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Inleiding

Een van de gevolgen van de Franse Revolutie is naast centralisering en uniformering in het 

algemeen ook de totstandkoming en invoering van het metrieke stelsel in het grootste deel van 

Europa geweest. Tegen het einde van de achttiende eeuw was de tijd rijp voor een ingrijpende 

hervorming op het terrein van het meten, wegen, rekenen met geld en tellen. Naar de normen 

van de twintigste eeuw heerste in heel continentaal Europa een enorme chaos van stelsels en 

stelseltjes, vanouds in stand gebleven door de feodale versnippering. Een zwak centraal gezag 

was niet in staat was geweest een grote uniformiteit in het meten en wegen tot stand te bren

gen. De meeste mensen leefden ermee, maar kringen in wetenschap en interregionale handel 

voelden deze verscheidenheid steeds meer als een probleem aan. Vooral in de natuurweten

schappen werd in de achttiende eeuw de roep om sanering steeds luider.

Voor het veelvoud in maten en gewichten op het Europese continent bestaan verschil

lende verklaringen die in hoofdstuk 1 aan de orde komen. Eeuwenlang voldeden de traditione

le eenheden en methoden van tellen kennelijk aan de behoeften van de toenmalige mens. Met 

de grote veranderingen op politiek en sociaal gebied werd uiteindelijk een metrologische her

vorming mogelijk.

Deze studie is verricht, omdat ik de verspreiding van het metrieke stelsel over het groot

ste deel van de wereld een interessant verschijnsel vind. Ook de geschiedenis van het systeem 

boeide mij persoonlijk. Er is sprake geweest van successen en tegenslagen. De ontwikkeling 

van dit systeem ging gepaard met grote inspanningen, zelfs met levensgevaar voor sommige 

betrokkenen, zoals uit het vervolg zal blijken. Ik wilde weten of de invoering ervan kan wor

den beschouwd als een beschavingsproces. Het metrieke stelsel is tot stand gekomen door 

internationale samenwerking; deze begon al in 1798, toen in Parijs een internationaal weten

schappelijk congres werd gehouden om de verrichte metingen te verifiëren. Ook hoopte ik te 

stuiten op een controverse, zoals die nog bestaat in de Verenigde Staten en het Verenigd Ko

ninkrijk ten aanzien van de vraag of het systeem al dan niet moet worden ingevoerd, maar 

uiteindelijk heb ik deze controverse niet kunnen vinden. Ook het feit dat naar dit onderwerp - 

de geschiedenis van het metrieke stelsel en de invoering ervan - tot nu toe weinig onderzoek 

is verricht, was een reden voor het schrijven van deze dissertatie.

De vraag zal worden gesteld hoe een dergelijke ingrijpende hervorming werd uitge

voerd en hoe ze werd ontvangen door de doelgroepen (handel en burger). De nadruk zal wor
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den gelegd niet alleen op de sociaal-culturele, maar ook op de politieke aspecten. Op de eco

nomische aspecten kan niet uitgebreid worden ingegaan; dit zou namelijk een heel nieuw on

derzoek vergen. Er is daarover weinig of geen bronnenmateriaal beschikbaar. Enkele econo

mische elementen komen ter sprake bij de behandeling van Amsterdam, omdat daar de (inter

nationale) handel bij deze verandering was betrokken. De komst van de meter zal in de slot

beschouwing aan enkele theorieën over de receptie van en weerstanden tegen vernieuwingen 

worden getoetst. In hoeverre ging het om een beschavingsoffensief? In hoeverre zijn, achteraf 

gezien, systematische fouten bij de invoering van het metrieke stelsel gemaakt? Was een han

delsstad als Amsterdam werkelijk zo geporteerd voor het metrieke stelsel? Geprobeerd wordt 

ook om na te gaan of alle metrologische hervormingen moeilijk en traag verliepen. Overigens 

blijkt de invoering van het metrieke stelsel in de Noordelijke Nederlanden niet met Franse 

bajonetten te zijn afgedwongen, maar was deze een Nederlands initiatief.

1. Indeling van de hoofdstukken

In hoofdstuk 1 worden de principes van de oude maten en gewichten behandeld en wordt ook 

ingegaan op de vraag waarom ze zo standvastig zijn. De aanloop naar en de ontwikkeling van 

het metrieke stelsel komt aan bod in hoofdstuk 2. Hoofdstukken 3 en 4 gaan in op de landelij

ke invoering van de meter, in eerstgenoemd hoofdstuk gaat het om de politieke omstandighe

den en de gevolgde wettelijke procedures, in hoofdstuk 4 komt de praktische landelijke uit

voering van deze vernieuwing aan bod. In de volgende twee hoofdstukken komt de overgang 

op de nieuwe maten en gewichten ter sprake in Amsterdam, Gelderland en tenslotte in het 

Departement van de Nedermaas en het tegenwoordige Nederlands Limburg.

2. Periodisering en toelichting op de geografische selectie

Gekozen is voor de periode tussen 1793 en 1880. In eerstgenoemd jaar bereikten de eerste 

berichten over het nieuwe stelsel de Republiek der Verenigde Provinciën. Vanaf 1795 kon in 

de Bataafse Republiek het idee van metrologische eenwording vorm aannemen en worden 

uitgevoerd. In 1835 is de wettelijke overgang naar het metrieke stelsel voltooid met de invoe

ring van het 'vaatwerk', de grote inhoudsmaten. Oorspronkelijk leek daarom dit jaartal ge

schikt als einddatum. Als speciale beroepsgroep is echter de geneeskunde gekozen. Daar be
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gonnen de nieuwe eenheden pas vanaf 1835 door te dringen; zij zijn daar in de tweede helft 

van de negentiende eeuw gangbaar geworden, zowel nationaal als internationaal. Het jaar 

1880 wordt aangehouden, omdat rond dit tijdstip een nieuwe IJkwet werd behandeld, omdat 

de overschakeling in de medische wetenschappen was voltooid en omdat in dat jaar de meeste 

Europese staten bezig waren met deze verandering. In de hoofdstukken over Amsterdam, 

Gelderland en Limburg is dan ook geen halt gehouden bij het jaartal 1835, omdat de nieuwe 

eenheden nog lang met de oude moesten concurreren.

Amsterdam is gekozen, omdat deze stad het belangrijkste Nederlandse handelscentrum 

was; Gelderland bestaat uit steden en vooral uit veel platteland met kleine plaatsen. Dit laatste 

geldt ook voor het tegenwoordige Limburg. Deze provincie is ook gekozen, omdat dat daar 

reeds tussen 1794 en 1813 een krachtige poging is ondernomen het metrieke stelsel in te voe

ren. Ook in het tegenwoordige België is dat gebeurd. Het huidige Nederlands Limburg maak

te deel uit van de Zuidelijke Nederlanden en is tussen 1830 en 1839 zelfs Belgisch grondge

bied geweest, met uitzondering van Maastricht.

Onderzoek in alle andere Nederlandse provincies zou te tijdrovend en te kostbaar zijn 

geweest en zou waarschijnlijk niets hebben toegevoegd aan de uiteindelijke resultaten. Ik be

schouw het verloop van de invoering van de meter in de geselecteerde gebieden als exempla

risch niet alleen voor Nederland, maar ook voor België.

3. Enkele begrippen

Het lijkt gepast vooraf enkele begrippen nader te definiëren. Het decimale stelsel is het 

systeem van getallen tussen 0 en 9, dat vanuit India via de Arabische wereld in de vroege 

Middeleeuwen naar West-Europa is gekomen. Hierop is in de achttiende eeuw weer het 

metrieke stelsel van maten en gewichten gebaseerd, genoemd naar de eenheid van lengte, de 

meter. Het oorspronkelijke systeem omvatte, net zoals de oude stelsels, de grootheden lengte, 

gewicht (massa) en inhoud.1 De oude eenheden waren ook 'metrisch' in de betekenis van het 

Griekse begrip 'metrum' of maat, waaronder alle oude en nieuwe maatbegrippen vallen. Uit de 

eenheid van lengte werden in het nieuwe systeem de eenheden van gewicht (massa) en

1 Massa versus gewicht levert een probleem op. In natuurkundige zin bestaat er verschil tussen beide grootheden. De eenheid 
van massa is het kilogram, die van gewicht of kracht is de newton. Daarom wordt steeds bij 'gewicht' het woord (massa) 
toegevoegd.
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inhoud, het kilogram en de liter afgeleid. Het kilogram was gelijk aan het gewicht van 1 dm3 

gedestilleerd water bij 4 °C, de temperatuur waarbij water zijn grootste dichtheid heeft. De 

liter werd gelijk gesteld aan de kubieke decimeter.

