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Samenvatting

In L965 zijn in Oostelijk

Flevoland proefnemingen begonnen
om te weten te komen wat de konsekwenties zijn van verschillen in tijdsrip van dunning van populierenopstanden, die in een
4bij 4 m verband zijn aangelegd.
Hoewel de proefnemingen nog niet beëindigd zijn, is nu reeds
te zíen, dat de totale produktie aan hout bij late dtnning 40 /o
hoger ligt dan bij zeer vroegtijdige dunning. Ook zijn dunningsopbrengstgn bij late dunning financieel aantrekkelijker dan bij
vroege dunning. Een nadeel van een late dunning is het achterblijven van de diktegroei van de bomen in de blijvende opstand,
hetgeen gevolgen heeft voor de stormvastheid. Uit een analyse
van de volumeaanwas per ha blijkt, dat deze na dunning van de

Manden, manden en nog eens manden

/

lrelfr van het stamtal met 30 7o verlaagd is. Ais bij een tweede
dunning her stamtal is teruggebracht tot een kwart van het
oorspronkelijke, dan blijkt de jaadijkse volumeaanwas per ha
50 7o lager te zijn dan in geheel ongedunde toestand. Bij vroegtijdige dunning is de verlaging wat meer, maar verlooot het herstel beter dan

bij late dunning.

Indien men een langere omloop verkiest met de produktie van
zwaar hout (dbh > 35 cm), dan is het noodzakelijk bij een
plantverband van 4 bij 4 te dunnen bij een gemiddelde hoogte
van ongeveer 15 m. Latere dunning is in verband met gevaar
voor stormschade te riskant. \7enst men echter in kortere omloop vrij licht hout (dbh < 25 cm) te telen, dan krijgt men de
hoogste produktie als dunning achterwege blijfc.

W. Tuinzing
Rijkslandbouwkonsulent vooÍ de griend- en rietkultuur in Wageningen tot april

In heï kreatief centrufit ,d,e hank" in Heerd.e word; al enkele
jaren. een. kursu in mand'en alechten gegeuen. De afgelopen
tui.nrer taerd. er een ,entoonttelling met betrekking tot d'it ond'ertuerp gehoud.en. Om d,e bezoekerc een beekl ,e geuen uan d.e
tuaarlijk grote berekenis d'ie eens d.e mandenmakerij in ltet gebied
Ztuolle heet't gehad', schreef d.e heer Tuinzing onder
Loaeuraande titel een ouerzicbtje.Voor ,,Populiel' heet't bij bet
aan een uituoerige inlei.d.ing aoorzien,
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Een aantal houtsoorten leent zich voor de teelt van hakhout.
Het is her houtgewas dat geregeld bij de grond wordt afgezet.
Een van die houtsoorten is de wilg. I7ilgehakhout is beter bekend onder de naam van griendhout. Onze grienden zijn het die
dit hout voortbrengen. Van grienden wordt uitsluitend dan gesproken, indien het om bossen gaat die wilgehakhout opleveren.
De naam geldt niet voor de aanplant van essehakhout, dafl wel

eikehakhout, of nog ander hakhout. Griendhout is het enige
hakhout hier te lande dat zijn betekenis niet geheel heeft verloren.

Bij de aanleg van grienden wordt van kort

stek gebruik ge-

maakt. Door een geregelde oogst van het gewas groeit de stek
tot een struik uit. Bij de ene wilgesoort ontwikkelt deze zich
wat meer in de breedte, bij de andere wat meer in de hoogte.
Niet alle stoven breiden zich even voorspoedig uit. Hoe geringer de standruimte, des te groter de strijd om het bestaan. Gedeeltelijk alweer afhankelijk van de wilgesoort raakt de ene ook
meer dan de andere door insekten bewoond, die haar te gronde
richten. Tot het onderhoud behoort daarom het steken van stek
op de opengevallen plaatsen. In dit geval is het geen kort stek,
doch lang stek. Na enkele jaren dicht bij de grond afgezet, kan
de stek onder gunstige omstandigheden tot een nieuwe, ktachtige stommel uitgroeien. Alle goede zorgen ten spijt raken
grienden op den duur echter versleten: de ene eerder, de andere
later.

