portret

portret

tekst douwe anne verbrugge

PIERRE JONGERIUS (32) –
FRUITTELER IN HOUTEN
‘Samen met mijn broer Norbert en
mijn vader Bert runnen we een
fruitteeltbedrijf onder de rook van
Utrecht. Vanaf december zijn we
druk met het snoeien van onze
appel- en perenbomen, 66.000
stuks in totaal. Het snoeien doen
we met een elektrische
snoeischaar en dat is goed
opletten. Als je vinger er
tussenkomt is het maar de vraag
of deze het overleeft. Normaal
doen we in de winter ook veel
sorteerwerk, maar de oogst van
afgelopen jaar was wat minder.
Een hagelbui van vijf minuten
verknalde de oogst. Het jonge fruit
zat vol gaten. Perenbomen gaan
zo’n 30 tot 40 jaar mee,
appelbomen minder lang. Na 20
jaar zijn ze over hun top. Sinds
een aantal jaar beheren we ook
wat perceeltjes met blauwe
bessen. Komende zomer hopen
we in de schuur een winkeltje te
openen. Met de blauwe bessen
creëren we wat extra aantrekkingskracht. En mijn niet al te
Hollandse voornaam? Die heb ik
te danken aan mijn Franse
moeder!’

PIERRE JONGERIUS (32) –
JAGER BIJ DE WBE KROMME RIJN
‘Toen ik vier jaar oud was ging ik
al met mijn vader mee jagen. Er
zijn nog foto’s waarop ik met een
houten geweertje met hem in het
veld lig. In 2009 heb ik mijn
jachtdiploma gehaald. Samen met
onze buurman vormen we de
jachtcombinatie Jongerius-Van
der Jagen. In de zomer, na een dag
hard werken, trek ik er met mijn
broer vaak even op uit om
bijvoorbeeld een nijlgans te
verschalken. Afgelopen winter
hebben we zo’n vijftien hazen
geschoten. Vroeger zaten er meer,
maar de vos heeft ook bij ons zijn
jachtterrein gevonden. Duiven en
kraaien mogen het hele jaar door
worden bejaagd. Vooral de
kraaien houden we goed kort, die
zijn gek op peren. Van muizen
hebben we de laatste jaren ook
veel last. Ze tasten de
boomwortels aan. De torenvalken
eten hun buikje rond. Maar liever
heb ik een periode met strenge
vorst, dat helpt beter tegen de
muizen.’

JAGER in het gewone leven
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