Datums worden uitgedrukt in de Gregoriaanse kalender, soms gevolgd door de 

Republikeinse aanduiding, waar het gaat om Franse wetten. “De Wet van 18 germinal an III” 

of die van “19 frimaire an VIII“ is meer dan een datumaanduiding, het is een begrip.

Het système usuel of gebruikelijke stelsel mocht tussen 1812 en 1840 in het dagelijks 

leven en de kleinhandel in Frankrijk worden gebruikt. Het was gebaseerd op metrieke 

standaarden in combinatie met traditionele Parijse maten en gewichten. Het oorspronkelijke 

metrieke stelsel bleef verplicht voor het onderwijs, de publieke overheden en de groothandel. 

Om het risico van verwarring tussen beide versies uit te sluiten zal, waar nodig, duidelijk 

onderscheid worden gemaakt.

'Invoering van de meter' is de gangbare uitdrukking voor invoering van het metrieke 

stelsel. Om de verschillen aan te tonen tussen het metrieke stelsel en de oude systemen is 

ervoor gekozen in hoofdstuk 1 het eerstgenoemde te vergelijken met het nog bestaande Britse 

Imperiale stelsel. Laatstgenoemd systeem kwam tot stand in 1824 als het wettelijke 

eenhedensysteem voor Groot-Brittannië en het Britse Imperium. Het heeft veel eigenschappen 

van de oude methoden van tellen en meten, gebaseerd op niet-decimale factoren en 

deelbaarheid behouden.

4. Eenheid in eenheden

Deze kan, maar moet niet noodzakelijkerwijs bestaan uit drie elementen: uniformering, 

lexicalisering en invoering van nieuwe eenheden. In deze vorm is eenheid in maat en gewicht 

in de meeste landen bereikt door de invoering van de meter: zij vervingen hun oude maten en 

gewichten door het nieuwe, decimale metrieke stelsel. De Engelssprekende landen 

daarentegen kozen voor uniformering en stroomlijning van hun traditionele systemen. In 

Groot-Brittannië geldt sinds 1824 het Imperial Standard System, in de Verenigde Staten 

kwam langzaam het United States Customary System tot stand.3

2 Voor de republikeinse kalender zie http://www.gefrance.com/calrep/

3 Beide stelsels zijn nauw verwant aan elkaar, maar ze verschillen in de inhoudsmaten en de gewichten. De Amerikaanse 
gallon is gelijk aan 3,78 L en de Britse of Imerpiale gallon is 4.54 L. De Engelse long ton is gelijk aan 2240 lb of 1016 kg, 
de Amerikaanse short ton telt 2000 lb of 907 kg.

http://www.gefrance.com/calrep/
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Zowel het metrieke als het Angelsaksische stelsel voldoen aan de behoeften van het huidige 

technologische tijdperk, zoals tot in de achttiende eeuw de oude maten en gewichten voor de 

meeste mensen voldeden. Het is echter niet zo dat speciaal de Verenigde Staten en Groot- 

Brittannië het metrieke stelsel in het geheel niet gebruiken. Het werd en wordt er veel toege

past in sectoren die voor het publiek onzichtbaar zijn. In de negentiende eeuw werd het daar 

reeds in de natuurwetenschappen gebruikt en nu ook meer en meer in de technologie en de 

industrie in het algemeen. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat sinds het ont

staan van het metrieke stelsel een controverse over de bruikbaarheid ervan. Er bestaan bewe

gingen in beide landen die de algemene invoering van de moderne versie van het metrieke 

stelsel, het SI (Système Internatonal des Unités of het Internationale Stelsel van Eenheden) na

streven; daarentegen bestaat in metrieke landen geen soortgelijk streven om het daar gebruikte 

eenhedensysteem door het Angelsaksische te vervangen. De meeste Engelssprekende staten 

(en ook Japan) hebben zich in de jaren zestig en zeventig bij de metrieke naties aangesloten.4

Amerikaanse en Britse eenheden staan niet meer op eigen benen. Ze worden namelijk 

gedefinieerd in termen van de internationale standaarden van lengte en massa, de meter en het 

kilogram. Iedere meting met Angelsaksische eenheden is zodoende gezekerd door deze me

trieke standaarden. Deze normalisering is geregeld in de Mendenhall Order uit 1893 in de Ve

renigde Staten en in een overeenkomst tussen dat land met Engeland, Canada, Australië, Nieuw- 

Zeeland en Zuid-Afrika in 1959.5 De mondiale metrologie gaat uit van de moderne versie van 

het metrieke stelsel, het Système International des Unités (Internationaal Stelsel van Eenhe

den of SI) en dat wordt benadrukt door het feit dat alle Angelsaksische landen door hun on

dertekening van de Meterconventie vertegenwoordigd zijn bij het Bureau International des

4 http://www.metric.org, link Metrication in other countries.

5 VS: sinds 1893 krachtens de Mendenhall Order en in de Engelstalige landen in het algemeen sinds 1959. 
http://www.nist.gov.
Dit berichtje over het Amerikaanse standaardkilogram stond 1 april 2001 in de Washington Post (de datum is toeval):
The door to room A-60 is locked until the face of Group Leader Zeina J. Jabbour appears in the window to check us out. We 
are late, but expected, and are quickly admitted to the quiet gray sanctum that is the portal to the hallowed object. Beyond 
here we may not go. The alarm to the inner chamber is "armed," and Jabbour is one of only a few permitted to enter and take 
up the sacred tongs. Human hands may not touch the object, lest it become altered in the slightest nanoway, and the air inside 
is filtered of all but dust particles a half-micron in diameter, or less. Jabbour, its "keeper," already has entered, wearing a 
special blue "clean suit." She has opened the safe, and carried the object on its black tray under its glass dome to the viewing 
window. "That thing?" we ask, peering in at a plain but gleaming silver-colored cylinder about the size of a squat pill bottle. 
"That," she says: the thick slice of platinum-iridium alloy, crafted by French instrument makers about 1889, the only solid 
object in the country still used to define a measure. It's the National Kilogram. Primal, untainted by dirt, lint, the weight of a 
fingerprint, the calamity of a smudge. The immaculate kilo. The ultimate standard against which lesser kilos across the land 
may be compared. The official foundation, born of the French Revolution, on which the peculiar “ American system of 
ounces, pounds and tons** is built. The cosmic sire of every bathroom scale in the country.

http://www.metric.org
http://www.nist.gov
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Poids et Mesures (BIPM) in Parijs. Van deze staten wordt alleen verwacht dat ze de internati

onale standaarden als uitgangspunt erkennen.

De overgang op eenvormige maten en gewichten is in geen enkel land gemakkelijk ver

lopen. Of deze snel of langzaam werden ingevoerd, de verandering stuitte steeds op belangrij

ke problemen en weerstanden. Onder Willem I is het Koninkrijk der Nederlanden bij wet van 

21 augustus 1816 overgegaan op het metrieke stelsel, nadat in de Bataafs-Franse tijd pogingen 

daartoe waren ondernomen die om uiteenlopende redenen mislukten.

