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Van 1940 tot 1970 kweehíe Cor Schutte (1899-1970) blauwe druíven in zün kas ach±er zijn
woningaandeOosteinderweg63ínWíog"um.Tloendekasjai.enla±erwerdqfjgebroken,slaagde
zünzoonKarelerinomstel€kentebemach±igenenoogsttehünogjc[rendruívenuí±Wognum.

Naar Wognum
Cor Schutte kwam als 2l-jarige naar Wognum. Hij
was als zoon van de timmerman Wouter Schutte en
zijn vrouw Maartje Kool op 24 oktober 1899 geboren
in De Weere. Cor voelde niets voor een bestaan als
timmerman en werkte na de openbare lagere school
her en der als landarbeider.
Toen hij in 1921 naar Wognum verhuisde, ging hij
daar werken als buschauffeur. Wanneer hij daarmee

Cor met zijn  broers, circa 1918.  V.l.n.r.:   Cor,  Piet en  Klaas Schutte.

begonnen is, is niet duidelijk. In het militair
waarin de laatste aantekening dateert van  8 .:`==
1925 werd het beroep landbouwer in de loop éÈ=
vervangen door chauffeur.
In 1926 trouwde Cor met Hester, een dochte: -.-=i
Carel Kuip en Elisabeth Bot.  Cor en Hester ïi_-_;m
vlak bij de r.k. kerk wonen. Het huis was eig-er. =i :m
van de kerk en lag tegenover de meisjesschoi=
huis werden hun vier kinderen geboren: Riet

Hester Kuip voor de woning aan de Kerkstraat in Wc_=-_ -

waarschijnlijk met  Riet, circa 1929.
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níÈs (1930), Karel (1932) en Greetje (1936). Tot hun
®]te \terdriet stierf Greetje enkele weken na haar
riorte.
h dienst bij schoonmoeder
Ek moeder van Hester, de weduwe Kuip, zette in die
Ëd met haar zonen het garagebedrijf van haar
`LnTErleden man voort: Wed. C. Kuip en zonen.  Cor
TFErLste als chauffeur bij de firma Kuip en reed drie
Ïïtr per dag met de bus van Hoorn over Wognum
© .i]kmaar en terug. Buskaartjes waren er niet.
H€t geld werd ge.i.nd en in een zak gestopt. Die zak
k-erde Cor aan het eind van de dag in. Vervolgens
rig hij wisselgeld terug voor de volgende dag.  De
hL< reed een keer in de paar weken naar het sanato-
=in Dekkerswald in Nijmegen. Dan was zijn zwager
`-:+[ Kuip de chauffeur. Mensen die een familielid in
±: sanatorium wilden bezoeken, konden zich
Lsi`hrijvenenalsdebusvolwas,vertrokdeze.
C.,= rs zoon Karel kon zich nog herinneren dat zijn
rier op zondag de voetballers van Sparta uit Wog-
=[=m naar de uitwedstrijden reed. Aan het begin van
± icH)rlog haalde hij evacués op uit de omgeving van
ü Grebbeberg. Deze werden voor een deel in West-
F=ieslandingekwartierd.
ni.:dens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog wer-
idEn er steeds meer voertuigen door de bezetter
aF,-iirderd, ook de bus. Cor raakte zonder werk.

Zeffstandigfruitkweker
i[,.=i : nam toen een grote stap en nam in 1940 een
Í=±tbedrijf over aan de Oosteinderweg 63. Er
5=[inden appels, peren en bessen en er stond een kas
mt blauwe druiven. Vanaf dat moment stond op de
_rinskaartvancorbijdegemeentealsberoep
=±ritkweeker'. Deze stap zal voor cor niet gemakkel
ÍÍ`;E zijn geweest . Hij leerde het vak niet op school,
m-in de praktijk. Bij Zwaan en andere buren kon
HÈj terecht voor raad en daad. Verder kon hij een
HEiioep doen op de familie Saal die ook blauwe
driri`-en kweekte. De oorlogsj aren waren voor cor en
EEesler dus in meerdere opzichten spannende tijden.
Z=jnzoonKarelherinnerdezichvandiejarenvooral
hÈt brommen van de overko-
ntmde vliegtuigen 's
qFii]nds en de zoeklichten
ër_hetkattenkwaaddathij
H=úaalde.Goedeherinne-
==genwarenerookaan
mÉèsterEbbíngvande
ï:Ë=Ére school, van wie hij
2ri-eelleerdeoverplanten.
[.]r kon zijn gezin niet

*:ï:è-bericht `publieke verkooping'

:N=`_s==:derweg63,1940.

