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Voorwoord

De Slanke Spil is een uitgave van de
Stichting Vrienden van het
Fruitteeltmuseum in Kapelle

De voorjaarseditie 2016 van de Slanke Spil ligt
voor u. Een nummer met interessante artikelen
en informatie. Het is fijn te ervaren, dat er
steeds mensen zijn die een bijdrage leveren en
daarmee de geschiedenis van de fruitteelt
levend houden.
Op 6
december
2016
bestaat
het
Fruitteeltmuseum twintig jaar. Ook de
Vriendenstichting bestaat sinds 1996. De
Stichting Vrienden van het Fruitteeltmuseum,
dat bent u, d.w.z. alle donateurs die met elkaar
voor het noodzakelijke draagvlak zorgen voor
het museum in de samenleving. En dat is, in een
tijd waarin de overheid zich meer en meer
terugtrekt, van groot belang. Wij waarderen uw
betrokkenheid en hopen dat de Stichting
Vrienden van het Fruitteeltmuseum ook in de
toekomst op uw steun mag rekenen. Tenslotte
wensen we u veel leesplezier.
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Bestuursleden:
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Programma
Fruitteeltmuseum 2016
Za16 januari, Do 21 en 28 januari of Za 6 en 13
februari
Snoeicursus laagstamfruit
Za 20 feb
Snertwandeling
Wo 24 feb
Kinderactiviteit voorjaarsvakantie
Za 5 mrt
Snoei en teelt druiven en
kleinfruit
Za 12 mrt
Cursus enten en entdemonstratie
Za 9 april
Workshop snoeihout
Za 16 april
Museumweekend
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Ma 18 april

Lezing 'Ontwikkelingen in de
fruitteelt' door John Bal (ZLTO)
Za 23 april, 30 april en 7 mei
Bloesemfietstochten o.l.v. een gids
Wo 4 mei
Kinderactiviteit meivakantie
Za 21 mei
Leifruitcursus deel 1
Za 25 juni
Leifruitcursus deel 2
Za 13 aug
FRUITTEELTROUTE
Za 20 aug
Cursus oculeren en
oculeerdemonstratie
Za 24 sept
Leifruitcursus deel 3
Wo 26 okt
Kinderactiviteit herfstvakantie
Ma 7 nov
Lezing ‘Vrienden van het
Fruitteeltmuseum’
Za 19 nov
Workshop Winterlichtjes
Di 6 dec
20 jaar Fruitteeltmuseum
Za 10 dec
Leifruitcursus deel 4
Handwerkcafé: elke eerste woensdagmiddag
van de maand
NB. De geplande activiteiten zijn onder
voorbehoud; voor de actuele situatie, zie onze
website www.fruitteeltmuseum.nl
Fruitteeltmuseum, Annie M.G.Schmidtsingel 1,
4421 TA Kapelle, 0113-344904

Korte berichtjes
• Nieuwe beamer, vaatwasser en flatscreen
In september 2015 hebben we met dank aan
de Stichting Vrienden van het Fruitteeltmuseum een nieuwe beamer aangeschaft.
De lamp in de vorige beamer was na 8 jaar
aan vervanging toe; tevens waren de
mogelijkheden voor meerdere toepassingen
en aansluitingen beperkt. Gezien de
verlichting (veel binnenvallend daglicht) in
het Fruitarium was een sterke(re) lamp
noodzakelijk. De huidige beamerlampen
werken efficiënter, hebben een eco-modus,
een langere levensduur en zijn daardoor
duurzamer in gebruik. Een nieuwe lamp
bleek bijna net zo veel te kosten als de
aanschaf van een nieuwe beamer. Ook bleek
de aansluiting met de huidige laptops niet te
voldoen. Kortom met een nieuwe beamer
hebben we geen problemen meer met de
aansluiting van laptops, zowel afkomstig van
hier als van ‘derden’ en is de beeldkwaliteit

