


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 57 Henk Moll bij de Chrysanten op de koudegrond. Bij elke plant stond een stokje. Op deachtergrond de perenbomen. Foto ca. 1955.) Wisselteelt in de druivenserres. Na de druivenoogst werden hier de cycla-men in bloei getrokicen. Foto ca. 1950.) Oorlog Op 12 februari 1940 werd zoon JacobHendrik, roepnaam Jaap, geboren. In meivan dat jaar brak de Tweede Wereldoorloguit. Omdat Jaap nog klein was, weet hij zichalleen nog wat te herinneren van de laatstejaren zoals het bombardement op de spoor-weg, waarbij de familie schuilde in de kelderonder de schoorsteen. Ze leden geen hon-ger want er was volop groente en fruit. Welmoest er zuinig geleefd worden. Er werdentoen naast de cyclamen ook primula'sgeteeld en behalve groente ook aardappelenen tabak. De tabaksbladeren werden in dedruivenserres gedroogd. Dan kwam er eensigarenmaker uit Utrecht die de bladerensneed, met een pot lijm de sigaren lijmde enze dan in sigarenklemmen liet drogen. Deeigenbouw sigaren vonden gretig aftrek.Jaap hoorde later wel eens van zijn oudersdat er mensen op de kwekerij kwamen dieechte sigarenliefhebbers waren. Dan kon hetgebeuren dat, hoewel zo iemand hongerhad, hij toch liever sigaren

nam dan bloem-kool. Of zijn vrouw dat ook kon waarderen,betwijfel ik. Naast bloemkool kwamen demensen uit Utrecht ook spinazie e.d. kopen.Later ruilden Jaaps ouders ook veel groentevoor bijvoorbeeld kaas. Tot 1944 werden dekassen verwarmd met cokes. In de honger-winter was er niets meer om te stoken. Jaapherinnert zich de bevrijding nog goed, voor-al het wittebrood en de vlaggetjes. Na de oorlog kwam de teelt weer op gang.De kassen werden eerst gestookt op huis-brandolie. Vanaf 1960 ging de tuinderij overop zware stookolie en in 1970 op aardgas.De ketel kon daarvoor eenvoudig wordenaangepast. Er kwamen alleen nieuwe gas-branders op. Gas was een enorme verbete- Vervoer De produkten gingen allen naar de bloemen- en groenteveiling. In eer-ste instantie ging de groente met een platte schuit via de sloot langsde kassen naar de Alendorperwetering die achter boerderij de Hoed ophet Amsterdam-Rijnkanaal of Merwedekanaal ? uitkwam. Van daar werdop Utrecht geboomd. Voor de oorlog hadden de meeste tuinders zelfeen boot. Later hadden deze boten een buitenboordmotor. Nog laterkwam bode Goes met een vrachtwagen de groenten ophalen. De bloe-men gingen vroeger per bakfiets. Ze waren lichter en konden zo snel-ler ter plekke zijn. Eerst was het een

bakfiets die moest worden aan-getrapt. Later een bakfiets met motor die nog tot in de jaren '50 dienstdeed. In de jaren '60 werden de bloemen door de bloemenveiling zelfopgehaald en later door transportbedrijf Aatjes uit Mijdrecht. Daaroverkunnen Jaap en Nely ook verhalen. De vrachtauto's werden al maar gro-ter en hoewel het pad vrij breed was, konden ze op het laatst de draainiet meer maken en pakten ze de punt van het dak van de garage weleens mee. De bloemenveiling werd eerst op Paardenveld gehouden enverhuisde later naar de Croeselaan waar ook de groenteveiling zat.Eind jaren '50 ging de bloemenveiling naar de Steenovenweg waar laterWickes zat en in de jaren '70 kwam hij aan de Utrechtseweg in Vleutenin het hartje van het tuinbouwgebied. Chrysantenoogst. VInr: Bedrijfsleider Huib Veenhof, hulp in de huishou-ding Bep Mandjes, Rut Niessen, Henk Moll. Onder: Hannes Verhoef en DikAltena. Foto 1949.)