ïjï:o,reïttúáLggí,uzu,ín

niet  beknot  moet
digd  zal   z,Ün.

helemaal onderhouden van zij n bedrijf en daarom
werkte hij ook geregeld bij anderen zoals bij zijn
overbuurman zwaan op het tuindersbedrijf en bij
JoopKorverindesteenkolenhandel.Verderhield
Cor konijnen, waarmee hij af en toe iets extra's
verdiende. Buiten het druivenseizoen werd de kas
ookgebruiktvoordeteeltvanbloemkoolenwitlof-
Penen.

's Winters teelde Cor, rechts op de foto, witlof in de kas onder

de druivenbomen.

Zoon Karel ook in het vak
Leerde Cor het kwekersvak in de praktijk, voor de
volgende generatie was het steeds normaler om na de
lagere school een vervolgopleiding te gaan doen.
Zoals vele leeftijdsgenoten ging zoon Karel na de
lagere school in 1946 naar de Rijkstuinbouwschool in
Hoorn. Het eerste leerjaar was geen succes. Niet
verrassend haalde hij dat jaar voor Duitse taal een 3
op het laatste rapport. `Niet bevorderd' stond erbij.
Nadat cor een ernstig woordje met zijn zoon had
gesproken, ging het beter, zelfs met Duits. In 1951
haalde Karel zijn diploma. Heel toepasselijk stond op
het diploma dat het onderwijs aan de school `met
vrucht' was gevolgd. Karel paste het geleerde toe in
de praktijk . Hij hielp zijn vader, bijvoorbeeld met
druivenkrenten, en werkte een aantal jaren bij

Cab®r®lvoorst®"ng.
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andere fruitbedrijven in Wog-
num.

De di.uiven van Cor
De druiven van Cor brachten
vele jaren goed geld op. De oogst
zette hij langs de weg en iedere
ochtend werd deze opgehaald
en naar de veiling gebracht. Cor
leverde zijn fruit en groente aan
de veilingcoöperatie 'De
Volharding'. De overzichten
van de aanvoer van groenten en



Karel,  links,  met zijn zwager  Piet Groot in de fruittuin.

fruit door leden en niet-leden van De Volharding is in
te zien bij het West-Fries Archief in Hoorn. Af en toe
staat er in het overzicht behalve 'C. Schutte' ook
'C. Schutte en co'. Blijkbaar leverde Cor ook wel eens

iets samen met een ander aan de veiling. Maar er
kwam een moment waarop er steeds meer druiven
uit Zuid-Europa werden ge.i.mporteerd en vanaf dat
moment leverden de druiven een stuk minder op.

Links vooraan Karel Schutte. Naast hem zijn zus Lies.  Derde van

rechts Hester Schutte-Kuip, gehurkt naast haar Riet Schutte.

Druivenkrenten
ln de jaren vijftig kon cor geen beroep meer doen op
zijn zoon Karel. Deze ging in 1953 in militaire dienst.
Tegen de tijd dat zijn diensttijd erop zat begon Karel
te twijfelen of hij voor het tuindersvak moest kiezen.
Hoewel hij bijna een bedrijf had overgenomen,
besloot Karel na lang aarzelen een ander beroep te
kiezen. Hij schrok terug voor een onzeker bestaan als
tuinder. Na een paarjaar beroepsmilitair te zijn
geweest, ging hij bij de politie werken. Zijn eerste
standplaats was in Limburg.
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Cor met onafsche.ideljjke sigaar schenkt een borrel in o=  = =  .

van Karel en Jo Berkhout,1957.