sterk verbeterd. De vaatwasser, die al
geruime tijd gebreken vertoonde en waarvan
reparatie hoge kosten met zich mee zou
brengen, is eveneens vervangen. Beide
apparaten konden worden aangeschaft door
een financiële bijdrage van de Stichting
Vrienden van het Fruitteeltmuseum en de
Rabo Clubkas Campagne. Ook dit jaar wil de
Stichting Vrienden van het F.M. weer
meedoen met deze actie. Bent u lid van de
Rabobank? Breng dan ook dit jaar weer uw
stem uit op het Fruitteeltmuseum. Het geld
wordt goed besteed! Tot slot hebben we van
een gulle gever een groter flatscreen
gekregen, waarmee we erg blij zijn.
Nelleke Volker, locatiemanager
• Bestuursleden gezocht
Het bestuur van de Stichting Vrienden van
het Fruitteeltmuseum is op zoek naar nieuwe
leden.
Vanwege
het
aftreden
van
twee
bestuursleden per eind 2016 zijn wij op zoek
naar nieuwe mensen. Bent u geïnteresseerd
of weet u misschien iemand die hiervoor
belangstelling heeft, laat het ons weten.
Uiteraard kunt u, als u dat wilt, eerst
informatie inwinnen. U kunt dat doen bij de
voorzitter Cathrien Kole, tel. 0113 621386 of
cwakole@hetnet.nl.
• Straatnamen rondom Dronten
In het najaar van 2015 verscheen het
Boerderijenboek
Dronten,
Oostelijk
Flevoland. Bij de voorbereiding daarvan,
bleek dat zelfs de bewoners van de
“pomologen””-lanen vaak niet wisten, wie de
naamgevers van “hun” laan, zoals de
Ottolanderlaan of de Rietsemalaanlaan
waren geweest. Bij de uitgifte van de
fruitbedrijven omstreeks 1960 zijn de
straatnamen voor de fruitcentra rondom
Dronten voorgesteld door de staf van het
Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT) te Wageningen. Voor dit zeer
fraai uitgevoerde boerderijenboek zijn de
gegevens van deze pomologen opgediept uit
de bibliotheek van het Fruitteeltmuseum. Dit
boek vertelt overigens meer over de
bewoners dan over de boerderijen zelf. Deze
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zijn nog niet oud en in dezelfde periode
gebouwd in opdracht van dezelfde
bouwheer, nl. De
Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders.
R.K. Elema
• Crowd funding al oud in de Nederlandse
fruitteelt
Bladerend in oude jaargangen van ons
vakblad De Fruitteelt vielen me de oproepen
op voor financiële bijdragen voor de stichting
van een Centrale Fruitteeltproeftuin. Het
hoofdbestuur
van
de
Nederlandse
Pomologische Vereeniging had hier 5000
gulden voor nodig en deze werden van 1915
tot 1920 bijeengebracht. De gulle schenkers
werden bij name genoemd in het vakblad. In
1920 werd grond verworven in Vleuten-de
Meern. Deze Proeftuin van de NFO heeft tot
ca, 1965 bestaan. Het zal lezers van Fruitteelt
zijn opgevallen, dat vorig jaar een actie is
begonnen om fruittelers en bedrijven uit de
sector geld bij te laten dragen voor de
fruitproeftuin te Randwijk de geschiedenis
lijkt zich te herhalen.
R.K. Elema
• Aanwinsten voorwerpen
In
de
verslagperiode
kreeg
het
Fruitteeltmuseum een paar interessante
voorwerpen
aangeboden,
zoals
een
fruitsorteermachine op basis van het
diafragmasysteem en een paktafeltje, die in
de periode 1930 tot 1950 op een fruitbedrijf
in Waarde gebruikt werd voor het verpakken
van appels van fruit voor verkoop op de
consumptieveilingen te Amsterdam en
Utrecht.
R.K. Elema
• Toon je verzameling
De oproep ‘Toon je verzameling’ in het vorige
nummer van de Slanke Spil leverde een
bijzonder aanbod op: De heer J.L.Baarends
uit Zetten biedt zijn verzameling van ca. 70
appels en peren aan voor deze expositie. Het
fruit is gemaakt van diverse materialen en is
afkomstig van over de hele wereld.

De Club van Honderd heeft een goede
start gemaakt
In november 2015 begon de Stichting Musea de
Bevelanden een crowdfundingsactie om
fondsen te werven voor het Fruitteeltmuseum
in Kapelle en het Historisch Museum de
Bevelanden in Goes. Er hebben zich ruim 30
leden aangemeld. Natuurlijk zijn nieuwe leden
nog steeds welkom.
Gulle gevers kunnen profiteren van belastingvoordeel. Leden van De Club van Honderd
schenken vijf jaar lang minimaal 100 euro aan
Stichting Musea de Bevelanden. De schenkers
mogen een 25% hoger bedrag bij de aangifte
inkomstenbelasting aftrekken. Dat kan omdat
de Stichting een culturele ANBI-instelling is. Er
geldt voor deze gift geen drempel. De musea
hopen ten minste honderd mensen te vinden
die lid van de Club van Honderd willen worden.
Het lidmaatschap van de Club van Honderd
staat los van het lidmaatschap van de Vrienden
van het Fruitteeltmuseum en biedt geen extra
privileges want dat is door de Belastingdienst
niet toegestaan.
Door teruglopende overheidssubsidies hebben
de musea andere inkomsten nodig om de
toekomst van de musea zeker te blijven stellen.
Beide musea doen met hulp van veel
vrijwilligers hun best om met interessante
exposities en activiteiten meer betalende
bezoekers te trekken. Leden van de Club van
Honderd kunnen met hun financiële steun
daaraan bijdragen. Meer informatie en
aanmeldformulieren vindt u op
www.fruitteeltmuseum.nl en op www.hmdb.nl,
of via tel. 06-39231927

Opa- en Omadag in de kerstvakantie
Dinsdag 29 december was ’t zover: de jaarlijkse
Opa- en Omadag in ’t Fruitteeltmuseum.
Vanwege de grote belangstelling vormden we
twee groepen, waarvan de eerste groep om één
uur begon. Even na half één kwamen de eerste
enthousiaste opa’s oma’s met kleinkinderen al
binnen. Ouders, ooms en tantes waren
natuurlijk ook van harte welkom.
Nadat er uitgelegd was waarvoor een
vlinderkastje dient, begonnen de kinderen met
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behulp van hun begeleiders en vrijwilligers om
’t kastje in elkaar te schroeven en te timmeren;
dat was me een herrie!! Daarna werd ’t gevuld
met droog blad en takjes en konden ze ook met
viltstiften en vlinderstickers hun creatieve
talenten loslaten op t kastje.

