Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Gewedde en mitten kershage enenen morgenlands alsoals die gelegen is tot Loerik engeheijten Overdam' ,hetgeen'wilzeggen: eenhofstede, zoals die gelegen is, met haar singel,met de singelgracht en met de wilgen, die opde buitenkant van de singelgracht staan, methet wed (drinkplaats voor het vee) en met dekersenhaag en een morgen land, zoals diegelegen is op Loerik (in Houten) en gehetenOverdam. Verdere berichten over kersen zijn in hetalgemeen bijzonder schaars. De gekweektekersen zijn in de middeleeuwen en latervooral bestemd voor gebruik in eigen kring.Dit verandert wanneer erkersenboomgaarden worden aangelegd en deoogst dan vooral voor de handel bestemd is. In de negentiende eeuw De negentiende eeuw staat inlandbouwkundig opzicht vooral bekend omhet streven naar landbouwkundigeverbeteringen. Er worden allerleiverbeteringen uitgevonden vanlandbouwwerktuigen en produktiemetho-den. Uit deze tijd stamt ook de aanleg vankersenboomgaarden in de vorm zoals

wij dezekennen. Over de oppervlakte aankersenboomgaarden in Nederland in deze tijdis echter niets bekend. Ook de omvang van deproduktie en de consumptie van kersen is niette achterhalen. Slechts op twee plaatsen is ietsopgetekend over de aanvoer van kersen,namelijk in de Verslagen van GedeputeerdeStaten van Noord-Holland en van Utrecht. Het volgende stuk is gebaseerd op eenartikel uit de Landbouw Courantvan 1855 datgebruik maakt van deze verslagen. Degebruikte termen zijn zoveel mogelijkovergenomen en de geschetste situatie heeftvooral betrekking op de directe omgeving vande stad Utrecht. In de verslagen van Noord-Holland is deaanvoer van manden kersen op de markt inAmsterdam opgenomen. Onder deze kersenzijn ook de morellen begrepen (ca. 2400pond), die nauwelijks van betekenis zij n, envooral afkomstig zijn uit de omgeving vanAalsmeer. Omdat de in Amsterdamgebruikte manden 25,25 Nederlandse pondenbevatten, kan het volgende overzicht wordengegeven. Aanvoer van kersen op de markt. Amsterdam

Utrecht jaar

manden ned. ned. ponden ponden 1851 6.336 159.984 1852 7.505 189.501 81.350 1853 10.921 275.755 1854 14.979 378.220 169.682 Deze aangevoerde kersen komen vooral uitde Betuwe en Utrecht. De overige kersen uitde Betuwe gaan overwegend naar Rotterdamen gedeeltelijk door naar Engeland. Deboomgaarden uit het oostelijk deel van deBetuwe voorzien de markt in Arnhem en deoverige Uselsteden. De oogst aan kersen in deprovincie Utrecht is in de volgende tabelgeschat. Geschatte kersenoogst in de provincieUtrecht. Opbrengst in ned. ponden Jaar 1852 91.952 1853 115.900 1854 239.200 In de jaren 1852 en 1853 is de oogst slechtgeweest. In het jaar 1854 is de opbrengst meerals normaal te beschouwen. Op grond vandeze laatste opbrengst is een raming te makenvan de oppervlakte kersenboomgaard in deprovincie Utrecht. Veronderstellende datiedere bunder ongeveer 300 manden metkersen oplevert met een gewicht van 12,25nederlandse pond per mand, zoals ze inUtrecht op de markt komen, geeft eenoppervlakte van ruim 60 bunder (ha). De

kersenboomgaarden hebben eenoppervlakte van 1 a 2 bunder en liggenmeestal in de directe omgeving van eenboerderij. De ondergrond is weiland en wordtmeestal beweid. De kersen worden begin junibij publieke veihng op de boom verkocht. Dekersen beginnen dan meestal te kleuren en erwordt dan een herder aangesteld, die doorschieten en lawaai maken de vogels moet 343

Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 gelegen hebben en degenen die verder weggelegen zijn. Na 1950 neemt de oppervlakte boomgaardaf, zowel in IJsselstein als in de ProvincieUtrecht. Hier volgen enige cijfers betreffendede oppervlakte aan boomgaarden. In den bloeitijd is er het land in bruidstooi en inden kersentijd geeft Neerlands vlag eenfeestelijk aanzien aan eikenkersenboomgaard. Juist in den laatsten tijdworden nog meerdere boomgaardenaangelegd. Met recht heet IJsselstein dan ookde Stichtsche Kersenstad.' De betekenis van de kersenteelt in IJsselsteinwas aan het eind van de vorige eeuw nogbetrekkelijk gering. Inde jaren 1892-1894bedroeg de oppervlakte aankersenboomgaard in IJsselstein 10-13 ha.Deze oppervlakte is echter in de eerste vierdecennia van deze eeuw aanzienlijktoegenomen en wel tot 28,79 ha in 1939. Dezeboomgaarden zijn dan vooral gelegen aan dePoortdij k, de Utrechtse weg en de Noord-IJsseldijk. De gegevens over dezeboomgaarden zij n, voor zover wij dezehebben kunnen vinden,

opgenomen in Tabel3. Tevens zij n in afb. 5 en 6 opgenomen opwelke plaatsen deze boomgaarden gelegenhebben, waarbij onderscheid is gemaakttussen de boomgaarden die dicht bij de stad Tijdstip IJsselstein ProvincieUtrecht 596,86 ha406,10 ha396,43 ha mei 1950mei 1956mei 1958 29,42 ha19,31 ha15,18 ha Zoals blijkt wordt in de loop der vijftigerjaren het kersenareaal gehalveerd en isdaarna nog verder afgenomen. In de loop vande zestiger j aren is uiteindelij k de laatsteopenbare kersenverkoping gehouden,waarna de kersenteelt in IJsselsteinnauwelijks betekenis meer heeft. De verkoping van kersen in IJsselstein De kersentijd liep van half juni tot eind juli.Het was een tijd waarin velen wat konden Nr. Gelegen aan: Naam Eigenaar Opp.inha 1 Poortdij k Joh. Kasteleijn ca. 2 2 Zomerweg W. Berk 2 au 3 Poortdij k J.FI.Bos 0,39 4 Utrechtseweg De Hoge Waard W.C. de Haan 1,45 'S 5 Utrechtseweg De Hoge Waard J. vanAmerongen ca. 2,5 Cd cQ 6 Utrechtseweg De Hoge Waard J. vanAmerongen ca. 2,5 § 7 Utrechtseweg De Jonge Boomgaard A. J. van

Amerongen ca.1,5 8 Utrechtseweg W, van Dijk 0,75 9 Hogedijk Adr. van Schaick ca. 1 53 10 Hogedijk J. Steehouwer ca. 2 (U 11 Hogedijk A.J. Spelt ca. 3 S2 12 Randijk In het Rot H.C.N, de Haan 1,25 13 Noord-IJsseldijk Blomhof 1 J.A. de Gieren J. Blom 1,25 u 14 Noord-IJsseldijk Blomhof2 J.A. de Gieren J. Blom 1,50 i 15 Noord-IJsseldijk C. van Amerongen 1,50 &quot;5 16 Noord-IJsseldijk C.Bos ca. 2 M 17 Noord-IJsseldijk N. Oskam 1 &quot;03 ? 18 Noord-IJsseldijk J. Kromwijk 0,5 19 Noord-IJsseldijk De Jonge Boomgaard A. Kromwijk u 20 Noord-IJsseldijk De Grote Boomgaard A. Kromwijk ca3 Q 21 Noord-IJsseldijk H.F. van Vliet 1 «<i 22 Noord-IJsseldijk De Schapenwei A. Kromwijk ca. 1 23 Knollemanshoek Jac. Vergeer 1,5 4>X) 24 KnoUemanshoek D.Bos 1,5 e2 25 Eiteren R. vanderPaauw 26 Hoogland Gebr. Boer 2,5 27 Lagedijk C. van de Water 2 28 Hoogland A.J. van Amerongen 1 29 Lagedijk J. van de Weide 347

Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Afb. 6: De plaats van de kersenboomgaarden destijds in de rest van de gemeente IJsselstein.De nummers verwijzen naar tabel 3. 351

Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Afb. II: Heuer mei ratel. roepen en krijsen boven in de bomen. Ook deplukkers verhieven vaak hun stem.Onder het motto 'beter een dag te vroeg daneen uur te laat' begon men aan het heuen. Menkon het risico niet nemen dat de spreeuwen desmaak van de kersen al te pakken hadden. Despreeuwen herkennen de kersen niet doorreuk of uiterlij k als voedsel, zij moetentoevallig in de bomen terecht komen en vande vruchten eten, voordat zij hierachterkomen. De spreeuwen zij n schuw en zolang erniet gegeten is, zijn ze gemakkelijk teverjagen. Als spreeuwen eenmaal in deboomgaard geweest zijn, komen zij steedsweer terug in steeds groter wordendeaantallen. De in massa opererendespreeuwen, meestal jongen, richten veelschade aan. In 1932 was de spreeuwenplaagzo groot, dat een kwart van alle vruchten doorde spreeuwen zijn vernield. Dan is er nog de'haalspreeuw', deze spreeuw heeft nog jongenen ze komt op geregelde tijden terug omenkele kersen te eten en dan met een kers inde bek

terug vliegen naar zij n nest. Mits ze Afb. 10: De steiger. voorbij eer een vogel zich liet zien en dan washet haast een onmogelijke taak omvoortdurend aktief te blijven, vooral als hetwarme middagzonnetje je in slaap kietelde.En dat allemaal voor f 2,75 per dag(in 1939). Na het voorheuen werd het gezelliger in deboomgaard. De plukkers kwamen en met hende wraksters en de klanten en de heuer konzijn maaltijd aanvullen met rijpe kersen. Deplukkers brengen de spreeuwen mee (afb.12), zei men altijd, want dan waren de kersenrijp en dat trekt spreeuwen aan. Staande op de steiger kon men deaanvliegende spreeuwen vroegtijdigontdekken om dan met veel geschreeuw tetrachten de vogels vliegend te houden en aante geven waar de spreeuwen zich bevondenwaarna de heuers beneden begonnen teratelen. Teenthousiaste jongens waren naenkele dagen zo hees, dat ze geen geluid meergaven, en bleven dan beneden met de ratel.De kersenbaas in de hut moest de heuers nogweleens aanmoedigen en met veel lawaaikenbaar maken dat hij de spreeuwen hoorde 354

Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Afb. 14: Een verzendmandje en een mandje om te presenteren. Kersen Evenals vorige jaren beveelt zich deondergetekende aan voor den verkoop van Kersen M. Klerekoper Jr.Fruitmarkt, Amsterdam N. B. Dagelijksche verkoop-rekening envlugge opzending van geld. De commissionair verkocht de kersen aanwinkeliers, venters e.d. en stuurde deafrekening en het geld naar de kersenbaas. Vaak nam de schipper naast de lege bushelsook het geld en de rekening mee. De bushelsvan de kersenbaas waren allen gemerkt zodatde schipper de lege bushels 's avonds aan dejuiste eigenaar kon teruggeven. Later werdenhouten kistjes gebruikt die men kon huren De afzet Kersen zijn beperkt houdbaar, daarom waseen snelle afzet erg belangrijk. De kersenbaashad zelf geen tijd de kersen te verkopen.Rond 1900 waren er geen auto's, hoe werd datgeregeld? In die tijd werden de gesorteerdekersen in een bushei gedaan (zie afb. 3). Eenbushei is een stevige ronde van teengevlochten verzendmand met

brede rand, englad van binnen. In een bushei gaat 5,10of20kilo kersen. ledere avond werden de gepluktekersen met paard en wagen naar een schipgebracht. De schipper stapelde de bushels inhet ruim op en bracht ze o.a. naar de markt inAmsterdam, waar ze 's morgens vroeg bij eencommissionair werden afgeleverd.De commissionair verkoopt de kersen voorrekening van de afzender, waarvoor eenconsignatieloon werd betaald. In de NieuweTielsche Courant van 8 juni 1895 staat devolgende advertentie van een commissionair: 357

