet dat niet meer. 
Voor de fruitrassen geldt hetzelfde 
als voor hun kwekers: weinigen 
hebben het volgehouden. Alleen 
fruitrassen die een vroege en hoge 
productiviteit paren aan goede 
smaak, een kleurrijk uiterlijk en 
een goede bevaarbaarheid zijn 
commercieel nog in trek. Dat zijn 
er niet zo veel: in totaal zo9n 6 
appelrassen (Golden Delicious, 
Elstar, Jonagold, Jonared, Goudrei- 

nette, Cox) en 3 perenrassen 
(Conference, Doyenné du Comice 
en Gieser Wildeman). De Jut is een 
heerlijke peer, maar ziet er onoog- 
lijk uit en is slecht bevaarbaar: exit 
Jut! De Oomskinderpeer (alias 
Kruidenierspeer) is heel smakelijk, 
maar ook slecht bevaarbaar en pas 
op latere leeftijd productief, dus: 
kansloos. De Sterappel was ooit 
een populaire handappel vanwege 
zijn fraaie uiterlijk en goede smaak, 
bovendien weinig ziektegevoelig, 
maar pas op latere leeftijd produc- 
tief: jammer dus. En wie eet. › 
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hoop, van veel oude (dat wil zeg- 
niet-commerciele-) fruitrassen 
nog exemplaren 

gespecialiseerde 
Dus 

te koop 
boomkwekers. 

Bovendien: van 
fruitrasssen staat 

vrijwel 
hier of daar 

wel een exemplaar dat een ent 
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