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De diepvriesvereniging:
het einde van de weckfles 

Maarten van de Rakt 
Nistelrode

H
arrie van Grinsven uit
Nistelrode herinnert het
zich levendig. In de jaren
60 naar een vrieshuisje
lopen om een zakje snij-

bonen, rabarber of karbonades op te
pikken of boodschappentassen vol
etenswaar in te vriezen. ,,In die car-
rousel hadden we lade nummer 7.
Dat nummer tikte je in op een paneel
aan de muur en dan draaide de lade
voor. Die trok je naar voren op rollen.
Dat was soms best zwaar trekken”,
haalt hij zich levendig voor de geest.  

In de tijd dat niemand een diep-
vries had en zelfs bijna niemand een
koelkast, schoten overal tal van diep-
vriesverenigingen uit de grond. Die
van Nistelrode zag in 1960 het le-
venslicht, tijdens een gezamenlijke
notariële sessie in Uden met clubs uit
Gemonde, Erp, Ledeacker, Haren en
Sprundel.

De naam: Coöperatieve Vereniging
tot Exploitatie van Diepvrieskluizen.
In het dorp verrezen drie van zulke
huisjes, in de Achterstraat, daarna op
Menzel en Donzel. De draaimolens
telden in totaal 352 laden van elk 110
liter. 

Begrafenis weckfles
Een ware vooruitgang volgens voor-
zitter Antoon van de Rakt in het Bra-
bants Dagblad. Hij sprak van de ‘vie-
ring van de begrafenis van de weck-
fles’. Dat zei hij bij de officiële ope-
ning door burgemeestersvrouw De
Wit en inzegening door kapelaan
Vromans. De burgemeester zelf liet
zich ook niet onbetuigd. Hij beloofde
spontaan een lantaarnpaal voor de
deur te zetten.

Voor Heemkundekring Nistelvorst
dook Harrie van Grinsven in de his-
torie. Te beginnen bij de genoemde
weckfles. Wecken was een manier
om groente, fruit en vlees langer te
kunnen bewaren. ,,Dat ging na het
schoonmaken en wassen in  flessen
van een of twee liter. De flessen sloot

Zo’n zestig jaar geleden schoten ze als paddenstoelen uit de grond:
‘diepvriesverenigingen’. Ze bouwden huisjes met daarin vernuftige
carrousels met laden voor de leden. Invriezen en draaien maar.

▲ De diepvrieskluis in
Reek. Dinie Cruijsen
haalt er levensmiddel-
len uit. FOTO TON CRUIJSEN

▶ De garage op de Menzel 39 in
Nistelrode was vroeger een diep-
vrieskluis van de lokale diepvries-
vereniging. FOTO JEROEN APPELS/VAN ASSEN-

DELFT

Terugblik op opvallende, mar-
kante en soms vergeten ge-
beurtenissen en fenomenen uit
het verleden in onze contreien. 

Tijdreis
men af met rode ringen met een lipje.
De glazen deksel werd met een meta-
len klem goed afgesloten. Daarna
ging de weckfles in een ketel met
water die werd verhit. Na afkoeling
gingen de weckflessen vacuümge-
trokken de kelder in.”

Minder gedoe
Diepvriezen betekenden stukken
minder gedoe en waren ook gezon-
der. Al met al telde de Nistelrodese
diepvriesvereniging 235 leden. ,,Ze
kochten een aandeel van 300 gulden,
dat in tien termijnen moest worden
betaald. Daarnaast betaalde men jaar-
lijks 15 gulden, later 20 per lade voor
stroom en onderhoud. De investering
werd in tien jaar afgeschreven”, re-
construeerde Van Grinsven.

Om de kosten zo laag mogelijk te
houden zag een plaatselijke onder-
houdsdienst het levenslicht. ,,Als
meest kundige voor deze functie
werd Sjef van Schaijk aangezocht, op
elektragebied ondersteund door
Wim Smits.” 

Van Schaijk, bekend als gemeente-
bode, controleerde elke zaterdag bij-
voorbeeld of de deuren wel goed
dicht zaten. Hij moest onder meer
letten op isolatie, ontdooiing en
stroomgebruik. 

Kostbare zaak 
Oud werd de diepvriesvereniging
niet. Maar zestien jaar. In september
1976 stopte ze. Van Grinsven tovert
een persbericht tevoorschijn van de
hand van Van de Rakt. ,,Vernieuwing
van de kluizen, die samen 90.000
euro hebben gekost, was een veel te
kostbare zaak, zo schreef hij. Het be-
drag van de verkoop, 23.000 gulden
werd verdeeld onder de aandeelhou-
ders na aftrek van nog te maken kos-
ten.”

,,Toen waren alle laden praktisch
nog verhuurd,  hoewel veel mensen
thuis inmiddels wel al een diepvries-
kist hadden.” De lokale elektrozaak
Ben van Dijk reageerde alert met
scherpe aanbiedingen van vrieskis-
ten en -kasten speciaal voor de leden
van de vereniging.

De dames
Het originele bestuur was toen al
lang en breed weg. Het stond al snel
de ‘macht’ af in november 1962. ,,Het
bestuur vond dat de organisatie be-
stuurd moest worden door de dames.
Ze vonden het een specifieke vrou-
welijke aangelegenheid is, zo zeiden
ze: ‘Zij immers kunnen de moeilijk-
heden beter begrijpen en overzien en
ook met nieuwe initiatieven komen
waar de heren nog geen erg in heb-
ben.’” 

Boekhouding en administratie
hield Van de Rakt in eigen hand. Dat
dan weer wel.
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