Tussendoor was er even tijd voor een heerlijk
glaasje appelsap.
Daarna was het tijd voor de veiling. Door de
veilingmeester werd uitgelegd hoe ’t er daar
vroeger aan toe ging. waarna de kinderen in de
veilingbankjes zelf een appeltje konden ‘kopen’.
Glunderend stapten ze even later met hun eigen
geveilde appel uit de bankjes.
Met een appel in de ene en een speurtocht in de
andere hand deden we nog een speurtocht
door het museum. Alle vragen goed
beantwoord? Dat leverde een mooi diploma op.
Daarna werd vrolijk ‘bedankt’ gezwaaid naar de
vrijwilligers, waarna ze trots met vlinderkastje,
diploma en appel naar buiten stapten.
En de vrijwilligers? Die hadden razendsnel de
spullen klaar gezet om de volgende groep te
begroeten!
Corrie Outermans

Snoeicursus laagstam fruitbomen in
2016
De opzet van deze cursus is wat gewijzigd ten
opzichte van de vorige jaren. De nadruk is nu
gelegd op het snoeien van laagstam appel- en
perenbomen.

Er is gekozen om minder theorie aan te bieden
en ons nog meer te richten op het snoeien in de
praktijk, waarbij het de bedoeling is dat de
cursisten daadwerkelijk de snoeischaar ter hand
nemen en aan de slag gaan. Om te beginnen
werd op 16 januari aan de deelnemers gevraagd
naar hun verwachtingen en wensen. Daaruit
kwam een veelvoud van aandachtsgebieden
naar voren: kleine vruchten, oude bomen,
bestuiving, te groot worden van bessen,
verwilderd kleinfruit, aanplant leifruit, hoe en
wanneer verjongen etc., in ieder geval was er
een diversiteit aan thema’s.
Die middag was er de mogelijkheid om in kleine
groepjes met Adrie van Liere te kijken naar en te
horen over leifruit met Adrie Kloosterman
(kleinfruit) en met Jaap de Schipper (steenfruit);
dit werd gecombineerd met het eerste snoeien
van peren voor de hele groep.
Zaterdagochtend heeft Jaap de Schipper de
theorie uitgelegd aan de hand van 5 takken.
Hieronder een kort overzicht:
Tak 1: bijen en insecten / het ecosysteem / bij
leifruit zitten de vruchten dicht bij de
gesteltakken.
Tak 2: vruchtdunning en snoeien / jeugdvolwassen-oud / horizontaal buigen voor
vruchten / onderstammen / herstel na snoei
compenseren / eeuwige jeugd.
Tak 3: belichting van boven naar onder /
piramide vorm / lichtinval / bij grote boom eerst
opbouw frame dan pas vruchten / top inknippen
voor gesteltak.
Tak 4: worteldruk / zuigkracht van bladeren /
stand beïnvloeden / beredeneerde snoei / vijg
actief in 1 jarige takken / stompen geven minder
ziekte in gestel / snoei bij droog weer / laat
snoeien bijv. in maart / correctie tijdens de
zomersnoei.
Tak 5: niet meer dan 1/3 weghalen / breken van
takken geeft minder kans op infectie-celwanden
worden minder beschadigd dan bij snoei /
handbreedte tussen de takken.
Hierna liepen we een half uur door de tuin om
allerlei voorbeelden te zien, waarna we na een
gezellige lunch zelf aan de slag gingen.
Naar keuze kon men op twee donderdagmiddagen of op twee zaterdagochtenden de
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praktijk van het snoeien beoefenen, de eerste
dag op peren en de tweede op appels. We
waren heel blij dat we bij Kees Rouw terecht
konden, omdat daar het aanbod van
verschillende rassen en van bomen van
verschillende leeftijden aanwezig is. Daardoor
was er veel te vertellen en te oefenen.
Wij hebben met
groepjes gewerkt van
maximaal 4 personen plus 2 begeleiders.
Doordat de begeleiders tussentijds van groep
wisselden, werd het snoeien op verschillende
manieren belicht.
Door deze nieuwe opzet werd het verhaal
toegespitst op appel en perenbomen en is de
grote hoeveelheid informatie over het snoeien
beperkt.
Tevens werd cursisten op de mogelijkheid
gewezen van snoeicursussen voor leifruit,
kleinfruit en steenfruit bij
het Fruitteeltmuseum. Tijdens de rondvraag en evaluatie
blijken er meerdere mensen te zijn die interesse
hebben voor de andere snoeicursussen.
Onze eerste indruk over deze manier van
aanbieden is positief. Het was voor mij
persoonlijk weer een fijne ervaring en ik heb
opnieuw veel geleerd.
Martin Verlaan, vrijwilliger van de tuingroep.