Griendhout is een merkwaardig gewas. De griendteler weet het
met sukses zelfs te telen in gebieden die aan de werking van eb
en vloed onderhevig zijn, mits het water maat zoet is. Langs de
Oude Maas zijn nog altijd voorbeelden hiervan te vinden. Binnen de dijken blijkt het op de meest onhandelbare klei - onze
beruchte komklei - thuis te zijn. Onder het gewas van bepaalde
wilgesoorten kan deze grond bovendien nog een prachtige struk-

tuur verkrijgen. De griendteelt heeft het gewoonlijk moeten
stellen met terreinen die voor ander doel weinig begeerlijk waren: ver van de bewoonde wereld verwijderd, moeilijk toegankelijk, van nature of door aÍgraven laaggelegen, lastig van vorm,
sterk met moeraspaardestaart bezet. Griendtelers zijn heel vaak
de bezitters van los land geweest. Niet zelden hebben jachtbelangen hierbij een rol gespeeld.
Het griendgewas bezit een opmerkelijk vermogen de natuurlijke
rijkdom aan voedsel van deze zware klei aan te spreken. Het is
een voorraad die voor tal van andere gewassen weinig toegankelijk is. In de behoefte aan fosfaat en kali voorziet het griendhout

6t

Snijden aan het teengeudt. Oul-lValoen (lJtrecbt) 1964.

op deze wijze. Álleen de voeding van het gewas met stiksrof
vraagt de aandacht van de griendteler. Bij het stichten van
grienden is hij daarom gaune van grasland uitgegaan dat hij bij
voorkeur liet diepspitten, liet zinken. Het betekende een heel
geleidelijke ontleding van de zode als voedselbron. Ook is vaak
de zwarte els te hulp geÍoepen. Deze toch bezit het vermogen
atmosferische stikstof vast te leggen. Via het blad dat zich verspreidt, kan de stikstof, van de els afkomstig, menige griendstruik bereiken. Voorts is ernaar gestreefd uit de kringloop van
het voedsel zo vre:nig mogelijk verloren te laten gaan. Het ophalen van sloten en greopels, waarin een gedeelte van l.ret blad
belandde, had ook ie dit verband betekenis. Stikstofmeststoffen
lrebten tal van grienden uitstekende diensten bewezen. Ze hebben de opbrengst verhoogd en de levensduur verlengd. Gebruik
van stikstof betekent echter niet alleen meer en langer hout.
ma:r ook meer onkruid. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde
onkruiden - vooral haagwinde en braam - zelfs een ware plaag
glan vormen. Slechts met de grootste inspanning kan deze worden b,edwongen. De haagwinde weet ook het langste hout te
overwoekeren. De braam, die met grote sprongen van de griend
bezit neemt en het oogstvrerk gevaarlijk maakt, heeft dit hulpmiddel al niet minder in diskrediet gebracht. Nog afgezien van
de aanwezigheid van bepaalde onkruiden heeft het toenemend
gebrek aan griendwerkers een algemeen gebruik van stikstof in
de weg gestaan.
gewas in kwestie toont zich heel gevoelig voor wortelkonkurrentie. Door deze omstandigheid, de vruchtbaarheid van onze
griendgronden en het ontbreken van een geregelde grondbewerking heeft de verdelging van onkruid een grote plaats in het
onderhoud ingenomen. Destijds heeft men het griendhout eeÍl
a:nzienlijke voorsprong op het onkruid weten te geven door
een zorgvuldig onderwerken van de graszode, gevolgd door het
met de hak zwart houden van de grond gedurende de eerste
jaren. Na deze periode hield de griendteler het onkruid binnen
de perken door herhaald wieden, d.w.z. afsikkelen, dekken en
plat lop:n ervan. De haagwinde poogde hij te verzwakken door

