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Fruitbomen op het
Drentse boerenerf
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In het Drenthe van voor de twintigste eeuw waren fruitbomen vooral op het
boerenerf te vinden. Langs openbare wegen en op de brinken werden ze zelden
aangeplant. De beroemde perenbeplanting uit de jaren twintig van de vorige
eeuw langs de Dr. Larijweg in Ruinerwold is uitzonderlijk. Verder is er bijvoorbeeld het restant van een wegbeplanting met perenbomen aan de noordkant van
de weg aan de Pol te Peize. In Dalen staat op het middenterrein van een brinkachtige ruimte aan de Noordwijk en de Verbindingsweg een negental perenbomen.
Boomgaarden waarvan de opbrengst werd verkocht werden pas in de twintigste
eeuw bij ontginningsboerderijen aangelegd.
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De erfbeplanting en daarmee de
plaats van de fruitbomen varieerde
per type boerderij. De oudste types
zijn boerderijen met het woongedeelte en bedrijfsgedeelte onder één
dak, soms onder een groot rieten
dak, soms heeft het woongedeelte
een dak met rode dakpannen. De
nieuwe typen boerderijen hebben
veel weg van Groningse boerderijen,
waarin woning en schuur duidelijk
te onderscheiden zijn.
In dit artikel ga ik vooral in op de
erven bij de oudste Drentse boerderijen. Dit zijn gebouwen onder
één dak met z.g. baanderdeuren in
de schuur. Daarvan zijn er twee types: het achterbaander- en het zijbaandertype. Het alleroudste - van
voor 1800 - is het achterbaandertype. Hierbij liggen de schuurdeuren
midden in de achtergevel en het
voorhuis vaak van de - onverharde
- weg af. Bij het latere boerderijtype
met baanderdeuren opzij - vanaf de
18e eeuw - ligt de boerderij aan de

weg, zodat de schuur direct toegankelijk is vanaf de weg.
De oorspronkelijke situatie in het
oude Drenthe was, dat men verspreid in het landschap boomgroepen zag liggen, waarin een groep
boerderijen stond. Vaak lagen ze bij
elkaar in de buurt zonder een bepaalde ordening. Aan de voorzijde
van de boerderijen lagen weilanden,
waarin het vee zo vanuit de stal naar
buiten kon, aan de achterzijde waren de bouwlanden.
Het erf was onderdeel van het boerenbedrijf en vaak, wat bebouwing
betreft, een schijnbaar ongeordende ruimte. De erven liepen dikwijls
in elkaar over zonder duidelijke
grenzen met de buurerven. Dit
zorgde voor openheid in het dorpsbeeld. Het eigenlijke erf was klein
en overzichtelijk, want er moest
op gewerkt worden. Er was in het
verleden vaak geen aparte voortuin
op het erf, soms was er alleen een
klein bloemenhoekje en waren er

wat groentebedden. Het erf leverde groenten, fruit en wat bloemen,
maar een aparte bloementuin vond
men vaak niet nodig. Bomen werden zo geplaatst, dat er voldoende
zicht was op de bleek, de kalverwei,
de kinderen, de moestuin en de siergewassen. Men hield graag zicht op
land, koeien en gewassen. Pas in de
twintigste eeuw werden er afzonderlijke siertuintjes en moestuinen
bij de boerderijen aangelegd.
Een opvallend kenmerk van het
traditionele Drentse boerenerf was
de strikte tweedeling tussen voor
en achter. Voor lagen de moestuin,
de fruitbomen en bloemenperkjes.
Dit was onbetwist het werkterrein
van de boerin. Achter was het boerenbedrijf waar de boer zijn bezigheden had. De begrippen ‘voor’ en
‘achter’ zeggen overigens niets over
de plaats ten opzichte van de weg:
voor was namelijk bij het woonhuis
en achter bij het bedrijfsgedeelte. In
de praktijk betekent dit bij de oudere Drentse boerderijen – die juist
met hun baanderdeuren aan de weg
lagen – dat een bloementuin en een
moestuin besloten lagen ten opzichte van de buitenwereld.
Bij het beschrijven op welke wijze
fruitbomen onderdeel waren van
de beplanting van het Drentse boerenerf moet onderscheid worden
gemaakt tussen de erven van de ou-
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Max Liebermann, Die Rasenbleiche (1882), linnen bleken op een boerenerf in Zweeloo,
Wallraf-Richartz collectie Keulen.
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van speelde geen rol, maar de noten
werden graag gegeten. De lange
dunne loten van de hazelaar werden
door rietdekkers gebruikt als “bindgaren” ter bevestiging van het riet
en het stro op de rietgedekte daken
van boerderijen.