Over zwijnenkeutelperen en andere
oude perenrassen
Ongeveer 6 jaar geleden heb ik een ent van een
bijzonder perenras mogen overdragen ten
behoeve
van
de
collectie
van het
Fruitteeltmuseum in Kapelle. Het betrof een
twijg van de zwijnenkeutelpeer die ik 26
februari 2000 had bijgeplant in een
hoogstamboomgaardje dat ik voorjaar 1992 was
begonnen naast de boerderij waar ik geboren
ben, Hollands Hoeve in St. Philipsland. Dhr. Jaap
de Schipper die de ent dankbaar in ontvangst
nam zegde toe dat, als hij nog eens ooit wat zou
kunnen betekenen ik dan bij hem kon
aankloppen.
Daar moest ik aan denken toen ik het boekje
“Spalierobst” (Stuttgard, 1998), vertaald:
“Espalierfruit”
aanschafte.
Ik
raakte
gefascineerd door een foto in dat boekje met

staande snoeren die tussen de ramen tegen een
huis waren geplant. Een situatie die qua maat
ook goed toepasbaar moest zijn aan de
zonnekant van de aanbouw bij ons huis in
Veere, waaraan net een verbouwing was
afgerond.
Bij de bibliotheek leende ik het boek van Freriks
“Hovenierskunst in Palmet en Pauwstaart” en
werd gegrepen door het onderwerp leivormen.
Ik volgde een cursusdag bij Jaap de Schipper om
de beginselen van leivormen in de praktijk te
begrijpen en vragen te kunnen stellen over wat
ik in de literatuur niet had begrepen. Aan Jaap
legde ik mijn plannen voor om een aantal
staande snoeren te planten en met deze
eenvoudigste leivorm te starten. In het vroege
voorjaar van 2011 maakten we samen een
afspraak en begeleidde Jaap mij vanuit zijn
deskundigheid bij de selectie van de rassen. Het
was daarbij mijn wens om zeer oude rassen aan
te planten. En dat werden het ook. Allemaal
rassen uit de 17e, 18e en 19e eeuw: Bon
Chrétien Williams; Bézi de Chaumontel, St
Germain d’Hiver; Winterrietpeer;
Winterlouwtje; Winterjan; Winternelis; Zoete
Beurré de Mérode; Beurré Superfin.
Ik herinner me nog goed dat ik de boompjes kon
komen ophalen. Ze zagen er prachtig uit.
Allemaal op dezelfde manier geënt: Zaailing,
Beurré Hardy tussenstam en daar bovenop de
fragiele entjes. Het was alsof ik met goudstaven
vanuit Kapelle naar Veere reed. Zo bijzonder
voelde het.
En zo kwamen bij ons huisje uit de vroege 17e
eeuw rassen waarvan sommige teruggingen tot
dezelfde periode. Een mooi symbool op een
plek die tot een van de oudst bewoonde delen
van Zeeland behoort. Je bent het bijna aan de
plek verplicht.
Vanaf het planten doorloop ik elk jaar dezelfde
cyclus: Ieder jaar snoei ik in het voorjaar de
verlengenis terug tot 10 a 20 cm en buig ik dat
stukje omhoog. Na het ontspruiten van de
zijscheuten begin ik ze uit te buigen met
gewichtjes. Dat is de periode dat mijn vrouw
een flink deel van haar wasknijpers kwijt is,
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want die doen het super als gewichtjes om de
jonge twijgjes uit te buigen. Je beschadigt niets
met het takje in het holletje van de knijper. En
de peren, het lijken er bijna kerstboompjes van
met al die knijpers!!
En toen was het wachten tot ... 2015. Dat
voorjaar kwam het wonder: De eerste bloesem.
En de winnaar is ... de Winterjan. En uit die
prachtige bloesem groeiden vorige zomer 2
prachtige peren. Op zondag 11 oktober jl. was
het dan zover: 2 peren, lamsbout en risotto met
aardpeer werden samengesmeed tot een
koningsmaal. Ik dacht: dit is het moment voor
een artikeltje als dank aan Jaap de Schipper en
jullie museum. Is dat het einde van het verhaal?
Nee zeker niet. Inmiddels zijn Jaap en ik bezig
met de invulling van een mooie verstilde plek
midden in het centrum van Veere (achter de
fietsenstalling aan de Oudestraat). Dit keer gaat
het om de aanplant van enkele zeer oude,
bijzondere rassen waarvan sommigen raken aan
de rijke geschiedenis van het stadje.

André Verwijs, Veere

En er is nog iets anders: Een heuse Verrier
Palmet-peer in aanbouw aan de Markt in Veere,
met in de naam een knipoog: Goese Martpeer,
aangeplant door de kleinzoon van een ZuidBevelandse, uit Kapelle afkomstige fruitkweker.
Het kan soms leuk lopen in het leven.

Fruitteeltmuseum ontvangt Chinees
bezoek
Op 8 februari bezocht een groep mensen uit
China het Fruitteeltmuseum . Het betrof de
eigenaar en een aantal medewerkers van een
machinefabriek, die verpakkings- en
sorteermachines op het gebied van o.a.
sinaasappels vervaardigt.
Op dit moment heeft dit bedrijf met ca. 100
medewerkers een marktaandeel van 95% in
China.
Eerder waren zij op zakenbezoek bij Burg
Machinefabriek in Kruiningen, waar ze de
nieuwste sorteermachine voor fruit bekeken.
In het museum toonden ze veel interesse in de
sorteermachine die hier te zien is. Deze is
ongeveer 60 à 70 jaar oud. Wel een wereld van
verschil met de nieuwste machines.

