
Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 'Weecht wel doet ellick recht' Geschiedenis van het wegen te IJsselsteindoor L. Murk als documentatiecentrumvan de HistorischeKring. Door een samenloop vanomstandigheden is sinds kort de oude balansweer terecht. De HKIJ wist te bewerkstelligendat dit belangrijke stuk weer op zijn oude stekkon terugkeren. Dit voorval, samen met hetjubileum van de VVV is reden om deStadswaag weer in de belangstelling te plaatsen. Inleiding In de 13e en 14e eeuw toen verschillendebewoningskemen zich uitbreidden tot stedenleidde dit ook tot het samenbrengen vanlandbouw, nijverheid en handel. Zo ontstondende markten waar kooplieden en kopers metelkaar zaken deden. Het was daarbij belangrijkdat gewicht en inhoud van de gekochte waarprecies werd vastgesteld. Om hieraan te kunnenvoldoen werd door de overheid de publieke(stads-)Waag in het leven geroepen. Dezekoopmanswaag voldeed aan een grote behoefteen had een grote toekomst. De bloei van

dehandel heeft dus de stoot gegeven voor hetoprichten van publieke wagen door deplaatselijke overheden, die hiertoe weer hetrecht kregen van hogere overheidsinstanties. Deexploitatie van de Waag kon aan derden wordenovergedragen. De eerste IJsselsteinse Waag iswaarschijnlijk gebouwd in 1599. Maar gezienhet feit dat de stad daarvoor ook al alshandelsstad dienst deed, mag men aannemen datde inrichting van vroegere datum zal zijn. Of hetstadsbestuur de exploitatie in eigen hand hield isniet bekend. Mogelijk werd dit toen ook al aanparticulieren verpacht. De opbrengst van depacht verdween meestal in de kas van de Door de ontwikkeling van de techniek, deproductie van professionele weegtoestellen, hetsteeds groter wordend aanbod van goederen diegewogen moesten worden en de nietonbelangrijke wijziging van het waagrecht,waaronder de heffing van accijnzen, is defunctie van de stadswaag verdwenen.De IJsselsteinse Stadswaag aan deBenschopperstraat werd in de jaren zestiggesloten. De laatste waagmeester

JohannesWillem Geurts gaf, na controle van inventaris enstaat van onderhoud, op 19 februari 1963 desleutel terug aan het gemeentebestuur. Het doekwas na ruim 400 jaar gevallen. Er gingen meerdere jaren voorbij voordateen goede bestemming voor deze ruimte werdgevonden. In de tussentijd functioneerde het alsopslagplaats van diverse goederen.Waarschijnlijk is dit de reden dat de geheleoorspronkelijke inventaris van de stadswaag heren der verspreid raakte en zodoende geruisloosverdween.Toen de brandweerkazerne aan deDoelenstraat in 1974 werden gesloopt, ontdekteeen lid van de vrijwillige brandweer bij hetleeghalen van de zolder tussen een hoeveelheidoud ijzer, de originele kleine balans, ook welevenaar genoemd. Deze balans werd opgeknapten kreeg een ludieke functie in de nieuwebrandweerkazerne. Maar toen in 1981 deheropgerichte IJsselsteinse VVV huisvestingkreeg in de oude Stadswaag, mocht de kleinebalans daar weer terugkomen en kon in zijnoude luister worden opgehangen. Er was echterook een grote balans

en hoe het daarmee verliepis onbekend. De bovenverdieping van de Stadswaag,thans 'de Bovenwaag' geheten, is nu in gebruik 317
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Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 In 1849 4 stuks ijzeren gewichten elk van 50kilo 5 stuks idem van 25 kilo1 stuks idem van 12 kilo1 stuks idem van 7 kilo 1 stuks idem van 5 kilo1 stuks idem van 2 kilo1 stuks idem van I kilo In 1869 is die van 12 kilo vervangen door 10kilo en het gewicht van 7 kilo komt daarna nietmeer voor. In 1902 14 stuks ijzeren gewichten van elk 25kilo 1 stuks idem van 20 kilo 1 stuks idem van 10 kilo 1 stuks idem van 5 kilo 1 stuks idem van 2 kilo 1 stuks idem van 1 kilo In 1991 zijn nog aanwezig: 1  stuks van 50 kg 6 stuks van 25 kg3 stuks van 10 kg5 stuks van 5 kg5 stuks van 2 kg 2 stuks van 1 kg Tevens 3 ijzeren krukgewichten waarvan1 stuks van 1 kg1 stuks van 0,5 kg 1  stuks van 0,25 kg Bovendien zijn er nog 3 zeshoekige gewichtenmet ring, waarvan 2 stuks van 5 kg1 stuks van 2 kg De balansen Voor het redelijk nauwkeurig wegen vanmassa's van 5 kg en meer gebruikte men al inhet tweede millenium voor Chr. gelijkarmigejukbalansen, ook wel 'evenaars' genoemd.

