Geschiedenis
De fruitteelt en de organisatie in vroegere jaren

Hoe het was
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Veelal waren hier bedrijven van
hoogstammen met onderteelt van
bessen. Zo lag er omstreeks 1875 in
de gemeente Loppersum en de aanliggende dorpen van de gemeente ‘t
Zand zeker zo’n 50 ha fruit. De crisis
van de jaren tachtig en negentig van
de vorige eeuw ging ook aanvankelijk de fruitteelt niet voorbijen zo
liep de oppervlakte drastisch terug.
Vrij spoedig was er herstel en kwam
er een flinke uitbreiding. Er kwam
een verzendvereniging, want er
werden al bessen per spoor naar het
zuiden van het land en per boot naar
Engeland verzonden. En er kwamen
veilingen. Zo werd in 1902 de veiling
“Pomona” opgericht.
De uitbreiding van de fruitteelt in
het noorden liep parallel met de
uitbreiding in de rest van het land.
Zo was er rond de eeuwwisseling in
Nederland reeds zo’n 20 duizend ha
fruit. Deze oppervlakte was in 1930
opgelopen tot 30 duizend ha. Toen
kwam de grote explosie, want in
1940 was er reeds 50 duizend ha.
Nu stelde de fruitteelt in Nederland
tot de crisisjaren vrij weinig voor.
Veelal waren het hoogstammen in
een weiland, als onderdeel van een
landbouwbedrijf. Van verzorging
(van de bomen, red.) was nog niet zo
veel sprake, hoogstens wat snoeien
en sporadisch een bespuiting.
Het fruit dat in Nederland gegeten
werd, kwam natuurlijk in belangrijke mate van Nederlandse bodem,
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Het vervoer van bushels met bessen
ging in 1903 per schuit naar Amsterdam.
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van de vorige eeuw (de negentiende
eeuw, red.) reeds een paar centra bekend, bijvoorbeeld in Noord-Friesland rond St. Annaparochie en in
Groningen rond Loppersum.
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Mij (E.J. Keijer, red.) is bij de taakverdeling (van de feestcommissie, red.)
gevraagd iets over het verleden te
vertellen. Nu is het verleden zeer
rekbaar en lang niet altijd wordt in
de Nederlandse geschiedenis het
noorden apart genoemd. Zo weten
we niet of Bonifatius iets van fruitteelt wist, maar wel is bekend dat
Karel de Grote reeds de teelt van
fruit propageerde. In het algemeen
zal echter de teelt van fruit zeer bescheiden zijn geweest. Ze zal zich
hebben beperkt tot de tuinen bij
kastelen, states en borgen en een
enkele boerenhof. Maar toch begon reeds in de Middeleeuwen de
fruitteelt zich te ontwikkelen. Naar
schatting was er rond 1650 1500 ha
fruitteelt in Nederland. Ook is bekend dat er in de late Middeleeuwen
reeds vrij veel fruitteelt langs Maas,
Rijn, Waal en IJssel werd gevonden
en dat het fruit over de rivieren naar
de grotere steden werd vervoerd.
Bekend is ook dat er tolrechten op
fruit werden geheven en dat er handel in fruit was. Zoals er elders in
het land bijvoorbeeld rond Goes en
in De Banger (Noord-Holland, red.)
bessencentra waren, zo waren er
ook in het noorden in het midden
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De heer E.J. Keijer, oud-secretaris van de kring Noord van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), hield onderstaande lezing op 25 maart 1988 ter gelegenheid van de feestelijke viering van het vijftigjarig bestaan. De kring Noord,
de afdeling ‘Groningen en Drente’ werd op 29 maart 1938 opgericht. Het was de
jongste van achttien afdelingen van de Nederlandsche Pomologische Vereniging,
die na de Tweede Wereldoorlog werd omgedoopt in de NFO.