Het

haar veelvuldig uit de grond te trekken. Het gebruik van verdelgingsmiddelen, waartoe men ook in de griendkultuur is moeten overgaan, heeft helaas niet tot een eenvoudige oplossing van
het vraagstuk geleid. Al wat uit de verscheidenheid van planten
de behandeling overleeft, gaat steeds meer op de vootgrond treden. Het trekt profijt van licht en lucht, van tuimte en vocht.
Bovendien betekent de ontleding van datgene wat wel tot afsterven is gebracht, een bemesting niet alleen van het griendhout, doch ook van het overgeschoten onkruid.
Van tal van plagen kan griendhout her slachtoffer worden. De
ene kan vooral in de ene wilgesoort optteden, de andere kan
zich iuist weer bij een andere wilgesoort voordoen. Het meest
in het oog lopend is wel de schade die het wilgehaantje in sommige jaren kan aanrichten. Een van de redenen verschillende
wilgesoorten dooreen te planten is dan ook geweest het streven
naar een verdeling van het risiko van een aantasting door insekten. De eisen die aan de gelijkmatigheid van het griendprodukt
gesteld werden, zijn hoger geworden. Dit heeft ertoe geleid
geen menging van wilgesoorten meef toe te passen. Het een
heeft het ander tot gevolg: het gebruik van middelen ter bestrijding van insekten is toegenomen.
Grienden worden onderscheiden in sniigrienden en hakgrienden.
Van snijgrienden wordt het teengewas - in een gedeelte van het
land twijg genaamd - elk jaar of elke twee jaar afgesneden. Van
hakgrienden hakt men het hout om de drie jaar, vroeger ook
wel om de vier jaar, aÍ. Gezien het veelvuldig oogsten, stellen
snijgrienden hogere eisen aan de grond dan hakgrienden. Van
het eenjarig gewas heeft voorheen het grootste gedeelte zijn weg
naar de mandenmakerij hier en eiders gevonden. Het kleinste
gedeelte kreeg de bestemming van bindteen. Voor dit laatste
doel heeft men vooral verschillende vormen van de kraakwilg
aangeplant. Het tegenovergestelde geldt voor de geringe opperDe jeil.sd schilt de korte ttuijg, de dauidies. Lopih 1949.
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vlakte die thans nog met snijteen beteeld is. Het gewas vindt
grotendeels afzet als bindtwijg en wel voornamelijk in de Duirse
wijnbouw,

De streek van Zwolle is een bekend centrum van mandenmakerij geweesr. Een waarlijk groot gebied werd eronder verstaan. ZelÍs Harderwijk, Meppel, Coevorden en Deventer behoorden erto.-. rVijhe telde vele beoefenaren van dir ambacht.
De mandenmaker die daar moest zijn, kwam er altijd wel een
kollega of een van zijn knechts tegen. níezep bezat een omvangrijk en veelzijdig bedrijf. Dit omvatte mandenmakerij en
handel in twijg, stokken en nog menig ander artikel. Het was
het grootste op dit terrein van het gehele noorden. Door de talloze betrekkingen die men er onderhield, gaf het een fraai beeld
van wat eens de mand voor de bedrijvigheid van stad en land
heeft betekend. De bijzondere plaats die ze in de samenleving
heeft ingenomen, mog€ nog uit het volgende blijken. In strenge
winters, als de scheepvaart stil kwam te liggen, dreigde her railvetvoer overbelast te raken. Dan moest er geschift worden: dit
wel en dat niet. Van de weigering van een zending manden was

zelfs onder zulke omstandigheden echter geen sprake!
In dit uitgestrekte gebied was de aardappelmand het voornaamste artikel. Er is een tijd geweest, dat van hier uit jaarlijks een

300.000 stuks in de noordelijke vier provincies afzet vonden.
Het was vooral de oud-schepelsmand van -+ I/3 hl inhoud en
in kleiner aantal de nieuw-schepelsmand van \f 4 hl inhoud,
alsmede de halfmudsmand.

In Kampen

was de nieuw-schepels-

mand als schokker bekend. Er weràen hier echter nog toilor"
andere soorten van manden gevlochten. De grootste die hiervandaan kwam, was de Maastrichtse mand, bestemd voor de
groothandel in aardewerk, waar dit ook gemaakt werd. Ze was
rond, hoog en oerdegelijk. Hiertoe was in de rand een wilgehoepel verwerkt, vastgehouden door oren en rijgsels. Een niet
minder kwetsbaar artikel werd a:n de porceleinmand, een ovale
pakmand, toevertrouwd. Al naar de grootte waren er meer of
minder streepiss in de vorm van tekenwit in aangebracht. Gezien het geringe Dercenrage breuk dat dank zij de bijzondere
eigenschappen van de mand optrad, heeft het gebruik van medi-

in Meppel lang
standgehouden. Het was een heel nest manden dat voor dit doel
toepassing vond. Het zullen steliig andere overwegingen zijn gewe:st, waaraan de levering van ijzermanden aan metaalindustrieen in Vaassen te danken was. Een ware stroom van manden
heeft daarheen zijn weg gevonden.
Bepaald groor - zij het geheel anders dan de Maastrichtse mand
- waren ook de hooimanden voor de graslandgebieden nabij het
cijnmanden door de farmaceutische industrie