Ook de rest van de expositie vond men heel
interessant, zowel buiten als binnen. Gelukkig
waren er enkele gasten die goed Engels spraken,
dus onze gidsen konden goed hun verhaal doen,
wat direct vertaald werd in het Chinees.
Na enkele glazen thee te hebben gebruikt,
deden ze nogmaals een rondje, waarna ze tegen
17.00 uur naar een Chinees restaurant
vertrokken.
Ze sluiten hun Europese tour af met een bezoek
aan Spanje om zich verder te verdiepen in de
sinaasappelteelt en - verwerking.
Zo kan een bezoek aan het Fruitteeltmuseum
een gezellige en leerzame aanvulling zijn op een
geslaagde zakelijke ontmoeting. Het was een
leuke ervaring voor ons en zeker voor herhaling
vatbaar.
A. Eversdijk
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Daniël Johannes van der Have (18591913), boomkweker (deel 1)
Het staat prominent in de tuin van het
Fruitteeltmuseum en het ziet er stoer uit, het
borstbeeld met op de sokkel de tekst: D.J. van
der Have 1859-1913. Op het bijbehorende
informatiebordje lezen we: Boomkweker,
zaadhandelaar. Grondlegger (1879) van het
Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van
der Have b.v.
Het beeld, vervaardigd door de bekende
beeldhouwer Pieter de Monchy, werd in 1979
bij de ingang van het toen honderdjarige Van
der Have bedrijf onthuld. Omdat het bedrijf als
zodanig naderhand opging in grotere verbanden
en daardoor ophield zelfstandig te bestaan,
moest gezocht worden naar een andere
passende plaats. Die plaats is gevonden in de
tuin van het Fruitteeltmuseum. Helemaal
terecht, want Daan van der Have was ook wel
zaadhandelaar zoals op het informatiebordje
staat, maar van origine was hij boomkweker en
dat vak beoefende hij met hart en ziel. En wat is
een boomkweker zonder fruitteelt en wat is een
fruitkweker zonder boomkwekerij?
Wie was dat eigenlijk, Daniël Johannes van der
Have? Een vraag die bezoekers van het museum
zich begrijpelijkerwijs kunnen stellen. In dit
artikeltje willen we daarom wat informatie
geven over de afkomst en de achtergrond van
Daan van der Have, hoe hij als 20-jarige
jongeling in Kapelle terecht kwam en hoe hij,
ondanks zijn overlijden op jeugdige leeftijd, kans
zag om een gerenommeerd bedrijf te stichten
en uit te bouwen.
De familie Van der Have
Het geslacht Van der Have vindt zijn oorsprong
in Duiveland, oorspronkelijk omstreeks 1550 in
Sirjansland. De eeuwen daarna vinden we de
nakomelingen in hoofdzaak in Ouwerkerk en
Oosterland. Het waren landbouwers, maar ook
bestuurders op maatschappelijk en kerkelijk
terrein. In de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw waren leden van de familie
gedurende 67 jaar burgemeester van
Ouwerkerk en 99 jaar van Oosterland en
Sirjansland.
Adriaan Jobsz. van der Have was burgemeester
van Oosterland en Sirjansland van 1853 tot zijn

