
Zoekplaatje Moordhuizen 
 

 
 
Het huis rechts op deze foto heeft gestaan in de hoek van de Geerweg en 
Moordhuizen. Het werd bewoond door Gerrit van Schaik en Anna van 
Kruisbergen. Maar wie kan ons vertellen wie de man en de vrouw op deze foto 
zijn? We rekenen weer op uw hulp. 
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Plukladders 
 
Deze maand is er weer veel drukte in de boomgaarden van Alphen. Als je op 
oude foto’s kijkt valt altijd op dat er zo’n 50 jaar geleden nog zoveel meer 
boomgaarden waren. Brouwershof, ’t Gement en ’t Zand zijn gebouwd op 
grond waar voorheen de fruittelers hun brood verdienden. 
 
Ook de boomgaarden die er nog wel zijn, zijn veranderd. Aangepast aan 
mechanische bewerking en plukgemak en daarom veelal met lage stammen. 
Er zijn veel nieuwe appel- en perenrassen die langer houdbaar zijn, waardoor 
we veel langer van het fruit kunnen genieten. 
 

 
v.l.n.r. Koos Stensen, Gerard van Welie, Johan Lagarde, Wim Verbruggen en 
Antoon van Welie op de tractor. 
 
Er worden nog steeds veel kersen in Alphen geplukt, maar de lange ladders 
zoals op deze foto zijn daar niet meer bij nodig. Kersen groeiden oorspronkelijk 
aan hoogstammen en een goede ladder voor het plukken mocht niet te zwaar 
zijn. In de Scandinavisch landen zijn dichte bossen. De bomen die daar 
groeien hebben bijna geen zijtakken. In Tiel zat een houthandel (Van Dam) die 



deze bomen importeerde. Zo’n boomstam werd in twee helften verdeeld die 
met platte sporten aan elkaar werden verbonden. De binnenruimte bij de 
bovenste sport moest minstens de breedte van twee klompen zijn. 
 
De onderste twee sporten waren plat, daarna kwamen drie ronde sporten, 
vervolgens een platte enz. In de top van de ladder kwamen uiteindelijk weer 
twee platte sporten. De platte sporten gaven door de gebruikte verbinding de 
vereiste sterkte aan de ladder. Het hout van stammen van de kersenboom was 
bij uitstek geschikt om de sporten te maken. Men zocht mooie gezonde en 
vooral rechtdradige stammen uit. Het hout werd eerst op sportlengte in stukken 
gezaagd en tot handelbare proporties gekloven. Daarna werden er vierkante 
sporten van gemaakt met de cirkelzaag, of achtkantige met de schaaf. 
 
De einden van de sporten moesten vijfkantig zijn om het draaien in de gaten te 
voorkomen. Ze moesten spits toelopen, zodat ze de “bomen” zo min mogelijk 
zouden verzwakken.  
 
Op de foto is links Koos Stensen bezig met het in elkaar draaien van de 
ladders. Van tevoren werden de bomen een week bij voorkeur drijvend in het 
water gelegd. Daardoor namen de ronde gaten de vijfkantige vorm van de 
sporten over. Als alles gedroogd was werd het geheel geschaafd en in de 
lijnolie gezet. Tenslotte werd de ladder voorzien van een paar ijzeren punten. 
 
Het was de kunst om de ladder zo in de kersenboom te zetten (draaien) dat 
men aan de buitenzijde de kersen kon plukken en dat de ladder in de boom 
viel als er iets mis ging. De plukker kon zich dan nog ergens vastgrijpen. 
 
 
Gouden pistolen gestolen 
 

 
 
Dit bericht stond in 1863 in de Tielsche Courant. Wie denkt dat die dubbele 
gouden pistolen onder de wapenwet vallen, heeft het mis. Pistole is de Franse 
naam voor een Spaanse gouden munt die in gebruik was in vanaf 1537. De 
munt "Pistolen" wordt ook vaak genoemd in het boek De Drie Musketiers van 
Alexandre Dumas. 
 

Oplossing zoekplaatje Schoolklas Brok 
 

 
 
We hadden eigenlijk op heel veel reacties gerekend bij dit zoekplaatje, maar 
dat viel tegen. Gelukkig kwam Hans van den Boogaard, die zichzelf op de foto 
herkende, ons uiteindelijk toch bijna alle namen vertellen. Hiervoor onze 
hartelijke dank. Wie weet de laatste twee vraagtekens in te vullen? 
 
V.l.n.r. staande: Jan van Ooijen, Joke de Leeuw, Meester Brok, Nol van Wijk, 
Hans Henzen, Mari van Lent en Henk van Lent. 
V.l.n.r. zittend in het midden van de foto: Mieke de Leeuw, Bep de Leeuw, 
Joke van Uden, Marijke de Leeuw, Cilia van Wichen, Lia van Geffen, ?, Wilie 
van Zon, Joke van Wichen, Marian Janssen, Thea Lagarde en ?. 
Jongens in de voorste v.l.n.r. Rinus Henzen, Leo van Lent, Piet Derks, Hans 
van den Boogaard, Thijs Huijbers, Peter Appeldoorn en Geert Henzen. 
 
 
Grote werken, Te koop bij WHAM 

 
Met de aankoop van dit boek steunt 
u onze vereniging. 
 
Auteur Peter Deurloo 
Gebonden boek 300 pagina’s 
rijk geïllustreerd 
 
Het boek kost slechts 
 

€ 14,95 
 
(voor meer info zie elders in deze Union) 
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