Kokhelnander. Harlingen 1)62

De aardappelntand. uerd tan t,itte oren uoorzien, Heerde 1964,
IJsselmeer, het Kampereiland, de polder Mastenbroek, de streek
van Kamperveen enz. Ze konden maar ner door de kieine stal-

deur heen! De behoefte hieraan hield verband mer de betrekkelijk grote afstand tussen stal en hooiberg aldaar. Het waren
traliemanden, zoals ook de veel kleinere turfmanden. Bestellingen van tons en halve tons turfmanden kwamen o.a. uit Drachten, Stadskanaal en Vriezenveen. De oudere Heerdenaar zal de
turfmand niet onbekend zijn. Na een aanbieding in de krant
verscheen in het kanaal destijds de rurfschipper die er mer behulp van deze mand de wintervoorraden baggerturf afleverde.
Ál waren het allemaal manden, de hooimand was een hooiben.
En de plukmand heette plukkorf. Her was een artikel uit de tijd
dat hoogstamboomgaarden nog algemeen voorkwamen. Bovenaan was deze mand iets vernauwd om gemakkelijker russen de
takken door te kunnen glijden. In het noorden sprak men graag
van korven, welk soort manden het ook waren. In menige plaats
aan de kust van het IJsselmeer werd de aalkub gemaakt. In
kubben gevangen, werd de aal in aalkorven vervoerd. Deze laatste dienden zo dicht te zijn, dat zelfs de inslag van deze korf
nog moest worden aangepunr. Her deksel was een mandie dat
erin ging. Vismand was een verzamelnaam en de aalkorf was er
een van. Menigeen zal op cic srarions nog hebben zien overladen

de oorspronkelijke vismand, met 100 pond schelvis plus ijs gevuld. Eens waren bokkingmand, botvlecht, garnalenmandje en
kokkelmand bekende klanken. Bokkingmanden waren een echt
seizoenartikei. Ze werden onderscheiden in tals en halve tals of
zeigers. De laatste werden het meest gemaakt: platte, ovale
mandjes zonder oortjes en van een deksel voorzien. Voor de vervaardiging van zulke platte mandies mer deksel was veel bukwerk vereist! Overal vandaan gingen de vele kokkelmanden
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naar Harlingen, vanwaaruit ze werden doorverkocht. Het was

weinig solide vlechtwerk.

Ook de term vleesmand was een verzamelnaam. De talrijke
eksportslachterijen en daarmee verwante bedrijven maakren een

ruim gebruik van de verschiliende soorren van vleesmanden,
onderscheiden in karbonade-, rib-, spek-, ver- en worsrmanden.
Áardappel-, vis- en vleesmanden waren de stapelprodukten:
manden die zonder ai te groot risiko in tijden van slapte in
voorraad konden worden gemaakt. Voor het vlechten van de
aardappelmand was uitgesproken glad teenhout nodig. In vleesen visman:len d:arentegen konden de mindere kwaliteiten twijg
worden verwerkt, zoals iedere twijgwaard deze nu eenmaal ook

vool'rbrengr.
Echte seizoenartikelen waren de iage, ronde manden, waaraan
krr,ekers van vast€ Dlanten, potplanten en zaaigoed plotseling
dringend behoe'tte konden hebben. Voor het ene adres moesren
ze n^tÍ boveo toe wijder worden en het andere wilde ze juist
cilindervormig hebben. Bij deze bloemenmande n werden bovendien een aantal nummers onderscl-reiden.
D.e bruine mand - uit ongáchilde twijg gemaakt en rond of
ovall van vorn - is het meest algemeen gevraagde mandewerk
gcweest. De witte mand, uit geschild teenhout gevlochten, heeft
echter dr grote verdienste srugger te zijn dan l.ret bruine, l.ret
grauwe eksemplaar. Ze vertoonr minder werking en l.roudt dus
beter haar vonn. Gescl.rilde teen was alleen al daarom de aangewezen grondstof voor huishoudelijk werk, voor burgerwerk,
dus een wasmand, al of niet oF een voerje, een eiermand en nog
zoveel andere manden. Ze verschafre bovendien oorreen) waarmee ook de aardappelmand van witte oren werd voorzien. Zo
l-roorde het immers! Eveneens wit waren de textielmanden voor
de industrieën in iret oosten van het land. Áan l.ret uitsnoeien
van deze betrekkelijk grote, recl'rthoekige manden werd veel