overlijden in 1895. Hij was landbouwer op de
boerderij Spuiwijck, gelegen halverwege tussen
de beide dorpen. In 1846 trouwde hij met
Cornelia Bevelander, dochter van de toenmalige
burgemeester van Ouwerkerk Jan Bevelander.
Gedurende de periode 1847-1865 werden uit dit
huwelijk veertien kinderen geboren. Daan van
der Have, geboren op 8 november 1859, was
het tiende kind in deze reeks.
Toekomstplannen
Schouwen-Duiveland was in het midden van de
negentiende eeuw een geïsoleerd eiland waar
het merendeel van de bevolking zijn bestaan
vond in de landbouw. Zierikzee was het centrum
van handel en nijverheid, maar de stad was
maar een zwakke afspiegeling meer van wat het
in voorgaande eeuwen geweest was. Vooral de
teelt van het gewas meekrap was op het eiland
van oudsher van groot belang. Teelt, bewerking
en handel in het eindproduct, het voor de
textielen
leerindustrie
bestemde
meekrappoeder, was zeer arbeidsintensief.
Velen op het eiland vonden hun bestaan hierin.
Daan van der Have wist al op jonge leeftijd wat
hij wel en wat hij niet wilde. Niet in de
landbouw werkzaam zijn, niet op het eiland
blijven. Hij wilde boomkweker worden.
Daarvoor ging hij voor die tijd ver van huis, naar
de in 1868 opgerichte tuinbouwschool Linnaeus
in Amsterdam-Watergraafsmeer. Dat zal
ongetwijfeld met toestemming van zijn ouders
geweest zijn. De kweker Groenewegen had de
school gesticht. Het was in feite een gemengd
bedrijf, want het kweken en de handel gingen
hand in hand met de scholing van toekomstige
kwekers en tuinlieden. Het was een puur
praktijkgerichte opleiding.
Het door Daan van der Have tijdens zijn
schooltijd aangelegde herbarium is bewaard
gebleven. We zien er de hand van een
leergierige, ijverige en accurate leerling in. Op
28 juni 1878 behaalde hij het diploma van
bekwaamheid van de school. Aansluitend op de
opleiding deed hij, alvorens zijn ideaal van
zelfstandig ondernemer zijn te verwezenlijken,
in dienst van verschillende boomkwekers
ervaring op. Niet alleen in de naaste omgeving.
Van april tot augustus 1879 werkte hij als
volontair in één van de meest gerenommeerde
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boomkwekerijen in Frankrijk, het bedrijf
Pépinières Croux & Fils te Vallée d’Aulnay a
Sceaux. Zonder twijfel is dit een nuttige ervaring
geweest.
Vestigingsplaats Kapelle op Zuid-Beveland
Kapelle was een gunstige plaats om een
boomkwekerij te beginnen. Het was bewezen
dat de zavelgrond in deze omgeving gunstig was
voor de fruitteelt. Ook de klimatologische
omstandigheden waren er relatief goed. Het
gebied tussen de Wester- en de Oosterschelde
had minder dan andere regio’s last van onweer
en hagelbuien en van nachtvorsten. Al was de
fruitteelt nog duidelijk ondergeschikt aan de
landbouw, er was in de omgeving al geruime
tijd een aantal boomgaarden. De prijzen van
appels, peren en kersen waren in 1879 hoog.
Jonge plantbomen die veel uit Boskoop werden
aangevoerd, waren duur.
In het najaar van 1879 vestigde Daan van der
Have zich in het dorp, wanneer precies weten
we niet. De datum van inschrijving in het
bevolkingsregister is 27 december 1879. Daans
zuster Neeltje, elf jaar ouder dan hijzelf,
woonde in ’s-Gravenpolder en was gehuwd met
de landbouwer Cornelis Labrijn. Volgens de
overlevering heeft het echtpaar Labrijn invloed
gehad op de keuze van de vestigingsplaats.
Daan vond in Kapelle onderdak bij het gezin van
H.A. de Vos tot Nederveen Cappel. Hendrik
Anthony de Vos tot Nederveen Cappel, 28 jaar
oud, was pachter geweest van een boerderij in
Wemeldinge. Nadat zich diverse strubbelingen
tussen pachter en verpachter hadden
voorgedaan, was de pachtovereenkomst in het
voorjaar van 1879 voortijdig tot een einde
gekomen. Nu genoot hij de bescherming van mr.
B.V. van der Bilt, schoonvader van zijn zuster en
prominent inwoner van Kapelle.
Of Daan van der Have en Hendrik de Vos tot
Nederveen Cappel elkaar al kenden voordat
Daan in Kapelle kwam weten we niet, maar het
staat vast dat ze een vennootschap ter
uitoefening van het van vak van boomkweker
aangingen onder de naam Van der Have & De
Vos.
In een circulaire, gedateerd 1 december 1879
kondigden zij de oprichting van het bedrijf aan.
Om de bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk te

kunnen beginnen werd door mr. B.V. van der
Bilt welwillend een perceel grond ter grootte
van twee hectare op pachtbasis ter beschikking
van de beginnende ondernemers gesteld. Het
was midden in het dorp gelegen, aan de
Biezelingsestraat, op de plaats van het
voormalige notariskantoor (Biezelingsestraat
nummer 9). De kwekerij kreeg de naam Gistellis,
afgeleid van de naam van het versterkte huis
wat daar vroeger had gestaan.

Om ook tijdens de eerste periode van de
kwekerij inkomsten te genereren besloten de
vennoten vrucht- en laanbomen, coniferen,
rozen en andere heesters te gaan verhandelen.
Daar was voldoende vraag naar. Dit
plantmateriaal werd van kwekers elders in het
land betrokken. Daarnaast boden zij aan om
buitenplaatsen, fruittuinen en boomgaarden
aan te leggen.
Het vervolg op dit artikel zal in een volgend
nummer van De Slanke Spil worden geplaatst.
Gerard J. Lepoeter
(P.S. Degenen die de tekst van dit artikel vergelijken
met het gedenkboek 100 jaar Van der Have 18791979 zullen opmerken dat het niet geheel met
elkaar overeenkomt. Dit wordt veroorzaakt door het
feit dat in het gedenkboek gegevens zijn
opgenomen, gebaseerd op mondelinge overlevering
in de familie. Dit artikel is gebaseerd op later verricht
bronnenonderzoek.)
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Is dit de Groene Pippeling van de
Notaris?
Onbekende, oude appel-, of perenrassen op
naam brengen, determineren dus, is soms geen
eenvoudige zaak, met name in het geval van
rassen waar nauwelijks of geen vermelding,
beschrijving of afbeelding van bestaat. Er kan
soms jaren over heen gaan voor je ‘het licht ziet’
en dat is dan nog vaak na een ontmoeting met
iemand die een naam voor een bepaalde appel
of peer bij overlevering had meegekregen. Soms
ook
nadat
men
toevallig
een
vermelding/beschrijving/afbeelding
in een
weinig toegankelijke publicatie, of (buitenlands)
boek tegen komt.
Zo heb ik al vele jaren een appel in collectie
onder de voorlopige naam ‘Gele Rabauw’. Ik had
deze al in 2000 in collectie opgenomen. De
moederboom stond in een tuin van een oud
pand in mijn woonplaats en geboortedorp
Vorden. De toenmalige eigenaar van de boom
had deze naam van zijn grootmoeder
overgeleverd gekregen.
Appels aan de nieuwe, jonge bomen die we
daarvan vervolgens in enkele deel-collecties
hadden ondergebracht, bleken echter niets van
een Rabauw, maar alles van een Luntersche
Pippeling weg te hebben.
Ons vermoeden dat we inderdaad met die appel
te maken hadden, leek bovendien nog eens
bevestigd door de resultaten van een
moleculaire karakterisering van Nederlandse
appelcollecties die in 2005 was ondernomen
door en in samenwerking met het Centrum voor
Genetische Bronnen in Wageningen. Voor dit
project waren er, voor een deel door mijzelf, in
diverse Nederlandse collecties, bij verschillende
pomologische verenigingen en organisaties, ca.
695 bomen (rassen) geselecteerd voor opname
in dit vergelijkende onderzoek. Zo waren er
voor dit onderzoek o.a. rassen opgenomen uit
De Fruithof, te Frederiksoord, uit de collecties
van de POM, in Noord-Holland, uit de collectie
bij het Fruitteeltmuseum, te Kapelle, de collectie
Krijswijk/Baars, te Houten, een collectie
historische en regionale rassen bij het PPO, te
Randwijk, alsmede uit mijn eigen collectie oude
appelrassen. Als een soort, overigens zeer
interessante zijlijn uit dit onderzoek, kwam uit

