






Historische Kring IJsselstein 19 (sept. 1981). - Dl.19 Er bestaan nogal wat variaties van het ..loiel&quot; op de tonivhaan. Naast het houtenwiel. komen er ook ijzeren niet tandwielen voor. touwslager, maar alleen om de draden te beschermen tegen de weersinvloeden.Later komen er ook wel overdekte banen voor, maar de meeste touwslagers hebbendeze luxe nooit gekend. We onderscheiden fijngarenbanen - korte banen totongeveer 50 meter - en de grofgarenbanen, deze zij n veel langer en gaan wel tot 300meter. De fijne garens kunnen niet zo lang gesponnen worden, daar zij anderszouden breken. In de scheepvaart wordt gewerkt met een standaardlengte van 120vadem (ongeveer 220 m.) Om tot die lengte te komen moeten wel draden van 300 m.gesponnen worden, want door het in elkaar draaien worden de draden korter.Op regelmatige afstand van elkaar staan zogenaamde ,,krikken&quot;. Deze dienen omde draden aan op te hangen, zodat ze niet in het vuil op de grond komen te

liggen.Als er een steentje in de draad zou komen kan dat breuk tot gevolg hebben.En dan is het werk voor niets gedaan. Het hekelen gebeurt vaak in een loods. Afhankelijk van de windrichting kan menaan verschillende kanten de Inikeyi openzetten.









Historische Kring IJsselstein 19 (sept. 1981). - Dl.19 Het teren of tanen van vis-netten voor het tegengaan vanvochtinwerking. vaak geteerd. Dat teren gebeurt door de touwen in een bad van Stockholm teer teverwarmen tot een temperatuur tussen koken en 230° fahrenheit in. Het teveel aanteer moet daarna verwijderd worden. Dat kan door het touw tussen twee rollendoor te halen, dit is te vergelijken met een oude wringer, of door het touw door eengat in de grond te trekken, waaromheen men een spons heeft bevestigd. Aan hetteren van touw zijn echter ook enkele nadelen verbonden. Geteerd touw wordtkorter en de sterkte neemt af. In sommige gevallen vermindert de sterkte wel 75%.Oppervlakkig geteerd touw is dan ook sterker dan door en door geteerd touw. Wie zijn de grootste afnemers van touw? Als we ons beperken tot grote groepen van afnemers, dan zijn de drie voornaamste:de schippers, de vissers en de boeren. Scheepslouw Een van de grootste afnemers van touw is ongetwijfeld de

scheepvaart. Op elk schiptreft men touw aan en meestal in een zeer grote verscheidenheid, namelijk van hetzeer dunne zeilgaren tot en met de ankerlijnen en meertrossen.Natuurlijk is het gebruik van de verschillende soorten touw en de hoeveelhedenervan afhankelijk van de aard van het schip en in welke periode gevaren wordt.Om een paar voorbeelden te noemen: een vrachtschip of een vissersboot metnetten e.d. of een oude viermast bark en bijvoorbeeld een zeesleepboot met zijnreusachtige trossen. Ieder schip heeft zijn eigen behoefte aan soorten enhoeveelheden touwwerk. ^^





Historische Kring IJsselstein 19 (sept. 1981). - Dl.19 Machine voor het ..stalen slaan&quot;.Stalen zijn einden van hennep-garen, die in de haringvisserijgebruikt worden om de netten aanhet touwwerk te bevestigen. De Oude Lijnbaan, gevestigd sinds 1611 Ie Een ..gevulde boetnaald&quot;, welkewordt gebruikt bij het reparerenvan de netten. Vlaardingen. G.-u-l^n Mertdil- K. Machinale Touwslagerij en Garenspinncrij. Alle soorlen Visscherij=Touwwerk van superieure kwallteil steeds voorradig.Tf Ijni Il>i:\ vf-rlrK*<awanrdlKi1 d*»r N.V. IJ1llll»r,K NTOBKN.,, HCHKVF^I^tiF.S                         ,\ ('. VKULIJK Jen. VAN DEN HEUVELL & ZOON. T*ler*aa ar. III.                                             TrlrKr»'><rr<i: TAKI>t:\HM VF.I.I.. Een advertentie van de Oude Lijnbaan te Vlaardingen. De oude Lijnbaan te Vlaardingen in de tijd dat er ook machines rvorden gebruikt. 10




















