
Historische Kring IJsselstein 17 (mrt. 1981). - Dl.17 hr, q Touw, touw en nog eens touw (1) door W.T. Bunnik, Utrecht CA. van Duuren, Lopik A.H. Goes, IJsselstein Ch. W. Vink, IJsselstein Verantwoording. Waarom een artikel over de touwbaan ? Allereerst vragen wij ons af hoe IJsselstein aan de straatnaam Touwlaan komt. Heeft deze naam te maken met het oude ambacht of is deze keus toevallig gemaakt ? Verder is onze belangstelling gewekt door advertenties in oude dagbladen, over het bestaan van een IJsselsteinse touwbaan, die scheepstrossen vervaardigt. Als je dan probeert,daar wat meer over aan de weet te komen, zit je al snel met een grote stapel boeken voor je in de leeszaal van een of andere bibliotheek. Het resultaat van ons onderzoek is een artikel geworden voor ons tijdschrift. De schrijvers hopen, dat u net zoveel plezier zult hebben aan het lezen.als zij hebben gehad bij het speurwerk in diverse boeken en documenten. Tenslotte bedanken wij iedereen, die ons heeft geholpen bij het

verzamelen enverwerken van alle gegevens. In het bijzonder de familie Van der Neut uitIJsselstein, die ons informatie verstrekte omtrent de plaatselijke geschiedenis. INLEIDING Binnen het kader van dit tijdschrift zal het te ver voeren om alles over touw en hetvervaardigen ervan door de eeuwen heen te behandelen. Toch duiken we in degeschiedenis en we vertellen u over de verschillende soorten touw, hoe men zemaakt en waar ze voor gebruikt worden. Natuurlijk treft u ook gegevens aan over IJsselstein zelf, zoals de plaats van detouwbanen en de produkten die in IJsselstein gemaakt zijn. GESCHIEDENIS Reeds bij de meest primitieve volken is het gebruik van touw bekend. Touw is nodig om te kunnen vissen of om dieren mee te vangen. De gebruikte materialen zijn: dierlijk haar of plantaardige vezels. De werkwijze bestaat uit het in elkaar draaien van de vezels tussen duim en vingers, of tussen de beide handpalmen. Omdat zo'n draad de neiging heeft uit zichzelf weer terug te draaien, is het noodzakelijk

om de draad dubbel te nemen en dan in tegengestelde draairichting. Veel kinderen maken ook nu nog op deze manier een sleutelkoord. Een koord zoals hierboven beschreven, is gevonden als versiering om een aardewerk pot (±2500 jaar voor Chr.) Doordat men steeds vaardiger wordt in het maken van touw, vindt het ook zijn





Historische Kring IJsselstein 17 (mrt. 1981). - Dl.17 hennep genoemd en de hennep wordt beschouwd als: ,,Het beste tot dan toegebruikt&quot;. Dit is een touwbaan in eenEngels dorpje. De huisjes aanweerszijden zijn bewoond.De baan waarop gelopenwordt is hier bestraat. In dedeur opening is het wiel tezien, daarboven staat deschoorsteen van de oven voorhet teren van touw. In de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie met zijn uitgebreide handelen scheepvaart ontstaat er in Nederland een grote vraag naar scheepstouw, zodat inde verschillende havensteden heel wat touwbanen opgericht worden. We kunnendeze periode beschouwen als de bloeitijd in het bestaan van de touwslagers. Op dit plaatje uit de 17e eeuw ziet u een en al bedrijvigheid. Op de achtergrond ligteen touwbaan. Onder het afdakje staat iemand aan het baanderswiel te draaien, terwijl despinners langzaam achteruit lopen.



Historische Kring IJsselstein 17 (mrt. 1981). - Dl.17 Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Welke Nederlander kent het lied niet van het jongetje in een blauw geruite kiel ?We zingen dan over Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Hij was een jongen uit eengezm van 14 kinderen en werd geboren op 24 maart 1607 te Vlissingen. Vanwegezijn vele streken wordt Michiel van school gestuurd en daarna te werk gesteld, bijde rijke reders en koophedenLampsens, op de lijnbaan. Zijn verdiensten bedragen6 stuivers per week. Het hart van Michiel trekt echter meer naar de zee en op11-jarige leeftijd meldt hij zich als bootsmansjongen en voor de latere admiraal ishet werk in de touwbaan gebeurd. Geschilderd door Ferdinand Bol, een van de leerlingen van Rembrandt.





Historische Kring IJsselstein 17 (mrt. 1981). - Dl.17 In Engeland worden vlak voor 1800 enige uitvindingen gedaan, welke eenomwenteling betekenen op het gebied van touwmaken. In deze periode wordendoor verschillende mensen machines ontwikkeld, waarmee draden in elkaargedraaid kunnen worden. Dat is wel noodzakelijk geworden, omdat de schepensteeds langere en zwaardere trossen nodig hebben. In de loop van de tijd worden Op de foto's hieronder is duidelijk te zien wat voor machines hiervoor nodig zijn.Reeds in 1866 worden in Engeland staalkabels gebruikt voor de constructie vanzogenaamde ,,hangbruggen&quot;. De verschillende staaldraden worden op de machine ineengedraaid tot een kabel. De verschillende kabels worden ineengedraaid tot dikke trossen.



Historische Kring IJsselstein 17 (mrt. 1981). - Dl.17 die machines vervolmaakt, zodat tenslotte volledig geautomatiseerde garen-spinnerijen ontstaan. Met het in gebruik nemen van machines komt de mogelijkheid om staaldraden tegaan vervaardigen. Net als bij touw worden de verschillende staaldraden omelkaar gedraaid tot een dikke kabel. Door meerdere kabels ineen te draaien onstaanweer trossen. Ter vergelijking laten we ook twee afbeeldingen zien van een touwslager rond 1885. Al spinnend loopt de touwslager achteruit, de reeds gesponnen draad hangt hij opaan de ,,krukken&quot; zodat deze niet vuil kan worden. Aan de linkerzijde hangenvisnetten. Daarom nemen we aan met een havenplaats te maken te hebben.



Historische Kring IJsselstein 17 (mrt. 1981). - Dl.17 De spinner heeft de hennep rond het middel gebonden en al spinnend voegt hijsteeds nieuw materiaal toe. Op de achtergrond is een kind te zien, dat aan het wielmoet draaien. Hoewel staaldraden sterker zijn dan touwen, kan men niet overal staaldraad voor gebruiken. Een nadeel van staaldraad is bijvoorbeeld dat het niet mag knikken omdat anders op die plaats een breuk kan ontstaan. Verder bestaat de kans op roestvorming waardoor de levensduur verkort wordt. De laatste ontwikkeling, die we u noemen, is die van de opkomst van kunstvezels. Kort na de tweede wereldoorlog wordt in Engeland polytheen ontwikkeld en in zeer korte tijd is men in staat van verschillende kunstvezels touw te maken. Ieder kent de ,,nylon&quot;-sleepkabel voor de auto. Gemakshalve noemen we alle kunststoffen maar nylon; er zijn echter zeer vele soorten. Om er enkele te noemen: polyamide, polyester, polyetheen, polypropeen,

aramide enz. Deze kunstvezels vinden een ruime toepassing in onder andere de zeilsport.
















