
14. Wegen en gewichten

Je weet vast wel hoe groot en zwaar je bent. Zodra een baby geboren is,

wordt hij gewogen en gemeten. Het gewicht en de lengte worden goed in de

gaten gehouden. Te dik is niet goed, maar te mager ook niet. De moderne digi-

tale weegschalen laten direct het juiste gewicht zien; er staat zelfs bij of het

een gezond gewicht is. Vroeger ging dit niet zo eenvoudig. De gewichtjes wa-

ren niet zo betrouwbaar. De eerste gewichtjes waren zakjes met graankor-

rels. Je kon iets ruilen wat bijvoorbeeld even zwaar was als honderd of dui-

zend graankorrels. Maar graankorrels bleven niet zo lang goed, en er moesten

steeds nieuwe zakjes gemaakt worden. Daarom bedacht iemand iets beters:

hij ging stenen zoeken die even zwaar waren als de graanzakjes. Deze weeg-

stenen waren ruwe stenen, die overal te vinden waren. Het was dus erg lastig

om een steen te vinden van precies het goede gewicht; meestal moesten er

stukjes van afgehakt worden. De makers van weegstenen maakten ze steeds

gladder en mooier. Er zijn prachtige weegstenen gevonden in allerlei vormen.

Sommige handelaren waren niet eerlijk en schaafden er extra stukjes steen

af. Het gewicht klopte dan niet meer. Maar God wil dat iedereen eerlijk is. In

de Bijbel staat: “Zou ik een onzuivere weegschaal, een buidel met valse ge-

wichten door de vingers zien?” (Micha 6:11). Omdat graankorrels niet allemaal

even zwaar zijn, waren de weegstenen heel verschillend. Koning David zorgde

voor eenheid van gewichten in het land Israël. Alle stenen moesten voortaan

even zwaar zijn. Elk jaar moesten ze geijkt (gecontroleerd) worden. Maar elk

land had op een gegeven moment zijn eigen gewichten. Dat was lastig. De Ro-

meinen zorgden voor een tabel van eenheden, die wel een beetje leken op onze

gewichten. Ze gebruikten zelfs al het ‘pond’ als gewicht en als munt. 1 pundus

= 1 libra. Daar komt de afkorting £ vandaan, van het Engelse pond dat je mis-

schien wel kent. Het Romeinse pond was lang niet zo zuiver als ons pond. Pas in

1875 kwamen er goede geijkte gewichten voor de hele wereld. Er werd een

cilinder van precies een kilo gemaakt, die de standaard werd voor alle gewich-

ten die gemaakt worden. Deze cilinder wordt vlakbij Parijs,heel zorgvuldig

onder 3 glazen stolpen bewaard, zodat er geen stof of vuil op kan komen.

Overal worden nu dezelfde gewichten gebruikt. Je zult dus in Amerika precies

hetzelfde wegen als hier in Nederland.
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