het
diagram
van
een
gegenereerde
clusteranalyse van de resultaten naar voren dat
onze 'Gele Rabauw' praktisch, maar toch niet
helemaal identiek was aan de Luntersche
Pippeling.
Ondanks het feit dat we er niet helemaal gerust
op waren, zijn we tot afgelopen jaar de appel
steeds blijven beschouwen als een Luntersche
Pippeling, met dien verstande dat het waarschijnlijk een mutant daarvan zou kunnen
betreffen. We werden in die gedachte ook wel
enigszins
gesterkt
door
waargenomen,
overigens kleine verschillen in grootte, en
beroesting (ruwheid) van vruchten.
Dit alles werd nog eens onderstreept in het
voorjaar van 2014 en wel door een ander,
overigens niet eerder waargenomen verschijnsel
dat ons in het bijzonder heeft getroffen. Dat was
het achterwege blijven bij juist deze beide
bomen van bloei en vervolgens vruchtzettting,
een verschijnsel dat bij geen enkel ander ras in
de betreffende collectie-boomgaard bleek te
zijn opgetreden. Een vrijwel totale (na)bloei in
de voorafgaande late zomer, mogelijk zelfs
gedurende de (te warme) herfst, en winter(?)
van 2013 -het is ons helaas ontgaan- zou hiervan
de oorzaak kunnen zijn geweest (?). De nabloei
had kennelijk geresulteerd in het optreden van
grote aantallen, nog zeer kleine, zwarte,
verdroogde vruchtjes. Wederom, dit niet eerder
waargenomen verschijnsel werd door ons
slechts aan deze twee bomen waargenomen.
Als gevolg daarvan bleek er, tenminste bij de
Luntersche Pippeling, kennelijk geen enkele
bloemknop overgebleven te zijn, want in het
voorjaar van 2014 werd aan deze boom in het
geheel geen bloesem waargenomen, terwijl de
‘Gele Rabauw’, in tegenstelling tot de
Luntersche Pippeling, nog wel enige bloesem
bleek te hebben voortgebracht. Dit laatste bleek
weer goed te rijmen met het feit dat er wél
grote aantallen kleine, opgedroogde, zwarte
vruchtjes werden waargenomen, maar niet in
die hevige mate als bij de Luntersche Pippeling.
Maar, het afgelopen jaar werd ons oog
getroffen door een ander, nog niet eerder door
ons opgemerkt verschil. In dit geval betrof het
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een bepaald vruchtkenmerk en wel een bij
praktisch alle vruchten van de 'Gele Rabauw'
aanwezig, overigens niet bijzonder opvallend,
maar desalniettemin onmiskenbaar 'klumpke' ,
een eenzijdige gewelfde uitgroei, in de
steelholte.
Het afgelopen jaar - in 2015 dus - openbaarde
zich nóg een opvallend verschil en wel in
schurftaantasting van de vruchten, met name
tegen het einde van het seizoen. Hierbij bleek
dat de Luntersche Pippeling niet of nauwelijks
was aangetast, terwijl de vruchten van de 'Gele
Rabauw' op het laatst dicht bezet bleken met
schurftplekjes. Dit bleek uiteindelijk ook hun
houdbaarheid in negatieve zin beïnvloed te
hebben.
Een toevallig onder ogen gekregen lijst van
appelrassen die destijds door notaris J.H.Th.W.
van den Ham (‘de notaris’) met zijn Luntersche
Tuinbouw-Vereeniging
waren
gelanceerd
(Kleefstra, 1993) opende plotseling geheel
nieuwe inzichten. Na deze lijst nog eens
doorgenomen te hebben, drong zich de
gedachte aan ons op dat we wellicht tóch met
een ander ras en wellicht zelfs met een zusterras van de Luntersche Pippeling te maken
hadden. Het zou een appel kunnen zijn uit
dezelfde zaailing-serie als de in hetzelfde jaar
(1899) als Luntersche Pippeling benoemde
appel.
Al deze feiten nu nog eens op een rijtje zettend,
hierbij de rasnamen en jaartallen van ontstaan
(uitgifte) op de bewuste lijst beschouwend, lijkt
het niet onwaarschijnlijk dat we de, voor zover
ik weet, nooit teruggevonden Groene Pippeling
in handen hebben, temeer daar beide uit het
zelfde jaar van ontstaan blijken te dateren.
Wij zijn daarom vooralsnog geneigd om onze
'Gele Rabauw', lang door ons als een mutant van
de Luntersche Pippeling aangemerkte appel, nu
de status van een echt en tot dusverre nog niet
teruggevonden ‘Lunters’ ras, in casu de Groene
Pippeling, toe te kennen.
Maar, nu mag ook mogelijkheid niet uitgesloten
worden geacht dat er in Nederland meer bomen
van deze Groene Pippeling voorkomen, en dat
die vanwege zeer grote onderlinge gelijkenis