5. Staatsvorming en eenhedennormalisering

Afgezien van Groot-Brittannië zijn veel moderne Europese naties tijdens of na de Franse 

revolutie tot stand gekomen. Voor de Revolutie vormden zich eerst de zogenoemde 

vroegmoderne staten.6 Voorbeelden zijn Pruisen, Frankrijk en de Republiek der Zeven 

Provinciën. Een uitzondering vormt Groot Brittannië. Daar begon de vorming van een 

centralistische eenheidsstaat reeds na de inval van de Normandiërs in 1066. In de achttiende 

eeuw was Engeland de meest moderne, gecentraliseerde staat in Europa en tegelijk daarmee 

nam de macht en de rijkdom van dat land in opvallende mate toe.7 Tijdens de Glorious 

Revolution van 1688 had Groot-Brittannië het spits afgebeten en het absolutisme had er 

voorgoed afgedaan. Frankrijk en de Republiek der Zeven Provinciën waren naties met een 

relatief zwakke centrale staatsmacht. Het tegenwoordige Duitsland bestond uit een groot 

aantal staatjes, waarvan Pruisen de meeste invloed en macht bezat. De Franse Revolutie 

betekende voor veel Europese landen het eind van het absolutisme en het ontstaan van een 

nieuwe staatsvorm, de burgerlijke en kapitalistische eenheidsstaat. De Verenigde Staten 

waren Frankrijk daarin voorgegaan.9 De dertien oorspronkelijke staten behielden tot 1787 hun 

zelfstandigheid. De Federale Conventie van Philadelphia maakte de weg vrij voor de vorming 

van de eenheidsstaat. Daarbij werd aan de nationale regering een groot aantal bevoegdheden 

verleend, zoals de muntslag, de regulering van de handel, het recht de oorlog te verklaren en

6 S. Stuurman, Staatsvorming en politieke theorie (Amsterdam 1995), 91.

7 S. Stuurman, a.w., 95-96, 108.

8 S. Stuurman, a.w., 109, 113, 122, 128.

9 M.B. Norton c.s., A People and a Nation (Boston 1986), passim.
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ook, de maten en gewichten voor het hele land voor te schrijven. Aan de andere kant mochten 

de afzonderlijke staten en de grote steden veel zaken afzonderlijk regelen, zoals het onderwijs 

en tot in het begin van de twintigste eeuw de organisatie van het ijkwezen. Een voorbeeld 

betreffende het ijkwezen en de gevolgen daarvan komt later aan de orde.

Ook de democratisering in grote delen van Europa was een gevolg van onder andere de 

Franse Revolutie, en wel speciaal in West-Europa; in Midden- en Oost-Europa daarentegen 

volgde democratisering veel later of bleef in zijn geheel uit. De revoluties van 1848 

versterkten daar juist de antidemocratische en autoritaire stromingen. Politieke hervormingen 

in Europa gingen ook samen met grote veranderingen in de economie, speciaal de Industriële 

Revolutie.10

Hoe staatsvorming en het streven naar eenheid in eenheden elkaar beïnvloedden, blijkt 

ook uit de volgende voorbeelden van de ontwikkelingen in Groot-Brittannië en Duitsland. 

Tijdens de vorming van de Engelse staat na 1066 werd al vroeg aandacht besteed aan maten 

en gewichten. De Magna Carta van 1215 legde een streven naar eenheid op dit terrein vast en 

definieerde zelfs enkele lengte- en inhoudsmaten.11 Die van 1215 is de bekendste, maar er zijn 

verschillende versies geweest onder Hendrik III, namelijk in 1216, 1217, 1224/25 en 1251/ 

52.) Mede daardoor bezat Engeland al vroeg een relatief krachtig centraal gezag en ook een 

nationaal stelsel naast de plaatselijke maten en gewichten. De laatste belangrijke hervorming

leidde in 1824 tot de wettelijke totstandkoming van het Britse Imperiale stelsel, dat zich
12daarna over alle Britse bezittingen verspreidde. Dit systeem komt nog ter sprake en zal 

worden gebruikt om aan te tonen hoe de oude maten en gewichten in het algemeen in elkaar 

zaten.

In tegenstelling tot Engeland was in de Duitse staatjes die voor de Bismarckperiode 

bestonden de verscheidenheid in maat en gewicht uitermate groot. "Jedes deutsches Ländchen
13hat sein eigenes Quentchen, eigene Masse had fast jede deutsche Stadt. In 1851 werd het 

Tolverbond of Zollverein opgericht, eerst tussen Pruisen en Hannover, later traden andere

10 Stuurman a.w., 118-119, 121, 133-134.

11 R.D. Connor, The Weights and Measures o f England (Londen 1987), 64, 91.

12 R.D. Connor, a.w., passim.

13 H. J. von Alberti, Mass und Gewicht (Berlijn 1957), 56-57.
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staten toe. Het doel daarvan was de bevordering van de economie en de handel, waarmee 

werd voldaan aan een belangrijke vereiste voor de vorming van een moderne eenheidsstaat.

In de negentiende eeuw was het best gefundeerde eenhedenstelsel in Duitsland het 

Pruisische, ingevoerd bij wet van 16 mei 1816. Daarom ging Pruisen in 1870 ook niet meteen 

mee toen het metrieke stelsel werd ingevoerd. Op 22 maart 1833 werd een douanegewicht 

voor de Duitse staten bepaald; in 1856 werd het Zollpfund op 500 g vastgelegd als eerste 

aansluiting op het metrieke stelsel. Vier jaar later stelde de Bundesrat in Frankfurt am Main 

een eenvormig stelsel voor geheel Duitsland voor. Op 17 augustus 1868 werd bij verordening 

in de Noord-Duitse bond het metrieke stelsel per 1 jan. 1870 facultatief en op 1 januari 1872 

verplicht ingevoerd. Een afwijkend apothekersgewicht werd niet gehandhaafd; deze bepaling 

heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het verdwijnen van deze oude stelsels in geheel 

continentaal Europa. Het ijkwezen werd centraal geregeld door de Normal-Eichungs 

Kommission. In de grondwet van 1870 voor het Duitse rijk werd deze verordening voor 

geheel Duitsland bindend verklaard en op 1 januari 1872 werd de verordening in een Rijkswet 

omgezet.14 De invoering van de meter in Duitsland viel samen met een groot aantal andere 

maatschappelijke hervormingen: eenheid in het burgerlijk-, handels- en strafrecht, vrijheid om 

te gaan en te staan waar men wilde, de voltooiing van de emancipatie van de Joden. De 

belangrijkste verandering had plaats op economisch terrein: de gilden werden afgeschaft en 

alle nog bestaande handels- en concurrentiebelemmeringen werden opgeheven.15 

Staatsvorming en eenheid in eenheden beïnvloedden elkaar ook in Frankrijk en de 

Nederlanden.

14 H.J. von Alberti, a.w., 82-84.

15 T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1981, Zweiter Band: Machtsstaat vor der Demokratie (München, 1993), 46-47.
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6. Mentaliteitsgeschiedenis en meeteenheden

Deze studie beweegt zich mede op het terrein van de mentaliteitsgeschiedenis. In Nederland 

houden o.a. W. Frijhoff en D. van Lente zich daarmee bezig. De definitie van het begrip 

mentaliteitsgeschiedenis, zoals Frijhoff die geeft, kan als een uitgangspunt dienen voor het 

beoogde onderzoek: “Mentaliteitsgeschiedenis is de beschrijving en bestudering van de relatie 

(en haar ontwikkelingsproces) tussen de sociale en mentale component van de historische 

werkelijkheid, tussen materiele en materiële (geestelijke) sociale cultuur.”16 Van Lente geeft 

een beschrijving van wat 'mentaliteit' is in drie punten: "Zij wordt bepaald door de diepere 

lagen van de menselijke persoonlijkheid, de psychische infrastructuur die het denken en 

handelen bepaalt. Daarmee is nauw verwant het begrip 'attitude' of houding, volgens 

psychologen een min of meer duurzame oriëntatie in de wereld, een geheel van opvattingen,
17gesteldheden en strevingen die ook het gedrag van het individu beïnvloedt." Mentaliteit 

heeft bijna altijd betrekking op de geestesgesteldheid van een groep. De belangstelling gaat 

veelal uit naar de 'gewone man', maar de 'elite' wordt niet vergeten. Mentaliteiten worden

beschouwd als psychische raamwerken, die heel langzaam veranderen of eeuwenlang statisch
18blijven en plotseling veranderen.

De invoering van het metrieke stelsel was in belangrijke mate een mentaliteitskwestie. 

Dit systeem heeft eeuwenoude en zeer stabiele methoden van tellen, meten en wegen in de 

meeste landen grotendeels doen vergeten en door andere methoden vervangen, namelijk door 

het decimale stelsel en een wetenschappelijke benadering. Of de oude maten en gewichten te 

beschouwen zijn als een psychisch raamwerk of niet, in elk geval is gebleken dat dit 

raamwerk meer dan een millennium stabiel is gebleven, ondanks een groot aantal pogingen 

tot verandering en unificatie vanaf Karel de Grote tot 1789. Deze pogingen, waarop later 

wordt teruggekomen, zijn op die vanaf 1789 na mislukt en raakten daarom het meten en 

wegen in de praktijk slechts vluchtig en voorbijgaand. Niet eerder dan in de negentiende 

eeuw, waarin zich vele veranderingen voltrokken, is dit kader relatief snel van overheidswege

16 4. W. Frijhoff, ‘Mentaliteitsgeschiedenis - geschiedenis van de negentiende eeuw: een plaatsbepaling’, De Negentiende 
Eeuw  2(1986), 80.