zorg besteed.
De kleinste manden waarnaar vraag bestond, waren de spinsmandjes, de tienkopies, de vijfkopies en de schilmandjes. Het
spinsmandje - ook zoekertie genaamd - was mandewerk dat
kinderen baas konden bij het zoeken op de akker naar achrergebleven aardappelen in l.ret najaar en bij het poten van aardappelen in l.ret voorjaar.
De rnand heeft de gemeenscl.rap onschatbare diensten bewezen.
De groeiende verscl.reidenl.reid in vorm, groorre en uitvoering
ervan vonnt dan ook een afspiegeling van de ontwikkeling die
nijverheid, handel en verkeer in de laarste honderd jaar te zien
hebben gegeven.

In menige streek was de mandenvlechter voor zijn grondstof
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de haniiel xangewezen. Her gebied in kwestie echrer was gezegencl met een waarlijk grote oppervlakte twijgwaard. Deze snijgrienden waren aan weerszijden van de IJssel, zij her voornamelijk aan de oostkant hiervan en grotendeels binnen de dijken
gelegen. Het fijne Zwolse reenrie hiervar.rdaan genoor tor ver
buiten de grenzen van het gebied waardering. Mer ontzag werd
over d-e verscirillende griendgewassen van l.ret landgoed ,,De
Banr.rink" onder Colmschate gesproken. Voorrs waren er twijgwaarden op ,,De Gelder" in Níijhe en ,,lVindesl.reim" in \íinclesheim. Slechts een gering aantal boeren voelden zich tot deze
teelt aangetrokken. Bijzonder gewild was de Devenrer kat van
de gemeente Deventer; een uitstekende kwaliteit teen, die bovendien een fraaie, blonde rnand opleverde. Vooral in de Veenkoloniën zag men deze graag. Voorts was daar als bijzonderheid
het Deventer rood, een uitmuntende twijg voor het bundelen
van riet. Tal van oudere twijgwaarden waren mer kat en beuk
bezet. Later maakte men bij de aanleg van bepaalde Íassen ge-

bruik.
Er werd uit de hand gekocht, er werden inschrijvingen gehouden, maar het grootste gedeelte werd ten oversraan van de nota-

À[et teel zorg get,tlde Boskoopse naillen. BosLoop 1966,

ris pubiiek verkocl-rt. Het gebeurde in Deventer, in Níijhe, alsm:de in Zwolle en ging bij afslag. Door het roepen van mijn!
verklaarde men zich tot koper. De prijs gold voor een maatbos,
volgens plaatselijk gebruik gebonden. Zodoende werd in heel
korte tijd bepaalcl, voor welk bedrag men zijn grondstof voor
een vo1 jaar had dienen in te kopen. Het waren dan ook ogenblikken van grote spanning die de een beter dan de ander wist
te verbergen. Het mijn! kon als een juichkreet, doch ook als een
angstkreet in het verkoopiokaal opklinken!
De meeste grienden moest men er op de zwaarst denkbare,
rnee:t onhrndelbare kleigrond zoeken. Doorgaans was deze betrekkeiijk iarg en op veen gelegen. Hoe dikker de kleilaag, des
te beter de kwaliteit van de twijg. Het grootste gedeelte van de
oogst werd in ongeschilde toestand verwerkt. Van de beste kwaliteiten werd evenwel een groter of kleiner deel geschild, witgernaakt.

Bouett.rlatttd ouerzic/sÍ is /tooldzakelijk r/.e t,rtrc/:t tau ges prekkett, iit rle ga.rn'rije uoning t,íut. de ktrr.rtrsleiier itt. H eerde gevoerd.
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