
een kicr lvillen zetten : de teelt van de aardbeicn, die t.o.v. de hop het
prachtige voordeel hadder] van een vroege oogst in juni, als de zware
oogsten nog op hel vel(l stondell lc rijDen.

AARDBEIEN.

Dat de aardbeien reeds in de nliddeieeuwen bekend waren ir de
streek rond Brussel kurrrren tyo rcsds zien op het schilderij van
Brueghel : De l-Iooioogst. Het gaat daar duidelijk ont de kleine ELrropese
aardbeisoorten (Fragaria Vesca en Fragaria MoschatA) die reeds in de mid-
deleeuwen in abdijtuinen en rond steden als Brussel verbouwd weÍden.
Het is echter pas jn de 19de ecuw dal de teelt 1,an de grootvruclttigc Amcri-
kaanse soorten (Fragaria Virginiana enFuga aChiloensis); diein Frankrijkin
de 18de ceurv warcn ingevoerd, zich b€gon te oi]tvikkclen in ons land.

Sporgn van een teell voor dc lDarkl vinden \yo in het Pajottenland pas
tegen het einde vàn de l9de eeu\1,. llond 1860 wetden aardbeien verbourvd
door de kasteelhovenier van Itterbeek en van daàr uit verspleid in cle ge-
meentcn Itterbeek, Dilbcek, Pede, \yaar nrcn aardbeien k\yeekte die vel-
kocht rvelden op de Blusselsc groenlemarkt teD behoeve van de rijke bur-
gerij. Als ve de overleveting nlogen geloven ontstond rond 1880 een nieutv
centrun in Vlezenbeek, dank zij een ,,llezendiel', cn van daar uit ver-
spreidde dc teelt zicll geleidelijk over het hcle Pajottenland. Z.rsk is dat de
aardbeienkultuur rond 1880 reeds volop iD bloei was in de gemeettcn die
het dichtst bij de gÍootstad gelegen \r.aren. De aardbeiclt werden dan meest-
al te voet - soms met de hondekar - in grote ronde mandcn naar de vrocg-
narkt in Brussel gebracht. Dat rvas een hcle bgdoening...

's Avonds laat trok nren op, de kleinc mandjes in cle grote ronde manden
van 25 à 30 kg gestapeld om op tijd eer goede standplaats te kurnen ver-
overen op de vroegmarkt in Blusscl. Daatvoor moest men om drie uur
's nachts - het uurwaarop mco hetYroegst overcle kanaalbrug nlocht bij
de Ninovcpoort zijn. En dan §,as hct loper onr ecn gocde standl)laats, lie,:st
op de markt zel,, waar dc beterc kopers voorbijkwamen. Om zes uur 's mor-
gens \yas dc verkoop r11ecslal beklonken er kon men te voet terug ,'nar huis,
ol in het bcste geval, een liftj e klijgen op dc kauen vaarmcc kricken en an-
der vroeg stamlruit naar de m{rkt waren gebmcht. Dit ailes wijst er al op dat
de aardbeierteelt cr één was van kleilre pcrcelcr], waarvan dc opbrengst
door eigen volk in manden tcr mflrkt kon wordel gebrircht.

Rond de eeuwwende krceg dc aardbeierteelt een nieu\!e stin'rulans
dooÍ het in exploitatie-Demcn van dc tramlijnen Schepdaal-Brussel (in
1887), Lennik-Anderlecht (cn Lcnnik-Edingen, beido in I888) en Schep-
daal-Eizeringen (in 1890), traj ekt dat ecrst in 1898 werd doorgctlokken tot
Ninove. Dc verbinding met de Brusselse vroegrnarkt wercl daardoor voor
groenten- en jiuitkwekcrs a{nzienlijk gemakkelijker e11 vhigger gemaakt
cn dc buurtspoorvegcnmaatschàppij voerdc troLl§,ens een reeks fiaatÍcge-
len in om het vervoer van goederen een aansporing te gcYen. Zo bvb. gaf
eqn hee[- e[ terlrglickel naar Brussel Íecht oD grnlis venroer van 50 kg
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kooprvaar en rverd o.a. een speciale tlaln ingelegd die in Schepdaal om mid-
dernacht vertrok om vóór drie uur bij de kanaalbrug aan te komen.

Een gevolg van deze nieuwigheid op gebied vat) vervoer was een ge-
voelige uitbreiding van de meÍ aardbeien bebouwde oppervlakie in de ge-
meenten rond de buurtspoorwegen.
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Vander Vcldc E. & DorDrs E. : Au pays des frajses, D.4.

ln 1920 waren in Schepdaal op 417 gczinuen er 271 die aardbeien
kweekten voor de n,larkt (dat is bUna 7 op l0), in St. Martens-Lennik l l0 ge-
zinnen op 340 (dat is 3 op l0), in Eizeringen 175 gezinnen (oD een totaal
van 1354 inwoners, gcrekend aan een gemiddelde gezinsgrcotte van 5 à 6
mensen, is dat 7 op l0 gezinnen) (1).