immer van de Luntersche Pippeling waren
onderscheiden.
Ik zou het zeer op prijs als de lezers van de
Slanke Spil de appels van in hun omgeving
voorkomende bomen en bij hen als zodanig
bekende bomen van het ras Luntersche
Pippeling het komende seizoen aan een
inspectie zouden willen onderwerpen. Er mag
mijns inziens waaschijnlijk worden aangenomen
dat er in Nederland een wijdere verspreiding
van dit Lunterse ras heeft plaats gevonden dan
alleen de betreffende boom in ons dorp.
Referenties:
1. Kleefstra, Auke. R., 1993, De Lunterse
Tuinbouw-Vereeniging 1873-1963, de
geschiedenis ontrafeld (rapport van zijn eigen
onderzoek).

Mummies van zeer jonge vruchtjes gedurende de
winter van 2013 op ’14 waargenomen aan
Luntersche Pippeling en, in iets mindere mate,
aan de vermoedelijke Groene Pippeling

Luntersche Pippeling (r.) en vermoedelijke Groene
Pippeling (l.). Let ook op opvallend verschil in
aantasting door schurft, zoals waargenomen in
het najaar van 2015
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Belangstelling uit Kenya
Op 9 november 2015 vertelde Trijnie Lepoeter
een interessant verhaal voor de Vrienden van
het Fruitteeltmuseum. Een korte impressie
volgt hieronder.
In september 2013 kwamen Raphael en Sophia
Okoth Odwaro op uitnodiging van de fam.
Lepoeter voor 10 dagen naar Kapelle. Raphael
was betrokken bij het Nederlandse project St.
Hulp op het Platteland van South Nyanza ; hij
heeft zich als coördinator van dit project voor
landbouw en gehandicapten indertijd volop
ingezet.
Als je als boer en boerin uit een gebied komt
waar geen voorzieningen zijn, waar je elke dag 3
km moet lopen om water te halen, is onze
omgeving met boomgaarden vol fruit, prachtige
landbouwgronden en volop water een eldorado.
U
ziet hen hier in de tuin van het
Fruitteeltmuseum. En het is door ons museum
met al zijn oude rassen, dat Raphael – terug in
Kenya – zich realiseerde dat in zijn thuissituatie
zo veel verloren is gegaan door de houtkap. Elk
stukje hout werd gebruikt om vuur te maken om
te koken. Hij schreef “one day we will have a
fruitmuseum”. Hij heeft er zijn levenswerk van
gemaakt!
Hij is begonnen om in het Runa National park (in
hun provincie) zaden en stekjes te zoeken. Dat
viel nog niet mee schreef hij, de apen lusten
deze zaden ook, dus concurrentie! Hij is met dit
materiaal aan de slag gegaan.
Naast het huis, goed afgeschermd voor de
geiten en kippen, zijn ze met een kleine nursery
begonnen en dit lukte wonderwel. Het grote
probleem is het water, want soms is het
maandenlang droog. Eerste vereiste was, dat hij
een betere watervoorziening kreeg. Hij had bij
ons bij de kassen de grote opvangbassins gezien
en ze hebben in navolging daarvan een grote
wateropvang gemaakt, helemaal met de hand
gegraven. Het meeste water moet gewoon
vanuit de lucht komen, maar volgens mij komt
er ook water vanaf zijn huis met buizen. In de
korte tijd dat hij met dit project bezig is, heeft
hij al heel veel bereikt. Kon zelfs al een open dag
houden, waar 300 boeren en scholieren naar
toe kwamen. Aan het eind van de dag kreeg hij

een voetpomp, zodat hij nu gemakkelijker het
water naar boven kan krijgen.
Graag vertel ik een andere keer hoe het verder
gaat.

Recept
Salade met appel, brie en walnoot

Ingrediënten voor 4 porties
2 rode appels, klokhuis verwijderd, in dunne
schijfjes
125 ml balsamico vinaigrette
1 zak gemengde sla
70 gr brie, in plakjes
40 gr geroosterde walnootstukjes
Bereidingswijze
De appelschijfjes in een kom door de vinaigrette
scheppen om een laagje te geven. De salade
toevoegen en weer omscheppen. Net voor het
opdienen brie en walnoten over de salade
verdelen
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