pv

dere Drentse boerderijtypen en die
van de nieuwere uit de vorige eeuw.
Het traditionele Drentse boerenbedrijf was tot ver in de vorige eeuw
op zelfvoorziening gericht en fruit
werd slechts voor eigen gebruik geteeld. Het overschot van de oogst
werd weggegeven.
De beplanting was nogal toevallig op
het erf geplaatst. Op de vaak onduidelijk aangegeven erfrand een paar
populieren, wilgen en hazelaars.
Eén boom domineerde er: de eik. Bij
elke boerderij stonden eikenbomen.
Op de hogere gronden vonden ook
de beuk en de berk een plaats, vooral in de nieuwere ontginningen. In
de beekdalgebieden kwamen de es
en de populier ook voor. Vaak zag
men ook bij de Drentsche boerderij een patriarchale linde op het erf,
dat was een welgevallige boomsoort
vanwege de lindebloesem voor de
bijen. Want de bijenstal had, meest
beschut tegen het Noorden achter
struikwallen gebouwd, een onmisbare plaats op het boerenerf, evenals de put met zwengel of boom.
Een bijenkast en een waterput waren kenmerkende onderdelen van
het erf (Coops 1955). Gewoonlijk
vond men aan de rand van het erf
ook hazelaars. De houtwaarde daar-
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Fruitbomen bij de oudste
boerderijtypes
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Rond elke boerderij stonden vroeger wel enkele fruitbomen. Altijd
hoog op de stam en ruim geplant
voor het licht op het gras. Het gras
was voor de beesten. De bomen
kregen een afrastering van planken,
later met gaas, of het vee stond aan
‘t stik (een paal in de grond). Bij een
kleine keuterboerderij stond vaak
een perenboom voor de gevel; goed
als zonnescherm en windvanger. In
de oude esdorpen stonden de fruitbomen verspreid over het erf. Elders
stonden ze meestal bijeen in een
fruitweide, de appelhof genoemd.
Behalve handappels en bewaarappels kwamen hier handperen en
stoofperen, pruimenbomen, een
walnoot en een kers voor. Langs de
rand van de appelhof, bijvoorbeeld
op de overgang naar de moestuin,

plantte men een rij rode bessen met
een enkele zwarte bes of kruisbes.
Hier pasten ook kleine pruimenbomen, zoals de Kroosjespruim, mispel en kweepeer. Veel oude vruchtbomen en fruitrassen zijn bijna
geheel verdwenen van het erf. Jammer, want oude fruitrassen hebben
zich bewezen op deze gronden.
Een omheind deel van de tuin
(stakentuun) was moestuin. Daarin stonden de enkele fruitboom,
meestal een zoete appel en soms
een stoofpeer, pruim of kers. Een
tamme kastanje in het geheel niet.
Walnoten kwamen zelden voor.
Maar voldoende om in allerlei dorpen rondom Pasen het traditionele notenschieten te organiseren.
Dat heet in het Drents: neutieschieten/-scheeiten, neutenschieten/-scheeiten, neutenriefken, neutiepikken. Bij het notenschieten
gaat het erom walnoten die in een
rechte lijn waren gelegd, met een
stalen of stenen kogel van achteren
af, dus zo ver mogelijk van de werper gelegen, van de lijn af te mikken.
Harm Tiesing (Edelman 1943) zegt
dat er in de tijd voor zijn jeugd,
d.w.z. voor de tweede helft van de
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Fruitbomen bij nieuwere
Drentse boerderijen
Bij het nieuwere type Drentse boerderij, dat in de negentiende eeuw
onder Fries-Groningse invloed is
ontstaan, zijn de schuurdeuren opzij naast het voorhuis en in de achtergevel geplaatst zodat een wagen
door de schuur heen kon rijden
om het gebouw aan de voorkant
weer leeg te kunnen verlaten. Om
dit mogelijk te maken is de schuur
breder geworden, het voorhuis versmald en bovendien vaak verlaagd.
Dit type boerderij is vooral in de
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Harm Tiesing heeft naar mijn indruk een geïdealiseerd beeld geschetst van een groot boerenerf in
het verleden. Als zo’n ruime beplanting al vaak aanwezig is geweest, dan
is ze met het verdwijnen van de besloten agrarische dorpssamenleving
al heel lang geleden verleden tijd
geworden. Oude foto’s uit het eind
van de vorige eeuw en het begin van
deze eeuw tonen een kaal landschap
met schilderachtige boerderijen,
waarnaast soms slechts een enkele
fruitboom is te vinden, zelfs bij de
grootste boerderijen. De fruitboom
stond dan in de moestuin, die tevens bessentuin was en die op elke
plaats naast of achter de boerderij
een plaats kon hebben.
Evenals elders in het noorden waren er bij de grotere boerderijen in
Drenthe gewoonlijk fruitbomen te
vinden. Een duidelijke plaats op het
erf hadden ze vaak niet. In tegenstelling tot akkerbouwboerderijen