maar daarnaast vond een massale
import uit Amerika plaats van mooi
gekleurde, maar matig smakende
appels. Er was dus een gat in de Nederlandse markt.
Het zoeken naar nieuwe bronnen
van bestaan op de toentertijd slecht
draaiende Nederlandse landbouwbedrijven en de massale Amerikaanse importen hebben de stoot gegeven tot de eigenlijke Nederlandse
fruitteelt, ook hier in het noorden.
Zo werden er hier in het noorden in
de jaren dertig verschillende nieuwe
bedrijven gesticht. Namen als Pomona in Gasselte, Rosingh in Glimmen en Faber in Mensingeweer zijn
de meesten van ons wel bekend. En
in navolging van het zuidwesten van
het land namen ook hier landbouwers het initiatief tot fruitteelt op
hun bedrijf. Tot de eersten behoorden bijvoorbeeld Boerma in Borgercompagnie, Heidema te Rasquert en
Noordhuis te Eenrum. Deze bedrijven weken af van het traditionele
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Op 29 maart 1938 kwam een groepje leden waaronder L.K. Faber, Rosingh, Noordhuis, Boerma, Boer en
de tuinbouwconsulent ir. Heemstra bijeen om de mogelijkheid te
bespreken tot oprichting van een
afdeling van de Pomologische Vereniging te komen. De officiële oprichtingsvergadering van de afdeling Groningen en Drenthe van de
Nederlandse Pomologische Vereniging werd vastgesteld en gehouden
op 11 mei 1938.
Inmiddels was het ledenaantal gegroeid tot 40, waaronder P.W. Heidema van Rasquert en J. Akkerman
van Zuidhorn die onmiddellijk bestuurslid werd. Verder o.a. D. Harssema en J. Siems.
Op 1 januari 1939 was het ledental
gegroeid tot 60. De activiteiten bleven aanvankelijk beperkt door mobilisatie en oorlog.
In 1941 echter werden er veel excursies gehouden en ook de eerste
cursussen georganiseerd. Veel ging
per fiets en Rosingh, de secretaris,
hoopte dan ook dat de leden nog
wat goede banden in voorraad hebben, zodat het werk ook het volgende jaar kon doorgaan.
Op 1 januari 1942 zijn er bijna 100
leden en de afdeling mag voor het
eerst een lid in het Hoofdbestuur
aanwijzen. Ook wordt Faber dit jaar
bestuurslid van de afdeling en hij
zou dat bijna 25 jaar volhouden.
Inmiddels waren er tengevolge van
de beperkte reismogelijkheden in
de verschillende delen van de beide
provincies contactcommissies ontstaan, die zelf ook cursussen gingen
organiseren. En zo werden er in 1943
toch nog 15 fruitteeltcursussen voor
volwassenen gegeven. Op 1 januari
1944 waren er 160 leden. De decentralisatie werkte positief, gaf grotere betrokkenheid en het ledenaantal

bleef stijgen tot 438 eind 1944. Van
dit aantal was ca. 30 procent actief
en 70 procent belangstellend lid.
Voorjaar 1944 werd de eerste fruitteeltdag gehouden. Onder andere ir.
Heemstra sprak over “Soortenkeuze
en onderstammen bij appels en hoe
te komen tot betere inzichten voor
het noorden van het land”.
Het blad “De Fruitteelt” werd mede
door de grote toestroom van leden
in geheel Nederland per 1 januari
1944 een weekblad. Dat was maar
gelukkig, want de oorlog deed zijn
invloed steeds meer gelden en de
werkzaamheden van de afdeling
werden vrijwel stilgelegd. Het contact met het secretariaat in Arnhem
werd door de omstandigheden zelfs
tijdelijk verbroken.
Maar het eind van de oorlog kwam
en allerwegen braken de activiteiten weer los, ook in de fruitteelt.
Wel waren er voorlopig praktische
problemen, zoals gebrek aan kunstmest, sproeivloeistof en ook aan
snoeigereedschap. De Nederlandse
Pomologische Vereniging ging dit
importeren uit Engeland. Ook liep
kennelijk hier en daar het horloge
wat achter, want er werd geholpen
bij het afgeven van toewijzingen
voor nieuwe horloges. Ook waren
er toewijzingen voor zeep.
Spoedig kon echter de oude draad
weer worden opgepakt. Siems werd
voorzitter en het werk van de afdeling ging, ondanks het trouwen van
Faber, op volle toer door.
De Nederlandse Pomologische Vereniging werd op 14 februari 1946
omgezet in de Nederlandse Fruittelers Organisatie, N.F.O., en werd
onafhankelijk van de Nederlandse
Heidemij. De afdeling Groningen
en Drenthe heette in het vervolg
kring. Het ledenaantal bleef groeien
en er kwamen in totaal tien afdelingen in de beide provincies. De regionale en ook provinciale excursies
begonnen weer. Het aantal lezingen
was zeer groot en het aantal onderwerpen zeer veelzijdig. De opkomst
was meestal groot en het gehoor
leergierig.
Door de snelle ontwikkelingen, die
er in de fruitteelt plaatsvonden, was
dit ook hard nodig. Een paar onderwerpen zal ik noemen. Er werden
films vertoond over het spuiten (dit
spuiten gebeurde toen meestal nog
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In Nederland was in 1898 een Pomologische Vereniging opgericht,
in 1921 voortgezet als Hoofdafdeling Fruitteelt van de Nederlandse
Heidemij. Het was een vereniging
met een mengelmoes van leden,
veel amateurs, verder beroepsmatig
bij de fruitteelt betrokkenen en ook
een aantal echte fruittelers. Ook in
het noorden had deze Vereniging leden. Deze vereniging gaf sinds 1911
het maandblad ‘De Fruitteelt’ uit.