Wat nog niet betekent dat de aardbeien hun hooÍdbron van inkomsten
waren, maar wel een zeer belangrijke toomaat, verdiend door de thuisblij-
vende vrouw, de kindelen, de ouderen.

Verkooppunten \yaren nu niet alleen de Btusselse vroegmarkt maar
ook de groentenmarkt var Cureghem en de in 1900 opgericltte,,Hallen der
voortbrengers" (later Euroveiling H.P.),

Gevolg van d€ nieu\ye transpo technologie was het zoeken naat ge-
makkelijkere verpakkingon, waarin meer gewicht aan aardbeicn op ecn
kleinere ruimte zou kunnen gedragen worden. Weldra werdgn de grote
ronde manden die men zo handig op het hoofd kon dragen, vervangen door

(l) Va deNeldc Efiile cr Dol'ns Edmond : ÀLr pays tles Fraises, Brussel 1924. An-
nexe II.0.50.
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,,kijkers", grote lichte houten lattenkisten (waarje in kon kijken) waarin
niet meer kleine mandj es, maar eveneens houten ,,kassen" van 24 bij l7 en
6,5 cm, die elk ongcveer 1 kg aardbeien konden bevatten, werden opgesta-
peld per 32. Mettertijd werd het vervoer per trun) dan ook een succes. Op de
lijI1 Ninove-Brussel \yerden injuni 1920 0uni \yas toen nog de oogstmaand bij
uitstek) 199,300 kg aardbeien veryoerd, op de iijn Edingen-Brussel 15.970 kg.

Deze bloei van de aardbeierlteelt vas natuurlijk niet alleen een gevolg
van de betere veryoermogeljjkheden, zij \yas ook te danken aan de gestadi-
ge verbetering van de teeltmethodes. die sterk gepromoveerd \yerd door de
lokale verenigingen van aardbejplanters. De beweging tol vercniging in
syndicaten, die, zoals hoger gezegd, rond de eeuwwende in alle landbouw-
niddens van de grond k\yam, verbreidde zioh ook onder de aardbeikwe-
kcrs. Rceds in 1905 \verd een syndicaat van planters gesticht in Dilbeek en
in Vlezenbeek en rveldra ook in vele andere gemeenten.

ln 1909 zag men in St.-Kwirtens Lennik, ter gelegenheid van het over-
handigen van de vlag aan de federatie van de veetolers door Mirister Ren-
kin, bij de klank van lanlaregeschal, 214 syndicaten el1 verenigingen de re-
vue passeren, die gegroepeerd waren in l0 lèderaties. DaaÍonder waren o.a.
de lèderatie van de hopplanters met 2l syndicaten cn de federatie vair de
aardbeiplanters met 20 syndicaten (1).

De aardbeisyndicaten beijverden er zich voor orn de kultuur te verbe-
teren door veredeling van de planten, die niet meer gedurende 6à7 jaar aan
een stuk moosten opbrengen, docl't nog slechts 3 à 4 jaar; door het geleide-
lijk vernieuwe11, jaar na jaar van cen deel van hot area{l; door eeD betere
bemesting, door het invoeren van nieurve soorten die het plukseizoen kon-
den verlengen, enz.

WaaI oorspronkelijk de Villemorin de enige beproefde soort rvas, be-
gon men in de jaren tvintig met het kweken van enkele vroege rassen als

Baron (Laxton Noble), Princesse Clémentine, Président Roosevelt. Onder
de late rassen waren toen bekend o.a. de Trion]phe de Gand, de Koningin-
nen, Madame Mathot (Matotten). De erle soort ging, de andere bleef en
nicuwe kwamen. Namen als Regina, Gorella, Red Gauntled klinken ons nLl

nog bekend iD de oren.
Dit alles om de opbrengst in aantAl, in grootte, in ,,schoonheid" van de

.,bezcn' tc verhogen en dus ook de prijzen.
Geregeld verden door de plantersve.enigingen ook ,,concours" inge-

licht om de beste planten uit te kiezenen te belonen. En van daar uit groei-
de de idce om plaatselijke markten te stiohten rvaar de bezen in al hun fris-
heid te prolrk konden wolden gezct en waar de kopers zelfhun waar konden
kiezen.

