Hagelkanonnen
Kent u nog die spreuk nog, waarmee het mensdom enkele tientallen
jaren geleden werd opgewekt toch vooral aan de gezondheid te
werken. En dus werd Jan en alleman opgeroepen dat te doen met de
kreet “Eet Zeeuws fruit, dag in, dag uit.” Dat was in de tijd dat het
telen van fruit nog een goed belegde boterham opleverde en in de
oogsttijd, scholieren, burgers en buitenlui graag een centje bij
verdienden door kersen, stekelbeiers, appels en peren te gaan
trekken. En hoe meer kilo’s dat je trok, hoe meer je aan het eind
van de week verdiend had. Het was geen vetpot, maar hoewel het fruit er gekleurd uitzag,
ging het plukken meestal “zwart”. Tot de penningmeester van “vadertje Staat” in de smiezen
kreeg dat hier weer een bron van inkomsten lag en dus werd het plukken van fruit “gewit”,
waardoor de animo om te gaan plukken terugliep.
In onze dagen is het telen van fruit een economische aangelegenheid geworden. De
“romantiek”bij het plukken is verdwenen en het gaat nu om geld verdienen. En de
concurrentie is groot, want in allerlei buitenlanden worden nu ook kersen en aardbeien en
appels en peren geteeld en die hier ook nog eens goedkoper aangeboden dan de eigen
streekkweeksels. De kwaliteit en het lekkere is over het algemeen minder, maar hier kun je
met een variant op een bekend gezegde zeggen: “geld verzoet de smaak”. En dus moeten de
heren fruittelers aan de bak om manieren te vinden het fruit tegen allerlei kwalijke
invloeden van buitenaf te beschermen en er ook nog een goede prijs voor te
krijgen. In de oertijd liepen in de boomgaarden “kezenwachters” rond, die
op geregelde tijden aan draden trokken, waardoor allerlei oude blikken gingen
rammelen om de spreeuwen, die het fruit beschadigden, te verjagen. Later
werden er ook wel netten over de bomen aangebracht om de vogels buiten te
houden.
Alleen hagelschade was moeilijk te bestrijden. Daar kon je niet voortdurend maatregelen
tegen nemen, want niemand wist wanneer het zou gaan hagelen. Totdat vindingrijke mensen
gingen experimenteren en het hagelkanon uitvonden. Een apparaat dat afgeschoten wordt als
er hagelschade dreigt. Ik zal hier geen technische uiteenzetting geven, want dat zou u in een
staat van opperste verwarring brengen. En of het echt helemaal helpt is wetenschappelijk niet
bewezen, maar veel fruitopkwekers geloven er heilig in en willen dus zo’n kanon kunnen
afvuren als er hagel dreigt.
Alleen maken die apparaten flink wat lawaai en daar kunnen sommige
fijn besnaarde oren niet tegen. En omdat we in dit land nu eenmaal
alles willen regelen, moet er toestemming gevraagd worden om zo’n
apparaat in je eigen boomgaard te mogen plaatsen en enkele keren per
jaar te mogen afschieten. En dan volgt er een proces van aanvragen,
talloze formulieren invullen, publiceren, bezwaar maken, hoorzittingen
houden en dan hopelijk toestemming krijgen of niet. En dan blijkt aan
het eind van de rit dat de regels met elkaar strijden en dan trekt de rechter er weer een streep
door. Nieuw overleg en dan zijn er weer natuurclubs die bezwaar hebben, omdat enkele keren
per jaar de rust in een polder wordt verstoord ter wille van een goed belegde boterham. Die
clubs willen in feite niet dat de fruitmensen geen schade lijden door het weer. En zij verbieden
de overheid als het ware om die fruitmannen toestemming te geven om bij dreigende hagel
hun kanonnen in stelling te brengen. En dat begrijp ik niet. Wat is er nu tegen een eerlijk
Zeeuws gekweekte appel of peer, kers, stekelbeier of framboos, die met wat gedonder is
opgegroeid en blosjes op zijn of haar wangen heeft gekregen en ons gezond houdt? En wie

beslist er nu eigenlijk? De gemeente of de natuurclub? Ik dacht de eerste, want ééns in de vier
jaar kiezen we daarvoor toch mensen in een raad?
Van mij mogen ze, die hagelkanonnen. Liever dan de kannonen die overal ter wereld op
vreedzame lieden worden gericht om te voorkomen dat die een menswaardiger bestaan
krijgen. Ik zou zeggen: liever een hagelkanon achter mijn tuin dan een echt kanon gericht op
arme sloebers.
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