Het eerste nummer van ‘De Fruitteelt’, toen ‘Mededelingen’
genoemd.
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type van hoogstam met onderbeplanting van bessen of van weiland
met koeien. Er was nu sprake van
struikvorm op zwakkere onderstam.
Het blijver-wijker systeem deed zijn
intrede. Het gaf een veel vroegere
en goedkopere productie. Ook kon
veel beter aan de sterk toegenomen
eis tot verzorging tegemoet worden
gekomen. Ook het rassensortiment
veranderde sterk. De gehele Nederlandse fruitteelt was in beweging
gekomen.
Nu was tot de jaren dertig de kwaliteit van het Nederlandse fruit
vrij matig. De verzorging beperkte zich op vele bedrijven tot wat
snoeien, soms kunstmest geven en
een enkele bespuiting met vruchtboomcarbolineum. Alleen de meer
vooruitstrevende telers werkten
met Californische, Bordeauxse en
Bourgondische pap, loodarsenaat
(werd tot in de 20e eeuw als pesticide
gebruikt in de fruitteelt, red.) en nicotine. Ook lijmbanden en vangbanden waren toen in zwang.
Door de nieuwe categorie fruittelers
en de hogere eisen die aan het fruit
werden gesteld, nam de vraag naar
voorlichting en naar contact tussen
de telers toe.
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Ook organiseerde de kring werktuigdemonstraties, er werd deelgenomen aan tentoonstellingen en
fruitkeuringen deden hun intrede.
Er waren cursussen in sorteren en
verpakken, motorkennis en sproeitechniek, ziektebestrijding en vele
andere. Er werd een boekenabonnement ingesteld en de Waarschuwingsdienst voor de Ziektebestrijding startte. Kortom volop leven in
de brouwerij.
Vermeldenswaard is dat in 1948 in
de afdeling Loppersum het idee
werd geopperd om tot een hagelverzekering te komen. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in het tot
stand komen van de Onderlinge
Fruittelershagelverzekering van de
N.F.O. in 1953. De Lopster plannen
waren het gevolg van noodweer in
het zuidelijk Westerkwartier waar
een zware cycloon met hagelstenen
als duiveneieren zo groot zeer zware
schade aanrichtte. Het bedrijf van
Siems was voor 80 procent vernield.
Er werd zelfs een rampenfonds voor
het Westerkwartier ingesteld.
In 1948 ging ir. Heemstra met pensioen, na een dienstperiode van bijna
40 jaar. Heemstra was een man met
hart voor de fruitteelt. Hij was een
taaie, want hij deed alles per fiets,
weer of geen weer, en ging wekelijks
naar (de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool, red.) Frederik-