Zekomen voor tot een lengte van ruim drie meter.De nauwkeurigheid van een evenaar wordtbepaald door haar massa, haar doorbuiging ende wrijving in de drie draaipunten. Om grotemassa's te kunnen dragen zonder veeldoorbuiging, moest men van hout afzien endiende men een niet te dik, maar hoog en naar De grote balans in werking. de uiteinden taps toelopend ijzeren juk tegebruiken van voldoende stijfheid. Aan het einde van de 16e eeuw ontdektemen dat de wrijving van de centrale asaanzienlijk kon worden verminderd door haaruit gehard staal te maken, met een vrij scherpeonderkant, die draaide op een hard, gladoppervlak. Spoedig daarna werden de koordenvan de balansschalen niet meer met hun lussenin een soort haak aan het juk-uiteindeopgehangen, maar werden die haken eveneensvervangen door scherpe, driehoekige assen. Aanelke as werden twee haken voor het ophangenvan de touwen van de schalen bevestigd. Eenweegschaal met zulke haken is internationaalbekend onder de naam 'Hollandse balans'. Deoudste ons

bekende Hollandse balansen daterenvan omstreeks 1600. De nauwkeurigheid van weging met goedegewichten en een Hollandse balans is beter daneen half procent. De centrale as van hetbalansjuk is opgehangen in een zogenaamdeschaar. In de regel is die ook van ijzer gemaakt.Ze werd aan een stevige balk bevestigd endiende om een verticale as draaibaar te zijn. 325















Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 geweest. Nu lag deze activiteit min of meer voorde hand. Want in de dertiger jaren waren inUsselstein en omgeving zo'n kleine vijftig ker-senboomgaarden, waarvanalleen in de gemeenteUsselstein al dertig met eentotale oppervlakte van vancirca 30 hectare (zie HKIJuitgave 37/38 van 1986). Inhet voorjaar werdenkersenbloesemwandeltochtengehouden. De grotestimulator hiervan wasnotaris A.G. Cool. De VVVwist honderden bezoekersnaar Usselstein te halen diewandelend genoten van debloeiende boomgaarden.Daarmoest van tevoren natuurlijkreclame voor wordengemaakt hetgeen men deeddoor de schrijvende pers uitte nodigen en met die perseen bustocht te houden langsde kersenboomgaarden. Ookkon men op het Vreeburg inUtrecht een reclamewagentegenkomen, met teksten dieOmslag van de VVV gids van 1935         het publiek uitnodigden naar Usselstein te komen. En ze kwamen in grotegetale naar de 'Stichtse Kersenstad'. Het ledenbestand

van de VVV Bij de oprichting had men bepaald dat devereniging zou bestaan uit leden-contribuanten,donateurs en ereleden. Zoals bij meerdereverenigingen was het ledenbestand nogalwisselend, zoals uit onderstaand staatje blijkt. Een derde aktiviteit was het uieen fotowedstrijd met daaraan gekfototentoonstelling.Wederom eenHet werd een groot succes.Competitiegewijs werdenunieke, inmiddelsverdwenen, plekjes op degevoelige plaat vastgelegden voor de geschiedenisbehouden. Door toevalkwam de HKIJ in het bezitvan het resultaat van dezewedstrijd (zie HKIJ uitgave29 van juli 1984). Ookwerd een oudheidkameringericht in de raadskelderonder het stadhuis. Velevoordien her en dergehuisveste historischezaken werden hierverzameld ententoongesteld.Dankzij debezielende invloed vanburgemeester AbbinkSpaink konden eropgravingen wordengedaan op een weiland aande Nieuwpoort naar defunderingen van het klooster Onze Lieve Vrouwenbergminder dan de vermaarde Utrechtsmonumentendeskundige W.J. Stoodestijds de

opgravingen op het UtrDomplein had begeleid, werd berezijn medewerking te verlenen aanfundamenten van het klooster werdgroot gedeelte blootgelegd en gefo(zie HKIJ uitgave 22 van septemb Ook had de groep grote bekendheid willenkrijgen met het aantonen van onderaardsegangen tussen het Kasteel, Klooster en Stadhuis.Hiertoe nam men in 1938 kontakt op met dewichelroede-loopster Mevrouw KleinSprokkelhorst uit Zeist. Door het plotseling naarbeneden bewegen van de roede zou wordenaangegeven dat er een holle ruimte was onderhet aardoppervlak. Het onderzoek gaf helaasgeen positief resultaat. &quot;Usselstein, de Stichtse Kersenstad&quot; Met deze slogan is de VVV ook zeer aktief leden begunstigers donateurs 1934 34 9 0 1935 64 32 7 1936 57 28 5 1937 73 35 3 1938 73 36 3 1939 60 32 5 1940 68 57 3 1941 61 55 3 1942 55 45 2 1943 26 22 1 1944 15 8 1 332
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