17 D.van Lente, ‘Mentaal-culturele geschiedenis van industriële samenlevingen: een historiografische verkenning’, Tijdschrift 
voor sociale geschiedenis [TSG] 8(Hilversum 1982), 371-372.

18 Ibid.
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vervangen door een nieuw. Die 'snelheid' is inderdaad relatief; er zijn in de praktijk nog 

tientallen jaren over heen gegaan. In het dagelijks leven verliep de invoering van het metrieke 

stelsel zeer langzaam, maar in de natuurwetenschappen maakte het een snelle triomftocht. Als 

kanttekening moet worden vermeld dat het daar ging om een bepaalde versie van het metrieke 

stelsel, het centimeter-gram-secondesysteem, een Britse bijdrage tot de internationale 

metrologie, die speciaal op laboratoriumtoepassingen was toegesneden.19 Het oorspronkelijke 

metrieke stelsel, dat toen en nu in zijn modernste vorm, het Internationale Stelsel van 

Eenheden, van de meter en het kilogram als eenheden van lengte en massa uitgaat, werd daar 

lange tijd niet of weinig gehanteerd. Pas met de komst van dit systeem in 1960 pasten de 

natuurwetenschappen zich verder aan.

Lange tijd is de negentiende eeuw beschouwd als de tijd van Jan Salie, waarin

gezapigheid en slapheid de boventoon voerden. Juist in die eeuw vond de overgang plaats
20naar het Industriële tijdperk en op vele terreinen voltrokken zich diepgaande veranderingen.

7. Beschavingsoffensieven en overige vernieuwingen

De invoering van een nieuw eenhedenstelsel zou bezien kunnen worden in het kader van een 

beschavingsoffensief. Hiermee wordt in het algemeen bedoeld een poging van een 

sociaal-economische bovenlaag die het ook politiek voor het zeggen heeft, het 'gewone volk' 

bepaalde normen op te leggen, die geacht worden beschaafder of rationeler te zijn dan de nog 

bestaande gewoonten en praktijken van de doelgroep. De pogingen werden ondernomen op 

velerlei gebied: politiek, religieus, cultureel, taalkundig en ook op het terrein van maten en 

gewichten. Frijhoff heeft kersteningsoffensieven onderzocht. Hij stelt in zijn artikelen 

Vraagtekens bij het vroegmoderne kersteningsoffensief en Mentaliteitsgeschiedenis: 

geschiedenis van de negentiende eeuw: een plaatsbepaling, dat theorieën over

normontwikkelingen zoals beschavingsoffensieven en disciplinering getoetst moeten worden
21aan de realiteit van het maatschappelijk gedrag. Tussen genoemde offensieven en de 

invoering van de meter bestaat een parallel. Zij werden uitgevoerd door een bovenlaag, in het

19 http://www.bipm.org (Engelse versie) > publications > SI brochure, The International System o f Units (Parijs 1998), 91. 
PDF formaat, ook in het Frans te raadplegen.

20 W. Frijhoff, a.w., 90-91.

21 W. Frijhoff, a.w., 89; id., ‘Vraagtekens bij het vroegmoderne beschavingsof- fensief in: G. Rooijakkers en Th. van der Zee 
(red.), Religieuze volkscultuur: de spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk (Nijmegen 1986), 74-75.

http://www.bipm.org
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tweede geval bestaande uit wetenschappers en overheden, die een eind wilden maken aan een 

toestand die zij chaotisch en hinderlijk vonden. Daarom werd geprobeerd de bevolking tot 

acceptatie van het nieuwe stelsel te bewegen. Het onjuiste beeld van de 'irrationaliteit' van 

oude maten en gewichten kan zijn voortgekomen uit het beeld dat de bovenlaag ervan had. In 

werkelijkheid is hier sprake van een andere rationaliteit. De overheid streefde daarnaast in het 

kader van een beoogde nationale en economische eenheid een uniforme administratie en een 

dito belastingstelsel na en gelijkheid in eenheden was daarbij onontbeerlijk. Met andere 

woorden, hier gingen staatsvorming en het doorvoeren van vernieuwingen in het algemeen of 

mogelijk zelfs beschavingsoffensieven samen. Het is de vraag of de invoering van het 

metrieke stelsel in Nederland zozeer tot de beschavingsoffensieven moet worden gerekend. 

Hier wordt in de slotbeschouwing verder op ingegaan.

De wetenschap wilde eveneens een systeem ter beschikking hebben dat gemakkelijk te 

hanteren was en dat geschikt voor de internationale uitwisseling van onderzoeksresultaten. De 

Franse en Britse inspanningen tot eenhedennormalisering in de negentiende eeuw slaagden 

pas nadat grote problemen overwonnen waren. Een van die hinderpalen was het grotendeels 

passieve, maar vaak zeer effectieve verzet of de ingesleten gewoonten van de bevolking, de 

doelgroep van de hervorming. Om het gestelde doel te bereiken, bediende de landelijke- of 

provinciale overheid zich zowel van voorlichting als van repressie. Met behulp van tabellen 

en boekjes werd het publiek op de hoogte gebracht van de vernieuwing. Tegelijkertijd werden 

gebruikers van verboden maten en gewichten in de handel strafrechtelijk vervolgd.

Frijhoff stelt enkele vragen die in het algemeen van toepassing zijn op vernieuwingen,

namelijk de externe en de interne consistentie ervan en bespreekt ook neveneffecten, zoals het
22ontstaan van nieuwe of aangepaste riten of gebruiken. Bij het punt van de externe

23consistentie gaat het om de vraag of de uitvoerders al of niet een lijn trokken23 Was er wel 

sprake van een zwart-wit beeld, uitvoerders versus doelgroep? Of was het mogelijk dat een 

deel van de eerstgenoemde categorie zich aan de kant van de bevolking schaarde? Frijhoff
24geeft een aantal voorbeelden van deze conflicten bij kersteningsoffensieven.

22 Ibid.

23 Id. a.w., 74-75; J. Art, ‘Clerus en volksreligie: ne peius adveniat’ in: G. Rooijakkers en Th. van der Zee (red.), a.w., 102.

24 W. Frijhoff, a.w., 75, 79-81; J. Art, a.w., 104.
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Bij de interne consistentie gaat het om de vraag of een vernieuwing in het algemeen conse

quent werd doorgevoerd. Vele aanpassingen op het terrein van maten en gewichten zijn ge

heel of gedeeltelijk mislukt, omdat de politiekwetenschappelijke bovenlaag op dusdanig ver

zet stuitte dat ze er mee ophield of concessies deed. Het laatste gebeurde ook met de over

schakeling op het metrieke stelsel of eenhedennormalisering in het algemeen (zie hfdst.1, par.

3 en hfdst. 2, par. 3)

Ook onder het metrieke stelsel zijn nog resten van het oude stelsel blijven bestaan, 

analoog met de vraag van Frijhoff naar het ontstaan van nieuwe gebruiken en riten. Zo kennen 

wij nog de door de wet niet erkende eenheden pond en ons. Toen de gulden nog werd gebruikt 

hadden de munten van 5, 10 en 25 cent namen van eeuwenoude munten, respectievelijk de 

stuiver, het dubbeltje en het kwartje. Op veel duimstokken staan geen duimen meer, maar 

centimeters.