soord. Hij werd opgevolgd door ir.
Burgmans. Opgemerkt kan worden
dat Frieling inmiddels het kringbestuur was komen versterken. Er was
een afdeling Hunsingo opgericht.
Vermeldenswaard is ook dat de
overheid het werk van de kring zeer
waardeerde. Zo stelde het Consulentschap iemand beschikbaar om
te helpen bij secretariaatswerkzaamheden als notuleringen, boekendepot,
waarschuwingsdienst
enz. Helaas kwam de actieve en organisatorisch en administratief zeer
goed onderlegde secretaris Rosingh
in 1949 na enige tijd ziek geweest te
zijn te overlijden. De kring had veel
aan hem te danken. Hij heeft nog
mee kunnen maken dat bij het tienjarig bestaan het zeshonderdste lid
werd ingeschreven. Wie van de oprichters had dat gedacht. Ik volgde
Rosingh op.
Het ging goed met de organisatie. In
onze Kring loopt het ledenaantal op
tot 650. Landelijk wordt gestreefd
naar 15 duizend leden. De organisatie bloeit. Zo komen er financiële
mogelijkheden en een uitstekende
staf. Ir. Groot, een prima organisator, wordt per 1 juni 1949 secretaris-directeur van de landelijke (fruittelers, red.) organisatie. Ik herinner
me nog een voorbespreking over
de benoeming van ir. Groot. Een
van de aanwezigen zei: “Maar hij is
nog zo jong.” Groot was namelijk
pas 27 jaar. En dat voorzitter Boudewijn zei: “Dat wordt elk jaar beter.”
Het aandachtsveld van ir. Groot lag
naast het organisatorische vooral bij
de afzet en de economische problematiek. Adjunct was Osinga die de
organisatiekant behartigde. Hij onderhield de contacten met de kringen en was zeer goed in zijn werk,
zeer serieus ook.
Daarnaast werd omstreeks 1 januari
1950 ir. Bos benoemd als redacteur
van “De Fruitteelt”. Hij heeft van
“De Fruitteelt” een blad gemaakt
dat tot ver over de grenzen werd
gelezen. Ir. Bos, een man, origineel,
onnavolgbaar in zijn inleidingen. Ir.
Groot en ir. Bos vormden tezamen
met administrateur Visser en later
Van der Kruk een prima staf in Den
Haag. Als kringen hebben we steeds
veel steun aan hen gehad.
Ik spreek over kringen en daarbij
bedoel ik ook Friesland, want daar

-p

met een spuitgeweer), moderne
snoeimethoden en mechanisatie.
Dijksterhuis sprak over de teelt van
bessen en ander kleinfruit, Planting
over bijenteelt, ir. Burgmans over
ziektebestrijding, ir. Heemstra en A.
Buijert behandelden plantsystemen
en onderstammenkeuze, A. J. Buist
vertelde over oogsten, behandelen
en bewaren van fruit. Ook werd er
gesproken over snoei en bemesting
en ga zo maar door, kortom een
veelheid van onderwerpen.
Ook werd reeds in 1946 weer over de
provinciale grenzen gekeken. Er was
een excursie naar West-Friesland.
Met vijf bussen werden de deelnemers vervoerd. Daar bleken naast
oude ook zeer modern aangelegde
bedrijven te zijn. Op het gebeid van
sproeiwerktuigen en aantal bespuitingen bleken ze op de meeste van
onze leden duidelijk voor te liggen.
Oppassen was de boodschap!

Sproeidemonstratie met een Hardie snelspuit uit 1959.
Foto Piet Veldman.

was de kring Friesland opgericht
op 28 november 1946. Jammer genoeg zijn de notulen van de kring
Friesland verloren gegaan, zodat er
minder goed op details kan worden
ingegaan. Ook waren de onderlinge
contacten toen beperkt, omdat we
verschillende tuinbouwconsulenten
hadden. Maar namen als Smeding
en Bakker waren ook hier bekend.
Velen, ook uit ons gebied, bezochten de proeftuin en de bedrijven van
Krap en Kas in St. Annaparochie.
Een beperkte uitwisseling dus.
Gelukkig werd erdoor ir. Bos, zelf
noorderling van oorsprong, regelmatig aandacht aan het noorden
geschonken in “De Fruitteelt”. Zo
bleven we van elkaars activiteiten
op de hoogte. Hij bezocht regelmatig de bijeenkomsten. Zo lezen we
over een fruitteeltdag in Groningen
in december 1949.
De heer Van ’t Riet, directeur van
het Bedrijfschap van Groenten en
Fruit, zegt over de afzet:
“De productie van appels en peren
neemt snel toe. Momenteel is er zo’n
52 duizend ha waarop 12,5 miljoen
bomen staan. De opbrengst is opgelopen tot gemiddeld 7 duizend kg per
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Het geeft een beeld van de problematiek in die tijd. Aan de ene kant
was er in het noorden veel te weinig fruit voor directe consumptie en
bleef men zodoende het bestaande
sortiment handhaven, anderzijds
wilden de jonge bedrijven moderne, voor de export geschikte rassen,
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Zo ging geleidelijk aan, binnen tien
jaar, vrijwel de gehele bessenteelt in
Nederland verloren. Zo bleef er van
de oude centra St. Annaparochie
en Loppersum vrij weinig over, gebieden die samen vaak goed waren
voor driekwart miljoen kg bessen
per jaar. De bedrijven, die veelal 1
tot 2 ha groot waren, waren veel te
klein voor omschakeling op alleen
hard fruit. Ook op sommige hardfruitbedrijven kwamen moeilijkheden. Het sortiment verouderde,
doordat te lang was doorgegaan
met regionale rassen. Steeds meer
kwaliteitsfruit werd gevraagd. Een
enthout depot werd ingesteld.
Naast deze verouderde bedrijven

