


Historische Kring IJsselstein 8 (sept. 1978). - Dl.8 Sneuer hij de snoeipaal.                                        Verschillende sortimenten hout. kit: 4'/, voet = 1,25 cm, 104 stuks per bos karreband: S'/j voet = 1,62 cm, 52 stuks per bos halffaas: 6 voet = 1,85 cm, 39 stuks per bos tonneband: 8 voet = 2,30 cm, 26 stuks per bos bonenstaken: 9 voet = 2,85 cm, 25 stuks per bos 10 voet: 10 voet = 3.00 cm, 20 stuks per bos De zeer dikke stokken worden eruit gehouden voor schop- en harkstelen etc. De toppen van het hout, de takkenbossen, worden o.a. gebruikt als dakbedekking voor de stuiken, erwtenrijs (ong. 1,60 m) en voor de oven van de bakker. De rietdekker gebruikt de deklatten voor het bedekken van rieten daken. Het minst mooie hout wordt samengebonden en gebruikt als rijshout bij de waterwerken. Rijswerkers worden per schip bevoorraad. In tegenstelling tot de snijgrienden wordt bij hakgrienden het produkt bij ,,de hoek&quot;verkocht en door de koper zelf gehakt en uitgevaren. De meeste verkopingen vindenplaats via de notaris. Ter illustratie een stukje

uit 1910. 15













Historische Kring IJsselstein 8 (sept. 1978). - Dl.8 Mandenmakerij Het materiaal heeft zich altijd al geleend voor het maken van gebruiksvoorwerpen zoalsde bakermand op dit schilderij het Boursse uit ± 1650 (zie foto op vorige pagina).Ook buitenshuis bewees het zijn diensten. Onderstaande foto laat een boer zien die eenhorde vlecht voor een afrastering. In de eerste jaren van deze eeuw is de mandenmakerij in IJsselstein op gang gekomen. Het zijn Leen Boer aan de Hoge Biezen en J. Schoonen aan de Walkade, die met enkele hulpkrachten het vlechten van manden van griendproducten een aanzet geven. Hieruit zijn naderhand nog enkele mandenmakerijen voortgekomen, waaronder W. Vink en Zonen en weer later H. van Mil en de Gebroeders Van Mourik. Veel archiefmateriaal is er niet over te vinden. Wel in het Adressenboek van Nederland, uitgegeven in 1934. Daarin staan als mandenmakers vermeld: W. Vink en Zonen in de Weidstraat en G. van Zeist, Poortdijk 146. In het Nederlandse Industrieboek van 1947

worden vermeld onder de rubriek mandenmakers: W. Vink en Zonen, H. van Mil en Gebr. Van Mourik. 11-
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