Tegenover de benadering van Frijhoff van de receptie van vernieuwingen staat die van 

C. Davids. Deze stelt in Zeewezen en Wetenschap de vraag onder welke voorwaarden 

producten van de wetenschap daarbuiten worden aanvaard. Hij gaat uit van een aantal 

vooronderstellingen betreffende de aanvaarding van vernieuwingen, die ook geschikt zijn als 

toetsingsinstrument voor de invoering van het metrieke stelsel. Innovaties doen zich voor 

langs de vrije en de onvrije weg. Van beide wegen wordt de vraag- en aanbodzijde

besproken.25

Davids behandelde zijn theorieën aan de hand van navigati emethodes, die van groot 

belang waren voor de veiligheid van de scheepvaart. Het metrieke stelsel en de sanering van 

de Angelsaksische stelsels hadden als eerste doel een eind te maken aan de grote verschillen 

in maat en gewicht. De normalisering van maten en gewichten had duidelijk meerwaarde, 

ongeacht de manier waarop deze was bereikt. Zij kwam uiteindelijk de economische en 

sociaal-politieke ontwikkelingen ten goede. Eenheidstaten konden niets beginnen met grote 

diversiteit op velerlei terrein, zoals belastingheffing, wetgeving, maar ook maten en 

gewichten. Zij gingen ook meer en meer samenwerken op het gebied van de metrologie, 

waarmee in 1798 een begin werd gemaakt (zie hfdst. 2 par. 2).

25 C. Davids, Zeewezen en Wetenschap (Amsterdam 1986), 15-31.
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Afbeelding 1. Eerste pagina van de WET van 21 augustus 1821, waarbij het metrieke stelsel per 1 januari 1820 
werd ingevoerd.
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Hoofdstuk 1. De betekenis van de oude maten en gewichten

Tussen het metrieke stelsel en de oude systemen bestaan fundamentele verschillen. 

Eerstgenoemd systeem is gebaseerd op wetenschappelijke definities en een streng decimale 

structuur. De oude eenheden hebben zich eeuwenlang ontwikkeld op basis van menselijke 

bezigheden en het milieu waarin mensen verkeren. De structuur van deze stelsels was vooral 

tweetallig (binair), daarnaast speelt het getal 12 een (ondergeschikte) rol. Het metrieke stelsel is 

speciaal gericht op rekengemak; de oude stelsels gingen uit van deelbaarheid van getallen en 

eenheden. De principes van de oude eenheden worden aan de hand van het Britse stelsel 

besproken, omdat daar nog alle kenmerken van de oude Europese maten en gewichten zijn terug 

te vinden.

1. Kenmerken

Oude maten en gewichten komen op gebruikers van het metrieke stelsel over als uiterst 

verwarrend en chaotisch. Zij lijken chaotisch, omdat ze van plaats tot plaats, van bedrijfstak tot 

bedrijfstak en van toepassing tot toepassing verschillen. De herleidingsfactoren tussen eenheden 

onderling zijn lastig en verwarrend. Daar staat tegenover dat de meeste mensen in het dagelijks 

leven geen lastige berekeningen met maten en gewichten hoefden te verrichten. Zij gebruikten 

voor hun doeleinden die eenheden die hen het beste uitkwamen. Voor de gemiddelde stads- of 

plattelandsbewoner was delen en vermenigvuldigen door 12 of machten van 2 voldoende. Oude 

maten en gewichten waren op totaal andere principes gebaseerd dan het tegenwoordige systeem. 

De oude eenheden en telmethoden mogen niet zomaar worden afgedaan als 'inferieur', 'chaotisch', 

'irrationeel' en 'lastig', omdat ze een eigen, toen geldige logica volgden, ook al spreekt die logica 

metriek denkende mensen niet meer aan.

De Poolse historicus W. Kula geeft een aantal verklaringen van de verschillen tussen de 

oude stelsels en het tegenwoordige systeem, waardoor het beter is te begrijpen waarom de oude 

maten en gewichten zo 'anders' zijn. Hij gaat vooral in op sociaal-psychologische factoren. 

Volgens Kula en met hem de Canadese natuurkundige en historisch metroloog R.D. Connor gaat 

het om een botsing van twee rekenkundige principes, namelijk de deelbaarheid van eenheden
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onder de oude systemen en de decimaalrekening in het metrieke stelsel.1 Uit de bestaande 

mogelijkheden, zoals het decimale, octale, twaalfdelige en hexadecimale of zestientallige 

talsysteem, kreeg voor het zuiver rekenen met getallen het decimale de overhand. In de handel en 

het dagelijks leven werd echter op grote schaal een aantal niet-decimale getalmaten gebruikt 

zoals het dozijn, het gros, het groot honderd en het groot duizend (resp. 12, 144, 120 en 1200). 

Hoewel de decimaalrekening meestal voor het talstelsel werd gebruikt, gold dit niet voor de 

onderverdelingen van maten, gewichten en munten. Tot aan de uitvinding van het decimaalteken 

was het gemakkelijker systematisch door twee te delen (binair stelsel) en in mindere mate de 

factor twaalf te kiezen. Zonder dit decimaalteken had het getal tien in een tijdperk waarin 

deelbaarheid van groot belang was bij het meten een bijna onoverkomelijk nadeel: het had slechts 

twee delers, twee en vijf, waarbij de laatste deler maar weinig waarde had. Vooral de onmogelijk

heid tien door drie te delen was een struikelblok. Delen door vier heeft als uitkomst de breuk 2 ^  

die in de praktijk geen hinder oplevert. Voeten van tien en van twaalf duim zijn even eenvoudig 

door vier te delen. De praktische deelbaarheid van tien door vier geldt in het dagelijks leven ook 

voor metrieke maten en gewichten. Uitdrukkelijk moet in dit verband worden gesteld dat het dan 

niet gaat om meeteenheden maar om meetinstrumenten, zoals gewichten en meetlatten. Binaire, 

twaalfdelige en hexadecimale getallen hebben veel delers, waardoor ze aan de toenmalige 

behoeften voldeden. Toch kwamen ook ‘ondeelbare’ meeteenheden voor in Nederland. De 

Amsterdamse voet (283 mm) telde elf duim en was rekenkundig en praktisch ondeelbaar. De 

Lekkendijkse roede had een lengte van 18 voet en kon theoretisch niet door 4 worden gedeeld. 

Praktisch kan het wel, omdat de uitkomst, 4 voet 6 duim een parallel met is de ‘ondeelbare’ voet 

van 10 duim. In dit verband dient de vraag gesteld te worden waarom speciaal bij de 

Amsterdamse voet werd afgezien van het voordeel van deelbaarheid.

Het sinds 1824 op de Britse eilanden gebruikte Imperial Standard System of het imperiale 

stelsel van maten en gewichten van de grote deelbaarheid het meest duidelijke voorbeeld. Het 

kent vooral binaire series met daarnaast een groot aantal losse factoren en enkele keren het getal 

twaalf als factor (1 foot = 12 inches, 1 shilling = 12 pence, 1 troy pound = 12 troy ounces; de 

shilling en het troy pound worden officieel niet meer gebruikt). De binaire series zijn vooral te 

vinden in de inhoudsmaten en de gewichten: gill - halve pint - pint - quart - pottle - gallon; iedere 

maat is het dubbele van de voorgaande en de helft van de volgende eenheid. De pottle of halve

1 R.D. Connor, The Weights and Measures ofEngland (Londen 1987), 140; W. Kula, a.w., 82-86.
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gallon is in onbruik geraakt. Het pound avoirdupois telt 16 ounces (2 x 2 x 2 x 2). De serie clove 

- stone - quarter - halve - hele hundredweight begint met 7 pounds (lbs): 7;14;28;56;112, ver

eenvoudigd tot 1;2;4;8;16. In de lengtematen treffen we een aantal losse factoren aan. Britse en 

Ierse schoolkinderen moesten vroeger het volgende rijtje uit het hoofd kennen:

1 inch = 3 barley corns (gerstekorrels)

12 inches = 1 foot

3 feet = 1 yard

5 /  yards = 16 ft 6 in = 1 rod, pole or perch

4 rods = 1 chain

10 chains = 1 furlong

8 furlongs = 1 mile

De factor 10 is opvallend en maakt het mogelijk de oppervlakte van een stuk land als volgt te 

berekenen: 5 x 8 chains = 40 chains gedeeld door 10 = 4 acres. In het algemeen zijn de 

herleidingsfactoren redelijk, maar de factor 1 rod = 5 /  yards of 16 ft 6 in valt duidelijk uit de 

toon. Hier lijkt sprake te zijn van een aanwijzing voor de irrationaliteit van oude maten en 

gewichten. Toch is deze waarde te verklaren: twee stelsels voor lengtematen, het ene voor 

algemene en het andere voor landbouwmetingen, zijn hier samengekomen. Land was de maatstaf 

voor rijkdom en welvaart, dus waren ook de landmaten belangrijker dan de algemene lengtema

ten. De lastige factor 5 /  rod en yard ontstond, omdat de algemene lengtematen aan de 

landmaten ondergeschikt werden gemaakt. In ieder ander geval zou zijn gekozen voor een factor 

als 5 of 6. De rod vormt de basis voor de landmaten furlong, rood (1 furlong x 1 rod) en de acre 

(4 roods). De inch, foot, yard en mile zijn algemene eenheden. De furlong wordt tegenwoordig 

uitsluitend nog in de paardensport gebruikt voor de meting van afstanden en baanlengten. Een 

pendant van dit verschijnsel is in de traditionele matenstelsels op het Europese continent te 

vinden. De textielmaat el heeft vrijwel steeds een ongemakkelijke verhouding met de algemene 

voet- en duimse maten met als voorbeeld: 1 el = 2 voet 2,25 duim. Voor mensen die generaties

2R.D. Connor, a.w., 35-36, 43-45.