want die maakten een veel betere
prijs.
In Groningen en Drenthe werden
door de landelijke excursies onder
andere de bedrijven van Faber, van
ondergetekende en van mevrouw
Rosingh bezocht. Op het laatste
bedrijf van 10 ha was toen een arbeidsbezetting van vier arbeiders en
een leerling. Ir. Astrego, de opvolger
van ir. Burgmans, gaf toelichting en
vertelde onder andere dat er toen
in Groningen en Drenthe zo’n 700
ha fruit was. Met elkaar dus in het
noorden zo’n elf- tot twaalfhonderd
ha.
Veel wordt er in de jaren vijftig gedaan aan de ontwikkeling van de
fruittelers. Er zijn excursies naar
het nieuwe fruitgebied in de Noordoostpolder, naar de Zuid-Hollandse Eilanden en Zeeland. Ook gaan
we over de oostgrens naar Das Alte
Land. Er worden snoeidemonstraties in de Noordoostpolder bezocht
en maaimachines en snoeihoutversnipperaars gedemonstreerd. Het
zijn in het algemeen geen slechte
jaren voor het hardfruit.
Toch had ook deze teelt zijn moeilijkheden. Vooral de afzet bleef een
landelijk en een provinciaal probleem. Nederland was natuurlijk in
vrij korte tijd van een fruit importerend land een fruit exporterend
land geworden. Verbetering van de
afzet was dus de eerste. Het eenmalige fust deed zijn intrede.
Veel aandacht was er in die jaren
voor voorlichting aan de huisvrouwen. Er werd deelgenomen aan
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Genoemde oppervlakte aan
fruit bleef nog steeds stijgen, ook in het noorden.
Ze zal hier in 1952 ca.
duizend ha hebben bedragen. Dit was ongeveer 1,5 procent van het
landelijk areaal.
Het ledenaantal van
de N.F.O. was toen in
Groningen en Drenthe 560 en in Friesland
210, samen 770. Dat
was 7 procent van het
totale ledenaantal van
de N.F.O. Hier in het
noorden was een relatief
hoog percentage georgaFlesje bessensap.
niseerde leden. Dit kwam
door de vele kleine bedrijven.
Maar de teruggang in het ledenaantal was ingezet. Donkere wolken
pakten zich samen boven het kleine fruitbedrijf. Met het kleinfruit,
vooral bessen, dat op vele kleine
bedrijven zo’n tweederde van de inkomsten opbracht, ging het slecht.
In het noorden werd vrijwel de
gehele oogst aan de industrie geleverd. Bessensap werd steeds minder
gebruikt en voortdurend vond gedumpte invoer van achter het IJzeren Gordijn plaats.

waren er in het noorden ook zeer
moderne bedrijven te vinden. De
spillenbedrijven van Brill in Baflo
en Elema in Zandeweer waren algemeen bekend.
Ook landelijk kreeg de noordelijke
fruitteelt bekendheid en zo mochten
we in 1953 de landelijke tweedaagse
excursie van de N.F.O. ontvangen.
Veel bedrijven werden hier bezocht,
o.a. ook het bedrijf van Krap in St.
Annaparochie. Het was ongeveer
5 ha groot, een zeer goed verzorgd
bedrijf. Ik citeer “De Fruitteelt” om
een beeld te geven van een fruitbedrijf in de oude centra.“Een gedeelte
was 100 jaar oud, een ander gedeelte
ongeveer 40 jaar. De 1 ha struikaanplant is 14 jaar oud. Op het bedrijf spelen bessen een belangrijke rol. Er wordt
ca. 20 ton per jaar geoogst.
Ir. Van den Hoek gaf een overzicht
van de fruitteelt in Friesland. Er is zo’n
vijfhonderd ha, deze ligt zeer verspreid
en de oogst wordt over vijf veilingen
aangevoerd. Ook de proeftuin in St.
Annaparochie wordt bezocht. Je staat
versteld hoeveel fruitrassen er worden
beproefd. Ongeveer 20, vrij algemeen
voorkomende, appelrassen en een
aantal nieuwe rassen konden worden
geteld.”

