Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 met een wiedoord, het snijden van teen, ofhet hakken van het zwaardere hout met eenhakoord, de afvoer per schouw naar grootwater of de harde weg. Het schelven of opstuiken zetten van de teen en het met de kontin ongeveer 10 cm diep water zetten van deteen die in het voorjaar geschild moestworden. Na enige schilijzers engriendgereedschap te hebben bewonderd,laten we Jan van Montfoort zelf over hetschillen aan het woord. 'Half mei begonongeveer het schilseizoen. slecht slapen van de kramp in de handen,hetgeen erger was dan de ontvellingen en deblaren, 's Avonds insmeren met het bekendemiddel glycerine en kampferspiritus gaf eenheilzame werking. Zweren aan de handenontstonden zelden daar de teenschillen geenschadelijke werking op de blaren hadden. 's Zaterdags en 's Zondags werd er nietgeschild, en na een rustperiode van tweedagen waren de handen weer in goede staatvoor het volgende schilkarwei. In mijn laatsteschilperiode

schilde ik meestal kleingrauw.Rond 1925 bracht het schillen van een bosjedavidjes 5 cent op, in 1955 was dat ongeveer25 cent'. Na nog eens gevraagd te hebben wat hetvoornaamste was van het teenschillenantwoordt onze 76 jarige, 'de bijverdienste'. Een leven lang in het griend en bijna elkseizoen weer aan de paal. Een gesprek met Jan van Montfoort,wonende in een huis op de grens vanIJsselstein en Nieuwegein, met detoepasselijke naam 'Griendenstein'. Jan vanMontfoort is 76 jaar, hetgeen hem niet is aante zien. Lichaamsbeweging en buitenlucht inhet verleden, gecombineerd met een werzaamleven veronderstellen een uitstekendegezondheid. Vanaf zijn 14e woont hij op'Griendenstein' van waaruit zijn vader eengriend beheerde van ongeveer 28 ha. groot.Toen het gezin van Montfoort in 1921'Griendenstein' betrok was er te IJsselstein enomgeving nog veel griend, net als in hetgehele Lopikerwaard, Bunnik, Houten, deMeem, en Culemborg. Menig IJsselsteinseboer bezat in die tijd enige bunders (ha)griend. Vanaf 1933

had van Montfoort een halveweektaak als jachtopziener en in 1934 volgthij zijn vader op als griendbaas. Jan vanMontfoort geeft blijk van zijn grote liefdevoor de natuur en zijn zorg voor het milieu.'Wat waren de grienden vroeger toch mooi,'verzucht hij. 'En wat een angsten heb ik in devijftiger jaren uitgestaan, toen de chemischeonkruid- en ziektebestrijding in de griend opgang kwam'. 'Gelukkig is e.e.a. later nog tengoede gekeerd'. Jan van Montfoort verteltover de verschillende werkzaamheden in hetgriend, vanaf 1 juli, wanneer het schilseizoenachter de rug is. Zoals het onkruid wieden Jan van Montfoort aan het houtschillen. Als zesjarig jochie begon ik een volwassenschiller te helpen met stropen (hetverwijderen van bast wat nog aan het houthangt) en het opbossen van geschild hout enbast. Bakkers stookten vroeger elzentakkenbossen in hun ovens, maar menigbakker had voorkeur voor wilgenbast voorhet bakken van beschuit. Op ongeveer 11-jarige leeftijd begon ik met kit trekken. Kit isongeveer 125 cm lang en heeft de dikte

tergrootte van de wijsvinger. Als mijn vader 70

Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 werden meestal door de houtbaas terbeschikking gesteld en aan het einde van hetseizoen weer bij hem ingeleverd. Voor de 10voeters gebruikte ik een zwaar ijzer van 100 a120 cm lang. Hout schillen was mannenwerk,sterke geroutineerde schillers konden ditwerk dag aan dag volhouden. Omdat het houtniet geheel knoestvrij was gebruikte ik oudewanten of sokken om de handen. Mijn vader,en ikzelf ook, schilde van de vroege morgentot de late avond, meestal zo'n 12 uur per dag.Mijn moeder schilde in de vrije uurtjes ookmee en zo kon het gebeuren dat onder hetopbinden van de laatste bossen mijn gelovigeouders 's avonds het 'Ora et Labora' lietenopklinken. Op de grote schilbedrijven met 30tot 50 schillers waren de werktijden minderlang als bij ons. Door de arbeidswet van 1919en de controle van de arbeidsinspectie werddaar streng de hand aan gehouden, maar op even ging rusten probeerde ik zijn werk overte nemen. Met het klimmen van de jarenwerkte ik met

steeds zwaardere stokken, ditbegon met 'Kit' en eindigde bij de z.g. '10Voets'. Kit

104 stuks in een bos 125 cm lang Carreband

Dejonge baststroper arriveert juist. De achtersteschiller verstaat tevens de kunst van hetopbinden. 71

52 stuks in een bos 162 cm lang Half Vaats

39 stuks in een bos 182 cm lang Tonnenband

26 stuks in een bos 228 cm lang 10 Voets

20 stuks in een bos 285 cm lang In gunstige omstandigheden kondengemiddeld, dus groot en klein, 40 a 50 bossengeschild worden. Het aantal hing sterk af vande schilbaarheid van de stokken. Doorselectie van de juiste soort is hierin door dejaren veel verbeterd. Mijn vader had eens een partij houtaangenomen om te schillen. Het hout schildebijzonder slecht waardoor er weinig teverdienen viel. Mijn vaders humeur zakte metde dag en toen eindelijk de laatste stokgeschild was, rukte hij het houtijzer van depaal en smeet het in de sloot. Schilde destokken daarentegen gemakkelijk, dan washet een plezierige zaak. De schil- of houtijzers Houtschillen aan de Utrechtseweg net na deTweede Wereldoorlog. Middenin de schillerdie de stokken door het houtijzer trekt.