I liermee wcrd dan een dcrde étappe in de aardbeienteelt ingcluid, die
van de lokale markterl. De eerste markt werd geopend in Schepdaal, op ini-
tiatiefvan het gemeentebestuur, injuni 1913. Kort daarop volgden Dilbeek

(1) Verhulsl. Louis : EntÍe Ssnnc ct Dcndre. ContribulioI1 à i'étude de la situation
des classes agricoles pcndanl 1e XlXIrle sièclc. Brussel, 1926. p.219.
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(1914), Itterbeek (1919) en Vlezenbeek (1921). Deze lokale markten \ver-
den nleestal's namiddags gehouden en verkopers van in de ronde kwamen
er naartoe. De markt van Schepdaal, bvb. zag verkopers komen van Bode-
gem, Lennik, Lombeek, Pamel, Borchtlombeek, StrUtem, Wambeek. Er
werd verkocht, niet alleen direct aan de velbruikers, maar ook aan tusse[-
personen die de aardbeien in Brussel leverden, en ook zorgden voor de,,ex-
port", o.a. naar Luik, Namen, e.d. In St,-Kwintens Lennik \yerd de eerste
markt gehouden op 26juni 1926. Daarna volgden nog Eizeringen (in 1928),
Pamel, Meerbeke, enz- Te Sint-NIalters-Lennik, aan de tramstatie, werd
eveneens in 1928, een Íiuitmarkt geopend. Op 29 juni, de ,,afgestelde hei-
ligdag" van de HH. Petrus en Paulus,,,vierden" de producenten, samen met
de kopers, de goede, of de slechte resultaten van het seizoen.

f)e aardbeienteelt bloeide eI1 breidde zich uit. In die landelij ke dorpen
waar het,,[and" tot in de dorpskom tussen de huizen kroop er elke lap
grond goed was vool tuinboulv, .tvaren de lamilies die er niet op de één ofde
andere wijze bij betrokkel1 wa!en, zeldzaar]r. Ook beroepstelers \verden tal-
lij ker. Het in gebruik nenen van schcikundige mcststolïen, nieuwe sproei-
rvijzen, grondbedekkers, vernieuwing vao de planten om de tweejaar, zelfs
elkjaar, verhoogden dc zekelheid van opbrengst cn dus ook het loon voor
hard verken. Want llard werker bleefhet in deze teelt, waar de basis toch,
zells nu nog, het handwerk is, want de aardbei blijti een mooie, nraar kwets-
bare vrucht die vers moet gegeren rvortlerr, meL zorg geplukt e met om-
zichtigheid behandeld.

Zo k|am men trourvens van het plukker'l in mandjes ofhouten korlles
en overgieten in de kassen, waar nog al eens wat sap bij vloeide, tot het
rechtstreeks plukken in de op maat van 500 gr aardbeien gesneder karton-
ncn houders die rechtstr'eeks in de lruitkistjes worden geplaatst. Zo kwam
nren tot hct bedekken van de grond tussen de rijcn aardbeien met stro, on]
Íe vernrijden dat beregende, met modder bespatte bezen zoudcn moeten
gewassen worden vooraleer ze uaar de markt kondeD. Zo kwam me[ tot de
leelt op zwarte plastiek, onder kleine plastiektunnels, ondel glas, onder ho-
ge plastiektunnels om de zonnewarnte vlugger te kunnen vangen. De teelt
onder glas bleefwel een specialiteit van de beroepskwekers omville van de
hoge investeringskost, en daarom in het Pajottenland, in verhouding tot de
andere teeltwijzen minder verspreid, omdat het grote bedrijfhier uitzonde-
ring blecfen de ,,biiverdienste" hoofdzaak. Wat niet aÍdeed aan de creativi-
teit, trouwens, Cetuige bvb. de nieuwe soorten die hier voor't eerst ge-
k\veekt lverden, bvb. dc Roem van Vlczenbeek, Claes I, II en III van St.-
Kwintens-Lennik.

Hel hoogtepunt van de Pajottenlandse produktie lag in de vijftig-zesti-
ger jaren. De plaatselijke verenigingen der aardbeikwekers, die sederl de
stichting van het Nationaal Verbond der Aardbeikwekers in 1951, een
overkoeleling hadden, cn de Bcdrijfsgilden van de Boerenbond beijveÍden
zich om tcr meest. Zij stonden ten diensle van de kwekers met voorlich-
tingsvergaderingen, studjcwcekends, Llitgave van de spuitkalender, uitgave
van de Aaldbeikwckcr (driemaal perjaar met een oplage van 1100 exem-
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plaren), dit alles in samenwerking met de consulenlen van het Ministerie
van Landbou\y cn de Dienst voor Tuinbou\y van de Provincie Br.lbant.