os

ha. De totale landelijke productie is dus zo’n 350 duizend
ton. Hiervan wordt ongeveer
de helft geëxporteerd. Bij deze
oppervlakte komt nog bijna 15
duizend ha pruimen, kersen en
kleinfruit.”

Gebruikskalender uit het plaatjesalbum Eet Neerlands fruit, dag in dag uit.
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Ook aan de afzet wordt veel gedaan, maar de beoogde concentratie
van de 15 veilingen in het noorden
krijgt geen kans. De belangen van
de groentetelers lagen overduidelijk
anders. Alleen de veilingen in Groningen en Loppersum worden het
in 1964 eens. Zo kan in elk geval het
meeste fruit in het noorden worden
geconcentreerd.
Ook landelijk zijn er problemen.
Ir. Groot schrijft in 1965 voor het
Hoofdbestuur een nota over de uitbreiding van de fruitteelt in Nederland. Het rapport raadt het volgende aan: de teeltmethoden moeten
verbeterd worden, de afzet sterk
bevorderd en men moet voorzichtig
zijn met uitbreiding.
1965 is een zeer belangrijk jaar voor
de N.F.O. Er wordt overeenstemming bereikt met de standsorganisaties over de in de toekomst te
volgen koers. De opgerichte katholieke Fruittelervakbond wordt weer
opgeheven en zo blijft de fruittelers
een twee- of driedeling bespaard.
Zoals reeds gezegd, gaat het niet al
te goed met de fruitteelt in het begin van de jaren zestig; dit geldt ook
voor het noorden.
Ook aan de organisatie zijn de minder goede resultaten in de fruitteelt
van de jaren zestig niet zonder meer
voorbijgegaan. Het ledenaantal
loopt sterk terug, vooral door het
verdwijnen van het kleinbedrijf en
komt weer onder de 200. Landelijk is men de 15 duizend ook allang
vergeten en komt voor de N.F.O.
het aantal van vijfduizend leden in
zicht.
Bij het Consulentschap zijn er een
paar jubilea. Rozeboom, Buist, hier
aanwezig, en ook Dijksterhuis zijn
25 jaar bij de Voorlichtingsdienst.
Dijksterhuis heeft als adjunct-secretaris zeer veel voor de kring gedaan voordat hij hoofdassistent
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Pagina’s uit het plaatjesalbum Eet Neerlands fruit, dag in dag uit.

oude Lopster sortiment van Bramley’s Seedling en Zoete Winterkroon
bracht ruim 40 cent op. Nu hebben
we nog niet gesproken over rassen
als Lunterse Pippeling, Glorie van
Winschoten, Groninger Pippeling
enzovoort.
Ook landelijk deed zich het verschijnsel van veroudering in belangrijke mate voor. Zo was in 1963
ten tijde van ons 25-jarig bestaan de
landelijke oppervlakte van 60 duizend ha gedaald tot 45 duizend ha.
Maar de opruiming vond natuurlijk
vooral plaats onder de extensieve
hoogstamboomgaarden. De totale
Nederlandse productie daalde nauwelijks.
Gelukkig stond de verjonging in het
noorden niet stil; de belangstelling
bleef. En zo werd in Loppersum omstreeks 1960 een fruitteeltvakschool
opgericht. Een aantal van de deelnemers plantte later in.
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tentoonstellingen als Herfstpracht.
Er kwamen een gebruikskalender,
receptenboekjes en voorlichtingsavonden. Het fruitgebruik bleef gelukkig toenemen, maar richtte zich
steeds meer op moderne rassen zoals bleek in 1957.
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1957, een bijzonder jaar met zeer
hoge prijzen, omdat in een zeer
groot deel van het land het fruit
was afgevroren en het alleen in
het noorden van het land grotendeels gespaard bleef. Het moderne
sortiment met rassen als Golden
Delicious, Cox’s Orange Pippin,
Jonathan en James Grieve en nog
altijd Goudrenet bracht in Loppersum gemiddeld 80 cent (per kilo,
red.) op. Het wat verouderde sortiment met rassen als Groninger
Kroon, Zigeunerin, Manks Codlin,
Allington Pippin en Early Victoria
kwam gemiddeld op 55 cent. En het
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Meer lezen over de N.F.O.? Dat kan in de uitgave ‘Een
eeuw strijd om het bestaan in de fruitteelt. 100 jaar
NPV-NFO 1898-1998’, geschreven door Arie Groot.
U kunt het boek bestellen voor € 20,00 inclusief verzendkosten. Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt.
Informatie en bestellen: Marianne van Lienden,
tel. 0593 562222 of stuur een e-mail naar:
info@npv-pomospost.nl

