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D
Hoogstamstroop

Van de streek

Een serie over Limburgse makers van streekproduc-
ten en hun specialiteiten. Vandaag Ger Gaus uit
Ohé en Laak.

D e noordelijkste
stroopstoker van
Limburg is Ger
Graus (57). Op de

‘hoogstamboomgrens’ in Ohé
en Laak staan zijn 70 knapen,
in de zomer behangen met pe-
ren, kersen, pruimen en appe-
len. Allemaal oude rassen.
Hoeve Dobbelstein, morel en
meikers. Van de pruimensoor-
ten groeien er in zijn boom-
gaard Reine Claudes, Kirkes,
Mirabelles en Kwetsen. Van de
peren de Gieser Wildman, de
Conference en St. Remy en
van de appels de Groningen
Kroon, het Eijsdener en Grons-
velder Klumpke. Hierbij verge-
leken is de Tuin van Eden is
een perkje.
Nu hebben de fruitbomen het
rijk alleen. Vroeger liepen er
ook nog prachtige lakenvelders
en brandrode runderen rond,
als grasmaaiers en gezellig-
heidsdieren. Maar Ger Graus
werd een dag ouder en zijn kin-
deren zijn de deur uit. De
koeien zijn weg. Bovendien
heeft hij zijn handen vol aan
fruit, naast zijn eigenlijke werk
als meubelmaker. „Ik kom uit
een boerenfamilie. Op de
oude huisweide heb ik 70
hoogstambomen geplant om-
dat ik een groot liefhebber ben
van oude, bijna verdwenen
fruitrassen. En ik houd van
oude ambachten, zoals stroop
stoken.”
Maar een boerenzoon en meu-
belmaker is wel een ambachts-
man, geen stroopstoker. „Ik

ben daarom in de leer gegaan
bij een oude stroopstoker uit
Schimmert. Die heeft me wat
trucjes geleerd.”
Hij schafte een ‘ouderwetse
stokerij’ aan en nu stookt hij
alweer tien jaar zijn homema-
de stroop. Van peren, appels
en van een combinatie van de-
ze twee vruchten. Ook ge-
leien, sappen en drankjes
maakt hij van zijn rijke oog-
sten. De smaak is niet altijd
hetzelfde. „De oogst is elk jaar
wisselend van kwaliteit. De na-
tuur is vaak grillig.” Wel is de
smaak van al zijn lekkernijen
rijk en geconcentreerd. „Ik ge-
bruik alleen maar fruit. In
mijn stroop zul je geen suiker-
bieten tegenkomen.” Want hij
wil stroop en gelei maken zo-
als dat zo’n 80 jaar geleden
werd gedaan en vandaar dus
zijn hoogstambomen. De
‘laagstammers’ zijn van jonge-
re datum en suikerbieten in de
stroop is fabriekswerk. „Ik wil
op zijn minst die smaak van
vroeger evenaren.” Een websi-
te heeft hij niet en via internet
bestellen is er ook niet bij. Hij
verkoop zijn puur natuur pro-
ducten aan huis. „Ik geef de-
monstraties in winkelstraten
en op het feest van Oude Am-
bachten in Einighausen. En in
augustus houd ik thuis een
pruimenfeest. Ik houd er van
om te delen.”

Ger Graus, Contelmostraat 12a,
6109 AG Ohé en Laak,
tel. 0475-562067.

Ger Graus met zijn hoogstamproducten.  foto Jeroen Kuit