3 Rapport 17 dec. 1814, 6e vraag, 65-66, 74 (Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem [RA NH] Archief Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen (KNAW), Commissie Eerste Klasse 1814, Rapportenboek 6).
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lang deze onderverdelingen gebruikten was de omschakeling op het decimale talsysteem en het 

metrieke eenhedenstelsel lastig. Vaak waren ze ongeschoold, terwijl de decimaalrekening - zo 

gemakkelijk als hij is wanneer hij is ingeburgerd - alleen door middel van het onderwijs 

verankerd kon worden. Het ontbreken van genoegzaam onderwijs voor voldoende mensen is een 

van de grootste hinderpalen voor de aanvaarding van het metrieke stelsel geweest.

Daarnaast kenden de oude maten nog een aantal andere karaktertrekken. Ze waren in 

Kula’s woorden significatief, dat wil zeggen, kleinschalig en nauw verbonden met de dagelijkse 

werkzaamheden en de bodemgesteldheid en antropometrisch, met andere woorden, oude 

eenheden waren gebaseerd op lichaamsdelen, zoals de duim, de voet en de arm.4 Deze twee 

kenmerken van de traditionele maten en gewichten hebben de gewenning aan het metrieke stelsel 

in geheel Europa sterk parten gespeeld.

Een belangrijk nadeel van de oude maten, gewichten, munten en telmethoden is, dat het 

uitermate lastig is er grote berekeningen mee te verrichten, omdat ze uit de pas lopen met het 

decimale talsysteem. Een voorbeeld uit het imperiale stelsel toont dit ongemak op overtuigende 

wijze aan. Een partij goederen weegt bruto 256 ton 17 hundredweight 3 quarters 20 pounds (ton 

256.17.3.20). De tarra is 2,5 procent. Bereken het nettogewicht van de partij en de opbrengst als 

de prijs per hundredweight £3.14.10 is. Wie probeert deze opgave uit te rekenen, wordt 

geconfronteerd met een geraffineerde rekenkundige foltering. Kula noemt dit nadeel niet en toch 

was het lastige rekenwerk onder de oude systemen een van de voornaamste redenen waarom het 

metrieke stelsel is ingevoerd. In het dagelijks leven werd eeuwenlang weinig gerekend met maten 

en gewichten en de niet-decimale onderverdelingen voldeden uitstekend.5 Het rekenen ging 

gewoonlijk niet verder dan het uit het hoofd delen van bijvoorbeeld een pond door 2, 4, 8 en 16 

wat niet lastiger was dan delen door 10. Bij grotere berekeningen beginnen de breuken x/8 en 

x/16 al lastig te worden. Meer en meer verschoof reeds in de achttiende eeuw het accent van 

kleinschalige deelbaarheid naar het grootschalig rekenen met eenheden; de daarbij optredende 

problemen werden steeds bezwaarlijker gevonden.

Het feit dat de oude maten zo sterk verschilden van plaats tot plaats is niet zo dramatisch 

als het lijkt. De meeste mensen werden geboren, werkten en stierven in dezelfde plaats en ze

4 W. Kula, a.w., 24-28. De door Kula gebruikte termen ‘significatief’ en ‘concentioneel’ worden in deze studie overgenomen als 
technische termen om fundamentele verschillen tussen de oude systemen en het metrieke stelsel aan te geven.

5 R.D. Connor, a.w., inleiding, XXV: ‘Systems of metrology prior to those of the present day had regard more to the division of 
an article or unit than to ease of calculation. The former took place all the time whereas computation was the province of the 
few’.
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kwamen niet of nauwelijks in aanraking met andere meeteenheden. Rondreizende kooplieden 

hadden wel last van de verschillen; zij waren echter gewoonlijk voorzien van tabellen waarmee 

de maten en gewichten die ze in de verschillende plaatsen en markten tegenkwamen, werden 

herleid. De groothandel gebruikte veelal de eenheden van een belangrijke regionale, nationale of 

internationale handelsplaats. Zo hanteerden in de Republiek der Verenigde Provinciën de 

nijverheid en de interregionale handel zeer vaak Rijnlandse lengtematen en/of de Amsterdamse 

maten en gewichten. Het in vele Europese plaatsen gebruikte Trooise gewicht had een handels

pond van 16 en een pond van 12 ons voor edele metalen en medicijnen. Beide ponden waren 

oorspronkelijk afkomstig uit de Franse stad Troyes, een belangrijke internationale handelsstad. 

Het Trooise pond van 12 ons (373 g) werd bijna universeel als apothekersgewicht gebruikt, 

hoewel in de loop der tijden toch verschillen optraden in de zwaarte van het Trooise apo

thekerspond en de structuur van de apothekersgewichten.6

Vanaf de achttiende eeuw verbeterde de verkeersstructuur in een groot deel van de westerse 

wereld en nam de mobiliteit toe. Er werd vaker verhuisd en in het premetrieke tijdperk zag de 

migrant zich genoodzaakt op een ander eenhedenstelsel over te schakelen. Dit probleem leidde op 

zijn beurt tot toenemende druk om tot hervorming en unificatie te komen. Sinds de late twintigste 

eeuw kan iemand verhuizen naar alle landen in continentaal Europa en vele andere staten buiten 

dit werelddeel zonder met onbekende meeteenheden te worden geconfronteerd. De Ierse 

Republiek kent zowel Britse als metrieke eenheden, maar de Britse zullen mogelijk binnen af

zienbare tijd hebben afgedaan.

2. Sociale aspecten

Kula stelt dat de belangrijkste tegenstelling tussen het metrieke stelsel en de oude systemen 

gelegen is in de sociale betekenis van het meten en wegen. Tegenover de reeds genoemde 

significatieve oude maten en gewichten staat het conventionele metrieke stelsel, conventioneel in 

die zin, dat het gebaseerd is op streng wetenschappelijke definities en afspraken. Het is 

grootschalig en bedoeld voor zowel nationaal als internationaal gebruik. Op sociaal vlak betekent 

het metrieke stelsel volgens Kula niets. De metrieke eenheden hebben geen directe relatie meer 

met het werk of milieu, wat vooral blijkt bij de landmaten. Daar staat tegenover dat de

6 Id., a.w., 118-119; rapport 17 dec. 1814, 6e vraag, Rijnlandse/Amsterdamse eenheden, 66; Troois gewicht, 67-69 (RA NH), 
Archief KNAW, Commissie Eerste Klasse 1814, Rapp. bk. 66).
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plaatselijke oude maten werden gebruikt in kleinschalige, agrarische samenlevingen en niet in de 

twintigste-eeuwse Europese commercieel-industriële samenleving met zijn andere behoeften. 

Twee afzonderlijke hectares akkerland zijn niet altijd gelijk aan elkaar. Een boer die honderd 

hectare vruchtbaar land bezit kan rijker zijn dan een collega die honderdtwintig hectare schraal 

land heeft. Voor de berekening en vergelijking van de opbrengst op verschillende soorten land 

kan de grootheid opbrengst per hectare worden gebruikt, waardoor de verschillen ook duidelijk 

worden. De oude oppervlaktematen waren gebaseerd op de vruchtbaarheid van het land of op het 

werk dat binnen een dag werd gedaan. 'Werkmaten' waren onder andere de dagwand (journée), 

de morgen en in theorie de Angelsaksische acre. Deze maat is door regelgeving in Engeland rond 

1305 conventioneel geworden. Als de werkmethoden en technieken veranderden, kregen ook de 

oppervlaktematen de neiging groter te worden. De 'werkmaten' in de wijnbouw waren kleiner 

dan de maten in andere agrarische bedrijfstakken. Ook uit deze kenmerken van oude 

oppervlaktematen blijkt het significatieve karakter ervan.