Een gezicht op een hoek van de aardbezielentoon§telling te Schepdaal

Door het Nationaal Verbond van Aardbeikrvekers wordt nog steeds
een jaarlijkse aardbeitcntoonstelling gehouden, afwisselcnd in het PajoF
tenland en in het Hageland. Pajottenlandsc klvekers hebben daar telkens
een plaatsje onder de besten. Bij wijze van illustratie, ziehier het palnares
van de tentoonstelling van 1958, die uitzonderlijk gehouden rverd in het pa-
viljoen van de Provincie Bmbant op de wereldtentoonstelling :

nummer 2 : J. Van Onsem, St Martens-Lennik, met variëteit Pillnitz
nummer 4 : De Cuyper-Heremans, St Martens-Lennik, met Souvenir
nummer 8 : A. Coorgman., St Kwiotens-Lennik, met Climax

en vaD de tentoonsteliing van 1985, de 29ste nationale aardbeitertoonstel-
ling die gehouden rverd in de Euroveiling ts Neder-Over-Heembeek, ter
gelegcnheid van het 85-jarig bestaan van deze veiling :

nummer 2 : L Degreet Gooik, met va èteit Sanavil
nummer 3 : Alfons Van den Berghe, St. Kwintens-Lennik, met Eivira
nummer 5 : A. Uytenhove, Roosdaal met Berluta
nummer 6: L Degreef, Gooik, met Sivctta (1).

(l) De Aardbeikrveker. Orgaàn van het Nationaal Verbond van Ààrdbeikwekers.
4de jnargang, nr. 3 en SlstcjaaÍgang nr. 3
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Een nlooi palmares, dat ol.Is levens opmerkzaam n']aakt op de variatie
in cultivars.

Nochtans was het hooBtepunt van de aardbeikultuur iD het PajoÍten-
land, het oudste centrum van de provincie (het Hageland, bvb. begon met
de marktteelt slechts in dejaren dertig) reeds in de jaren vij ltig bereikt. Het
net aaÍdbeien beplante areaal wordt dan geraand op een 300 Ha en het
aantal beroepskwekers op een 400, met daarnaast nog een onbckend aantal
in nevenberoep. Sedell het begin van dejaren '70 ging het aandeel van de
Pajottenlandse opbrengst in de totale Belgische Droduktie sterk achteruit.
In 1984 zou het totale areaal gedaald zln tot 130 à 140 Ha, waarvan neer
dan de helft bebourvd door beroepskwekers, nog 120 in aantal, en de resl
door een 180 kwekers in nevenberoep, De opbrengst van 1984 wordt op
1400 ton geraamd (l).

Ook de iokale markten kendcn hun bloeitiid en hur) veryal. De oDrich-
ting vaD de Brabaatse Tuinbouwveiling tc Zellik in 1959 bracht hen een
machtige concurrent en het invocren van d e BTW in 1971 b etekende voor
de meeste de doodsteek. In 1973 organiseerde de Eurovciling een verkoop-
punt aao de kruising van \!egcn aan het Sclloon Verbond (Belle Alliance)
te Pamel. Zij is de enige overgebleven specificke lruitmarkt in de streck.

Van de ruim de ig Pajottenlandse groothandelaars die in de vijftiger
jaren de aardbeien op de markten opkochten blijven er nog een tiental
over. Zij halen de vruchten aan huis bij de kwekers al en voercn ze naar de
Veilingen ofde Brusselse markten. wie echter een redelijk belangrijke op-
brengst heeft voert die zelfnaar de veiling. Men schat het aandeel van de op
de veiiing verkochte aardbeien in de totale produklie van de streek op on-
geveer 60 percent. Brabantse Tuinbouwveiling en Euroveiling H P zUn de
afnemers (2).

ln 1985 had de Vereniging der Aardbeikwekers in Groot-Lennik nog
74 leden en het aantal produktievelde11 bedroeg nog 68; de beplantte op-
pervlakte ligt tussen dc 15 en de 20 Ha. Cijlers van de andere plaatselijke
vereDigingen zijn ons niet bekend, n-raar dat het aantal aardbeikwekers en
het areaal sterk verminderen, staat vasi.

Na zo'n laoge geschiedenis van noeste vlijt en verbondenheid met het
,,land" ciat ons gegeven is, van vindingrijkheid en aanpassinsvermogen aan
zich wijzigende omstandigheden - vlas, hop, aardbeien - schijnt de schone
ketting nu gebroken te zijn. Scholing, staatsinmenging, ander werk ofgeen
lverk, hebben ons Ieven grondig gewijzigd.

Lic. Lieve THIELEMANS-DE BACKER

Divcrse gegevens lverden ons ter beschikking gestcld door Ir. A. Coonran, de Hcer
cn Mevroulv A. Elpers, dc tlccr J. Van Linthout. Waarvoor onze hartelijke dank.

(l) .4. Cooman, in : Pajoltenland produceert... Hct Nielllvsblad. 4 jLrni I984 cn Dc
evolulie yao dc Brabanlse tuinbourv (1954 - 1979): De lloer,24 maart 1980.

(2) Berlo, Stal : Aardbeitcelt oD Gelegenheidsbedrijvcn in lJageland en l'ajotlen-
Irnd. lngenicLrsverhandcling K.U.L., juli 1979, p. 85.
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