Karel verhuisde naar Horst, pas getrouwd me: ..-=
Berkhout uit De Weere, dochter van de vroes.E==
buurjongen van Cor, Jacob Berkhout.  Nu ko~_-. i-=.r
ook geen beroep meer doen op Karel voor he:
druivenkrenten. Omdat hij zelf niet goed kor. :--_-=m
ten, moest hij hiervoor mensen inhuren. Zo -::=:' F

veel minder over van de opbrengst. Beg-in `: =_-==
zestigveranderde dat. Karel greep de kans : =
met zijn gezin terug te keren naar Noord IJ
en kwam in Alkmaar te wonen. Vanaf dat =
kon Cor weer rekenen op de hulp van KaLTÈ.  ]®
namKareliederjaarhetdruivenkrenter.-.-:.:i=
zijn rekening. In zijn vrije tijd, tien dag-e.-_ :==ig.
in de soms snikhete kas.

Agio-sigaren
De laatste jaren werd het leven van Cor é==
gemakkelijker door de AOW. Wanneer È= =m
te werken was, bracht hij zijn tijd door =.=
lezen van boeken en het roken van Agi`:i-s_=F
ren. Naast zijn stoel lag altijd een stapè: `=.=

die hij nc,i =
lezen. Zi:=_
kleinkir.i:€Tm
spaarde=. ==
sigaren`Pi-.=.n5
en keker.. =
op de st,:, : :-
voetenbi-i~iti
8eboeidr.=-
sigaren=i=.: í  ii

hun `-erz =ri£
Corkrir.==Tr=
van de ri=. = ï ."
diesig-aL`c=.
ZIJng-ez,:,=

een g.oëÉ  |-,m

Corsch_::=_

Zijnfrui-..
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Èï_:.:i

reeg een hartaanval en werd 's nachts bediend. De
milgende morgen kwam de geschrokken familie op
Ïz`oek. Tot hun grote verbazing zat Cor al weer in de
Ïimer. Waarom in bed? Hij had immers bezoek! Na
i-n eerste hartaanval moest hij stoppen met roken
mii de dokter. Een week later vond cor dat één sigaar
FErdaggeenkwaadmoestkunnenenstakhijweer
ëEnsigaarop.Voorzijnverjaardagkreeghijdaarna
gETi`-oon weer een doos sigaren.

Eüuwe druiven-.iteindelijk stierf Cor op s april 1970 toch nog

:cr.-erwacht aan een hartaanval. Dertigjaar had hij
Ëii-erkt als tuinder. Dertigjaar oogstte hij blauwe
Írlri`.en.

.  : :-=  -jerweg 63. Foto Cromme Leeck.

Niet lang daarna ging de kas in andere handen over.
Hester verkocht het huis, de kas en het bedrijf en
verhuisde naar het bejaardenhuis in spanbroek, waar
zij tot haar overlijden in 1973 woonde.
EenjaarnahetoverlijdenvancorverhuisdeKarel
weer met vrouw en (vier) kinderen naar Limburg.
Tijdelijk dacht hij, maar het liep anders. In 1982
kochten Karel en Jo in Swalmen een woning met een
grote tuin. Achter dit huis liet Karel een kas bouwen
met de bedoeling druiven te kweken, het liefste
druiven uit Wognum, de lekkerste. Karel toog naar de
Oosteinderweg 63 en daar stond de druivenkas van
Cor nog. Van de bewoners kreeg hij toestemming om
stekken te nemen van de druiven. Die stekken
werden door Karel met zorg opgekweekt. Al gauw
oogstte hij iederjaar de allermooiste trossen blauwe
druiven.
Verder werd de kas gebruikt voor allerlei groente,
zoals spinazie, sperziebonen en bloemkolen en niet
te vergeten de vele tomaten en komkommers. Het
tuinieren zat toch in zijn bloed. Toen Karel op 3 mei
2012 plotseling overleed aan een hartaanval, had hij
net als zijn vader Cor dertigjaar lang druiven uit
Wognum gekweekt.

Ans Schutte is de dochter van Karel en kleíndochter
van Cor.

Blauwe druiven uit Wognum, gekweekt door Karel, 2010.
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