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ALS IK BIJ 'AN DE BOER UIT BOELENSLAAN

AAN TAFEL SCHUIF OM TE PRATEN OVER

DE WICHTER. EEN PRUIM NAAR IK

VERONDERSTEL, WORD IK ONMIDDELLUK

DOOR DE BOER IN DE REDE GEVALLEN,

.EVEN VOOR DE DUIDELI'KHEID.

DEWICHTER IS GEEN PRUIMI

HIJ IS FAMILIEVAN DE PRUIM,

MAAR DAT IS HEEL WAT ANDERS'.

TEKST: ,OKE VAN BALEN
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J an de Boer vertelt: 'De Wichter is

| f leurig. Met een grondkleur van
f eroen die naar seel kleurt en de

t " _--_. .-wangetjes van de Wichter hebben een
blos met bruine sproetjes. Een ordinai-
re pruim is vaak langwerpig van vorm,
een Wichter is rond en klein, zelfs de
pitten zijn rond. En ja, als je ze proeft
dan weet  je  het  meteen.  Zet  je  tanden
maar eens in zo'n kleine Wichter en je
proeft een reeks aan smaken.le proeft
het zoet, een beetje bitter en het frisse
zuur en de pit geeft de Wichter nog
eens een vieugje amandelaroma mee.
Nee, een Wichter is geen pruiml'Jan de
Boer vertelt vol liefde en vooral vol
smaak over de Wichter die in 'De Wàl-
den'een begr ip is .

Groene mogeli jkheden

Jan de Boer is zelfstandige in'groene

mogeli jkheden' dat houdt in dat hij
van alles uitdenkt en doet dat te
maken heeft met groen. Hij houdt
zich bezig met ecologie, teeit, land-
schap en werkt in opdracht van ver-
schil lende opdrachtgevers. De woon-
plek van De Boer is daarbij ook abso-
luut een'groene mogeli jkheid' op
zich. Om bij De Boer thuis te komen,
moet je namelijk een dubbel hek
door, een zandpad met kuilen over en
dan na een bocht zie je verstopt tus-
sen veel groen een kas en een houten
huis. Omgeven door twee hectare
grond met de meest bijzondere
bomen, struiken en planten en met
vier volwassen Wichterbomen.

Stichting Wràldfrucht
Voor Stichting Wràldfrucht te Buiten-
post is hij sinds een aantal jaren

actief bezig om de Wichter opnieuw
op de kaart zetten. AIle mensen die
een Wichter in de tuin hebben staan,
zijn gevraagd om de oogst tegen
betaling af staan aan Stichting Fruit
yn Fryslàn. De Wichters worden
opgehaald, in een vriezer gestopt en
vervolgens door een verwerker ver-
werkt tot jam, siroop, compote en
wijn. Het is een succes want de pro-
ducten zijn niet aan te slepen.
'Rovers goed,' zegt lan de Boer,'vooral
de wijn die de De Flearstins in AId-
tsjerk maakt is heerli jk! '
Sinds vorig jaar is de Wichter zelfs
tot erkend streekproduct uitgeroepen
en daar is jan de Boer bli j  mee. Je
mag dit certificaat aanvragen als de
vruchten of minimaal 51% van de
verwerkingsproducten uit de streek
afkomstig zijn en ook de verwerking
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moet binnen dezelfde streek worden
gedaan. 'Ik vind het belangrijk dat de
Wichter weer volop zichtbaar wordt
in De Wàlden. Op de eerste plaats
omdat de Wichter echt een bijzonder
lekker product is met een unieke
smaak. Het is zonde om daar niets
mee te doen. Op de tweede plaats is
het belangrijk dat de Wichter erkend
wordt uit cultureel en historisch per-
spectief. Je kunt de streek ermee pro-
fi leren.'

Dezelfde wortels
'De \Michter is hier helaas uit veel te
veel tuinen verdwenen. Je ziet nu
grind en grote stenen in tuinen lig-
gen, desnoods vijvers, maar geen
bomen meer. Ik vind dat iedereen
hier in De Wàlden weer zo'n boom in
de tuin moet zetten. Ook de mensen

in de nieuwbouwl Ik weet wel dat de
oogst van de Wichter de streek niet
rijk maakt, maar het draagt wel bij
aan het verfraaien van ons iandschap
hier. Vroeger stond er in elke tuin een
wichterboom. Ook bij ons thuis en als
de kinderen het huis uit gingen kre-
gen ze een eigen Wichter mee. De
Wichter vermeerdert zich namelijk
via wortelopslag. Hij krijgt uitlopers
die genetisch identiek zijn aan de
boom. Je kunt hem zo gezegd gewoon
stekken. Dus je kunt de boom heel
erg eenvoudig doorgeven. Kost niets
en je hebt wel wat. De boom is zo
verwant aan deze streek, aan de
mensen die hier wonen en dat vind
ik waardevol. De boom heeft dezelfde
wortels als ik. ' jan de Boer verteit dat
er al resten van de Wichter in terp-
voeten zijn gevonden en dat zou

Feiteli jk:

De Wichter  is  de regionale vorm van de zoge-

naamde Gele Kroosjespruim.

Botanisch hoort  de Wichter  dan ook tot  de

ondersoort  Kroosjespruim van de

Cul tuurpru im en wordt  aangeduid met  de

naam Prunus domest ica subspecies

ins i t i t ia .

De boom kent  een vroege b loeiper iode

meesta l  in  apr i l .  De oogst  v indt  meesta l  p laats

in de tweede hel f t  van auqusrus.

De boom heef t  takdoorns.  ,Hi j  b i j t l ,  dus voor_

zicht igheid is  geboden b i j  het  p lukken van de

Wichters.

betekenen dat de boom er al is sinds
het begin van de jaartell ing. ,Weet je
wat zo mooi is aan de Wichter? De
boom heeft geen einde. Leeft voor
eeuwig. AIs de oude boom ziek wordt,
dood gaat, dan staat er alt i jd een jon-
gere boom naast die genetisch iden-
tiek is. Er raakt niets verloren en dat
vind ik een mooi idee.' .

Tip:
U kunt de geoogste Wichters prima een
tijdje in de vriezer bewaren vooroar u ze
wilt verwerken.
Verkoopadressen:
Vruchtenwijnmakerij De Flearstins.
Rhaladyk 7 in  Aldts lerk.
Voor meer adressen kijk op de site van
www.waldpyk.com
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