Als in onze tijd dergelijke landmaten werden gebruikt, zouden zij door mechanisatie, 

modernisering en betere gewassen een veel grotere of veel kleinere oppervlakte hebben dan de 

oude. Iedere boer had dan zijn eigen morgen, afhankelijk van de grootte van zijn akkers, 

samenstelling van de bodem, het te verbouwen gewas en het motorvermogen van zijn tractoren. 

Hetzelfde zou gelden voor zaaimaten waarvan de grootte zou worden bepaald door zaai- en 

pootmachines. Dergelijke eenheden zijn in de twintigste eeuw niet houdbaar en daarom 

gebruiken de metrieke landen de conventionele hectare en de Britten en de Amerikanen de 

conventionele acre.

De maten die op de vruchtbaarheid van de bodem waren gebaseerd gingen uit van de 

hoeveelheid graan die uit een zekere inhoudsmaat op een bepaalde vlakte werd uitgezaaid. Op 

vruchtbaar land kon op een relatief kleine oppervlakte worden gezaaid en de landmaat was 

kleiner. Omgekeerd werd deze groter als het land schraal was, omdat dan een maat zaad over een 

groter gebied moest worden verspreid. Dit systeem van zaaimaten werd op vele plaatsen ter 

wereld toegepast.8

7 W. Kula, a.w., 29-42, 120 en 122.

8 Inhoudsmaat oppervlaktemaat 
Frankrijk
boisseau boisselée
boisseau boisseau
setier seterée
setier setier
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De oude maten kunnen worden gebruikt als historische bron. Sterk verschillende landmaten in 

een bepaald gebied kunnen de onderzoeker veel informatie verschaffen, bijvoorbeeld over 

vruchtbaarheid en werkmethode en het is mogelijk de gewenste gegevens uit deze maten te 

halen. In dergelijke gevallen voldoet het herleiden naar de hectare niet en vormt het 

conventionele karakter van die maat (en de Britse acre) een nadeel, terwijl het significatieve en 

streekgebonden karakter van de oude maten een belangrijk voordeel oplevert voor het onderzoek. 

Tegen de scherpe antithese 'significatief-conventioneel' kan bezwaar worden aangetekend.9 

Premetrieke maten behoorden in principe tot de eerstgenoemde categorie, maar werden in de 

loop van tijd steeds conventioneler door ingrijpen van overheden. Lokale heren waren meestal 

tegen nationale unificatie, maar schreven in hun gebied bepaalde maten en gewichten voor. De 

achttiende-eeuwse schrijver J.K. Haur schreef over enkele Poolse landmaten het volgende: 

‘Vloka's and lans are of two kinds: some defined by Crown statute or other law, and others 

defined by no law, but by custom and whim’.10 Het is duidelijk dat de eerste maten conventioneel 

en de andere significatief en kleinschalig waren. Kula gaat wel in op de grote invloed die de 

feodaliteit in Frankrijk had op het meten en wegen, maar hij vraagt zich niet af of het karakter 

van de oude eenheden daardoor werd aangetast. Pure ‘significantie' van eenheden kan alleen 

opgaan voor de zuivere voorouderlijke maten en gewichten die zich hadden ontwikkeld door 

milieu- en werkomstandigheden. Zodra een heer of een overheid een enkele inhouds- of 

oppervlaktemaat voorschrijft, verliest deze maat voor veel mensen zijn betekenis en krijgt een 

willekeurig karakter. Zo bezien, zijn reeds vóór de komst van het metrieke stelsel vele oude

Ierland
gallon gallon
Japan
bu bu
sun sun
shaku shaku
Malta
tomna tomna
modd modd
Nederland
mud mud

W. Kula, a.w., 32.

9 W. Kula, a.w., 32, 35-36, 41, 113, 313, 313 noot 5: ‘Throughout this book the antithesis between pre-metric 'representational'
(significatieve) measures and metric measures of convention is consistently maintained. It is unfortunate that the term 'conventio
nal' is applied by some writers to the former measures, implying some sort of primeval 'social contract'; there had been, of 
course, no such contract, and pre-metric measures were by no means fixed, 'arbitrarily' as H.T. Wade would have it in: Weights 
and Measures, (Encyclopedia o f Social Sciences 15(New York 1949), 389-392), but determined by the needs of life and work. It 
was the basic unit of the metric system that was largely arbitrary and wholly dependent of convention’.

10 W. Kula, a.w., 41.
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maten en gewichten op lokaal niveau conventioneel geworden, zonder dat in deze gevallen een 

bewust streven naar invoering van dergelijke eenheden bestond. In Frankrijk voltrok zich dit 

proces vooral door toedoen van lokale heren, in Groot-Brittannië door vorstelijke wetgeving. Na 

de Magna Carta van 1215 hebben de Britse vorsten en het parlement gestreefd naar een natio

naal stelsel van maten en gewichten. Toen in 1789 de Franse Revolutie uitbrak had Engeland al 

belangrijke vorderingen gemaakt op deze weg.11 De nu bestaande wettelijke en conventionele 

acre (0,4 ha) was oorspronkelijk een significatieve maat, gebaseerd op de hoeveelheid land die in 

één dag door een span van twee ossen kon worden geploegd. Hij had in theorie de vorm van een 

lange, smalle strook grond, 4 rods breed en 1 furlong lang (20,12 bij 201,2 m). Ongetwijfeld 

hebben op de Britse eilanden vele verschillende acres bestaan, aangepast aan plaatselijke

omstandigheden. Rond 1305 werd echter bij het Statute o f Measuring Land bepaald dat de acre
12in het hele land een oppervlakte moest hebben van 4840 vierkante yards.

Een andere tegenstelling tussen het metrieke stelsel en de oude systemen is, dat in het 

eerstgenoemde wordt geprobeerd het aantal eenheden zoveel mogelijk te beperken en uiteindelijk 

wordt 'een eenheid per grootheid' nagestreefd. In het metrieke of internationale stelsel (SI) wordt 

lengte met één enkele eenheid, de meter en zijn delen en veelvouden, uitgedrukt in decimale 

voorvoegsels, gemeten. Dit beginsel was voor de mens in het premetrieke tijdperk 

onvoorstelbaar. In de oude stelsels werden per grootheid veel verschillende eenheden gebruikt en 

dat kwam niet voort uit een kwantitatieve, maar een kwalitatieve manier van denken. Mensen 

werkten liever met onveranderlijke prijzen dan met onveranderlijke maten en gewichten. Het 

aantal onsen in een pond varieerde van 12 tot 32 ons, het eerste voor kostbare waren, het laatste 

voor de goedkoopste levensbehoeften. Lengtematen varieerden op dezelfde manier afhankelijk 

van het werk dat werd gedaan: duimen, palmen, voeten, ellen, vadems, roeden, mijlen, uren
13gaans. Omdat al deze eenheden ieder hun eigen toepassing hadden was herleiding ervan vaak 

niet nodig. Kula beschrijft speciaal de toestand in Frankrijk, maar feitelijk werd op deze manier 

in geheel Europa gemeten.

11 R.D. Connor, a.w., inleiding, XXIV, 344; passim.

12 R.D. Connor, a.w., 36-39, 322.

13 W. Kula, a.w., 12, 87-89.
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3. Vroege pogingen tot unificatie

Eeuwenlang trokken vorsten te velde tegen de zo nauw aan milieu en werk gebonden lokale 

eenheden om in hun rijk gelijkheid in maat en gewicht te verwezenlijken en steeds weer faalden 

ze hierin. De gewenste eenvormigheid paste tevens in hun streven naar grotere economische 

integratie en staatkundige eenheid, vooral van de kant van de absolutistische vorsten.