op de klei in Friesland en Groningen of bij de veeteeltbedrijven in
Friesland en het noordelijk Westerkwartier te Groningen, was er zelden een afzonderlijke boomgaard
(appelhof). Enkele fruitbomen stonden naast en/of tussen de schijnbaar weinig overzichtelijke verzameling opstallen op het erf, zoals
hooischuur, schaapskooi, halfopen
wagenschuren, een ovenhuis (bakhoes), verdiepte eerdeppelkelders
voor het bewaren van aardappels,
een waterput e.d.
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Scheef gezakte
perenboom voor
boerderij in
Ruinerwold.

senstruiken, enige frambozen en aan
een getimmerte een morellenboompje, welke takken aan planken bevestigd zijn.”
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negentiende eeuw, meer fruitbomen bij de boerderij te vinden waren. Hij beschrijft de oorspronkelijke fruitbeplanting op het Drentse
boerenerf als volgt:
“Er staan een zevental appelbomen, die zoete en zure, losse en
meer duurzame appelen leverden,
een grote perenboom en verder van
het huis af en niet zo hoog maar in
omvang zijner kroon een zeer grote
notenboom. Op de verkoop van fruit
had men zich niet toegelegd, maar
men was in die vroegere tijd, waarin
veel meer ooftbomen voorkwamen
dan nu, zeer kwistig met het uitdelen daarvan. Aan familieleden en buren, die weinig of geen ooft hadden,
rekende men zich allicht tot een uitdeling van een kwart tot een halve
hectoliter verplicht om daardoor de
goede vriendschap of nabuurschap
in stand te houden. Ook vinden we
op het erf pruimenbomen. Omdat
deze hier zeer goed gedijen, worden
zij bij alle erven gevonden en waar
geen appel- of perenboom is, vindt
men nog wel een paar pruimenbomen. Als struikgewas vinden we nog
een tiental aalbessen- en kruisbes-
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ontginningsgebieden gebouwd. Het
is doorgaans met het voorhuis naar
de weg geplaatst en midden op een
duidelijk als zodanig afgegrensd erf
gelegen.
Het erf is rationeler ingedeeld, de
fruitbomen staan niet meer verspreid op het erf of in de moestuin,
maar in het gras aan de zijkant van
de boerderij of naast het voorhuis.
Soms is er een kleine appelhof gevormd. De appelhof lijkt in Drenthe
al met al een jonger verschijnsel en
zal als ze bij een boerderij van de
oudste types aanwezig is, als een latere toevoeging beschouwd moeten
worden.
De moderne boerderij in Drenthe
onderscheidt zich niet van die elders in Nederland. De fruitboom
krijgt zelden meer een plaats, zelfs
niet meer in de moestuin, waar
meer en meer genoegen wordt genomen met kleinfruit.
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Bij een historische verantwoorde
aanplant van fruitbomen op een
Drents boerenerf zal overwogen
kunnen worden om rekening te
houden met de oorspronkelijke
erfaanleg. Bij gaaf bewaarde grote exemplaren van de oudste types Drentse boerderijen (van voor
1800) - met zij- of achterbaander is herstel van de bovenbeschreven
uitgebreide aanleg die Harm Tiesing schilderde, mogelijk. Bij een
kleinere boerderij is de stakentuun
met één of enkele fruitbomen in een
moestuin waarin ook bessenstruiken staan een karakteristieke en
aantrekkelijke mogelijkheid. En wil
men dan meer fruit hebben dan kan
er nog een kleine appelhof naast die
stakentuun aangelegd worden.
Bij jongere, kleine boerderijen past
een kleine appelhof bestaande uit
appels, een paar peren en een pruimenboom. Deze appelhof kan dan
het beste een grasboomgaard zijn.
De moestuin kan dan apart een
plaats op het erf hebben.
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Fruitbomen en de reconstructie van erfbeplanting