geweest, de bessenteelt en daarmee
de oude centra zijn verdwenen, jonge bedrijven zijn opgekomen, andere zijn gegaan. En als je dat beziet,
is een halve tot driekwart minuut
per jaar niet lang om even bij stil te
staan.

Bronnen:

st

.n
l

Archief Cor Couvert.
G. Plakmeijer, Geslaagde halve-eeuw-viering. In: “De Fruitteelt”
jaargang 78, nr 14, 8 april 1988, p.
15-16.
Kaart ‘Fruitteelt in Nederland’. In:
“De Fruitteelt”, jaargang 28, februari
1938, p. 29.
Plaatjesalbum ‘Eet Neerlands fruit,
dag in, dag uit!! Appel, peer, druif,
perzik, pruim uit de Nederlandse
tuin’. Nationale fruitactie 1928-1953.
Jubileumuitgave van de Bond van
Kleinhandelaren in Aardappelen,
Groenten en Fruit in Nederland. 8
ongenummerde bladen met 56 kleine en 4 grote plaatjes van fruit om
in te plakken.

Recept

-p

om

werd. Persoonlijk heb ik met hem
bij fruitonderzoek zeer intensief en

os

po

op de meest prettige wijze met hem
samengewerkt. Helaas is hij op vrij
jonge leeftijd overleden.
Ook verder zijn er veranderingen.
Ir. Astrego vertrekt naar Barendrecht en de Consulentschappen
Groningen, Drenthe en Friesland
worden samengevoegd. Eerder was
er al samenwerking ontstaan tussen
de kringen en het bestuur van de
proeftuin in St. Annaparochie.
Ik bedankte in 1969 als kringsecretaris en penningmeester en Barlagen is mijn opvolger. En zo kunnen
we langzamerhand afscheid nemen
van het verleden en komen we in
het heden. Onze kringvoorzitter
De Jager zal daaraan uiteraard vanavond aandacht besteden. Hij is per
slot al vanaf 1964 kringbestuurslid.
Hiermee zou ik mijn terugblik in
het verleden willen beëindigen.
Misschien is het wat lang uitgevallen, maar er is de laatste vijftig
jaar ook veel gebeurd, zowel in de
fruitteelt als in de organisatie. Er
is een kring opgericht, er is oorlog

.n

pv

Griesmeelpudding met bessensaus

w

Voor 4 personen

w

Ingrediënten

w

1 l (boeren)melk,
90 g griesmeel,
stukje citroenschil,
70 g suiker,
200 g rode bessen,
2 dl water,
2 tl aardappelmeel of maïzena,
1 zakje vanillesuiker of suiker,
citroensap (naar keuze).

Bereidingswijze
Breng de melk met de citroenschil aan de kook. Voeg het
griesmeel met suiker al roerende toe en laat de massa 5
minuten zachtjes koken. Schenk de pudding in een nat
gemaakte schaal of puddingvorm en laat afkoelen. Was
de bessen en kook ze een paar minuten in een laagje water. Wrijf ze door een
zeef en bind het sap
met aardappelmeel of
maïzena. Op smaak
brengen met (vanille)
suiker en citroensap.
Stort de pudding op
een schaal en giet de
afgekoelde saus rond
de pudding.
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