Rassenkeuze
Een historisch verantwoorde rassenkeuze is niet goed mogelijk, omdat we niet goed weten welke rassen
in een bepaalde tijd in Drenthe zijn
voorgekomen. De in de literatuur
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Max Liebermann, Eva, boerenmeisje met appel in Zweeloo (1883), collectie Kunsthalle Hamburg.

genoemde oude fruitrassen, zoals
die voor alle drie noordelijke provincies en voor Groningen en Drenthe samen worden genoemd (Brand
c.s. 1985), bieden een aanknopingspunt. Maar een keuze uit de andere oude Nederlandse rassen die in
Oost-Nederland zijn gebruikt, lijkt
evenzeer verdedigbaar. Een bijkomende moeilijkheid is dan wel dat
de oude rassen hun beperkingen
hebben. Een aantal is terecht uit de

teelt verdwenen. Om een discussie
over de kwaliteit van de oude rassen
verder te laten voor wat die is, geef
ik hier een overzicht van oude fruitrassen waarvan bekend is dat ze in
de eerste helft van deze eeuw ook in
Drenthe zijn voorgekomen of toegepast. Specifiek Drentse fruitrassen zijn er, behalve de Boerma-appel, overigens niet.
Aangeplant zijn oude rassen die in
het gehele noorden voorkwamen
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Jan Veel

*) Pomospost lente 1995 bevat een kort
artikel over fruitbomen op het Drentse boerenerf. Omdat de meeste leden
van de NPV dit blad niet bezitten en
het ook niet digitaal te raadplegen is,
volgt hier een uitgebreidere versie van
dit artikel.

w

w

w

.n

Stoofperen aan
de Dr. Larijweg in
Ruinerwold.
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zoals appels met de volgende namen: Paradijsappel (diverse rassen,
o.a. Drentse Paradijs), Honingzoetje, Wienzoeren (Wijnzuur), Rode
Jeupen (Jopen), Smerige Venne
(waarschijnlijk verdwenen). Ook
werden goede zaailingen uitgespit
en door enten verspreid.
Als peren kunnen genoemd worden: Winterlouwtje, Sappig Groentje, Trosjespeer.
Bij de pruimen heeft er één speciale
aandacht: de Kroosjespruim, die in
Drenthe verschillende namen heeft:
Effies, Affies of Wichtertjes. Ze komen voor als wortelopslag op plaatsen waar vroeger een pruimenboom
heeft gestaan en werden uitgeplant
in de windsingel van een boerenerf.
De algemeen voorkomende oude
rassen die pas in deze eeuw in Drenthe zijn geïntroduceerd, voldoen
ook in Drenthe. Omdat Drenthe
tot de drie koudste provincies van
ons land behoort, vragen sommi-
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Noten schieten met Pasen.

ge rassen, met
name handperen,
een beschutte en
warme plaats.
Als
bruikbare
latere oude appelrassen zijn de
volgende te noemen:
Boerma-appel, Bramley’s Seedling
(in de volksmond Sedeling, met
name in Noord-Drenthe populair),
Drentse Bellefleur, Drentse Stekappel (Pa Begemanappel), Dubbele
Bellefleur, English Winter Gold
Pearmain, Goudreinette, Groninger Kroon, Jonathan, Lemoenappel, Notarisappel, Oranje Reinette,
Rode Tulpappel, Veendammer Glorie, Zoete Bloemée en Zoete kroon.
Als peren: Brederode, Dr. Cornelis,
Gieser Wildeman, Goudbal, IJsbout,
Juttepeer, Kamperveen, Kleipeer,
Maagdenpeer,
Noord-Hollandse
Suikerpeer, Pondspeer, Zwijndrechtse Wijnpeer. Stoofperen werden vaak steenperen genoemd.
Als pruimen: de Reine Claude, de
Dubbele Boerenwitte en de Reine
Victoria.
Als kersen: Early Rivers, Meikers,
Morel en Wijnkers.
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