Er zijn vier golven van metrologische vernieuwing geweest: de eerste twee waren de 

Karolingische hervorming en de inspanningen van zestiende- en zeventiende-eeuwse absolutis

tische vorsten. In de twee eeuwen daarna volgden nog de hervormingen door de verlichte abso

lutistische vorsten en uiteindelijk vanaf 1790 de invoering van het metrieke stelsel.14

Deze hervormingspogingen houden altijd in dat de betekenis (het significatieve karakter 

volgens Kula) van maten en gewichten werd aangetast, ofwel door de keuze van een aantal 

belangrijke oude eenheden als standaard, of door de invoering van een totaal nieuw stelsel, in het 

laatste geval dus het metrieke.

Pogingen tot nationale unificatie begonnen al in het Romeinse rijk. De Romeinen bezaten 

een hoog ontwikkeld twaalfdelig eenhedenstelsel, aan te tonen door de verdeling van het 

Romeinse pond: 1 libra = 12 unciae = 48 sicilici = 96 drachmae = 288 scripulae = 576 oboli = 

1728 siliquae. Het werd ook elders in Europa gebruikt naast bestaande systemen. Sporen ervan 

zijn terug te vinden in het Britse imperiale stelsel.15 De woorden 'inch' en 'ounce' hebben dezelfde 

oorsprong, 'uncia', het twaalfde deel van een Romeins pond (327,5 resp. 27,92 g). Ook de 

drachme (dram of drachm) en de scripulum (scruple) staan bekend als kleine Britse handels- en 

apothekersgewichten. Van de Romeinen erfde Europa ook de Romeinse cijfers, die uiteindelijk 

zijn vervangen, omdat er bijna niet mee te rekenen was. Daarom hebben ze in de Renaissance na 

veel strijd plaats moeten maken voor de Hindu-Arabische cijfers. Later volgde in Frankrijk een 

millennium van mislukkingen, van de hervorming van Karel de Grote in 789 tot 1789.

De Karolingische hervorming van 789 was een onderdeel van de centraliserende politiek 

van Karel de Grote.16 Ze was gebaseerd op de Karolingische voet en het gelijknamige pond. 

De voet had een lengte van 324,84 mm en is onder de naam pied du Roi de Parijse standaard

14 W. Kula, a.w., 114-119.

15 R.D. Connor, a.w., 10 -  23, 117.

16 H. Witthöfft, Münzfuss, Kleingewichte, Pondus Caroli und die Grundlegung des Nordeuropäischen Mass- und 
Gewichtswesens in Fränkischer Zeit (Ostfildern 1984), 52-94.
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maat geworden. Het Karolingische pond sterling (livre esterlin, pile de Charlemagne of 

Pondus Caroli) woog 367,1 gram en werd zowel voor geld (de waarde van een pond goud) als 

voor het wegen gebruikt. Het kende twee onderverdelingen, voor geld 1 livre = 20 sous 

(stuivers); een sol = 12 deniers (penningen), een verdeling die tot 1971 op de Britse eilanden 

voor het pond sterling en het Ierse pond werd gebruikt. De verdeling van het gewicht was: 1
17livre is 12 once, 1 once = 20 deniers of 40 oboles. Het livre esterlin is door Jean le Bon in 

1350 vervangen door het livre poids de marc, het standaardpond van Parijs, gelijk aan 489,5 

gram. Is het mogelijk, dat het Troois pond van 12 ons uit het Karolingische is voortgekomen? 

We weten het niet zeker, maar het verschil tussen beide ponden is gering. Het einde van het 

millennium was 1789, toen de aartsbisschop van Autun, Charles Maurice de Talleyrand, in de 

Franse Assemblée Nationale voorstelde een eenvormig systeem in te voeren, waarmee de 

ontwikkeling van het metrieke stelsel op gang kwam.

Ook wetenschappers streefden ernaar in de zeventiende en achttiende eeuw een eind te 

maken aan de grote verscheidenheid in maat en gewicht, maar de sociaal-politieke toestand op 

het continent in de achttiende eeuw sloot hervorming uit. In Frankrijk verhinderde de macht van 

seigneurs en belangrijke steden iedere poging om tot 'eenheid in eenheden' te komen. De centrale 

overheid kon daar weinig tegenin brengen. In het toenmalige Duitse Rijk, versplinterd in vele 

kleine staatjes, en in de Republiek der Verenigde Provinciën waren zelfstandigheidsdrang en 

particularisme onoverkomelijke hindernissen. Daarnaast gold zo goed als overal de afkeer van 

alles wat nieuw is en de onwil om oude gewoonten los te laten. In de zestiende en zeventiende 

eeuw probeerden verschillende absolute vorsten de maten en gewichten te hervormen en te 

unificeren, maar zij faalden in hun opzet. Granvelle stelde in 1559 een plan op tot centralisering 

van het bestuur in de Nederlanden, waarbij ook eenheid in maat en gewicht werd genoemd: 

‘Qu'il (de koning) ordonne...aussi une sorte de poix, de mesure et de monnoye en tout ce roy- 

aulme’. In de plakkaten is verder geen specifieke wetgeving over maten en gewichten

aangetroffen. Het muntplakkaat van 24 oktober 1559 erkende ten hoogste 35 munteenheden in de
18Nederlanden.18

17 Karel de Grote gebruikte de Latijnse taal. De corresponderende Latijnse termen voor de gangbare Franse benamingen in de 
tekst zijn naast Pondus Caroli: livre = libra; once = uncia; denier = denarius; obole - obolus.

18 Ch. Weiss cs, Papiers d'état du Cardinal Granvelle 5(Parijs 1841-1852) 681 (citaat); V. Terlinden en J. Bolsée, Recueil des 
Ordonnances des Pays Bas, 2e serie, 1506-1700, regering van Filips II, 26 okt. 1555 - 27 aug. 1559; sept. 1559 - 31 dec. 1562 
8(Brussel 1978), no. 6, Vastlegging van zekere muntkoersen en verbod op alle andere munten, 14-23. Dit plakkaat werd enige 
malen verlengd; er was ook een aantal kleinere plakkaten over de munt.
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Frans I van Frankrijk decreteerde in 1540 dat in het openbare en het handelsbelang de maten en 

gewichten moesten worden genormaliseerd. Kula haalt uit de Encyclopédie alle Franse vorsten 

aan die normalisering nastreefden, Karel de Grote, Filips de Lange, Lodewijk XII, Frans I, 

Hendrik II, Karel XI, Hendrik III en Lodewijk XIV. Hij noemt verder geheel of gedeeltelijk 

mislukte pogingen van Russische, Poolse en Pruisische vorsten. In de achttiende eeuw streefden 

keizers uit het Oostenrijks-Habsburgse huis naar eenvormigheid in maat en gewicht, maar ook zij 

moesten tegenover het hardnekkig verzet de vlag strijken.19 In de door hen nagestreefde 

eenheidstaat was geen plaats voor tientallen naast elkaar bestaande stelsels en stelseltjes.

In de Republiek der Verenigde Provinciën werd landelijke uniformering vóór 1790 vooral

gehinderd door het gewestelijke en stedelijke particularisme. Een andere oorzaak van deze mis-
20lukkingen werd en wordt gezien in de invloed van de feodaliteit, zoals in Frankrijk. In dat land 

waren de seigneurs onafhankelijk op velerlei gebied. Als zij de maten en gewichten op hun 

territorium konden vaststellen, konden ze er zoveel mogelijk profijt van trekken.

De invoering van het metrieke stelsel was mogelijk als aan twee criteria werd voldaan: 

gelijkheid voor de wet en eenheid van wetgeving. Ongelijkheid in eenheden betekende ook 

ongelijkheid voor de wet. Een heersende partij (bijvoorbeeld de Franse seigneurs) kon maten en 

gewichten opleggen die haar begunstigden en de zwakke partij (de boeren) werd gedwongen dit 

dictaat te accepteren. Ook in dit opzicht was de maat voor die tijd menselijk, hij behoorde wel tot 

de ene, maar niet tot de andere persoon of groep. Gelijkheid voor de wet legde voor ieder 

bindende eenheden op. Niemand kon de conventionele maat die gerelateerd was aan de omvang 

van de aarde aan zijn wil onderwerpen, hij werd 'bovenmenselijk'. De maat werkt vervreemdend, 

zoals producten vervreemdden bij de overgang van ambachtelijke naar industriële productie, zo 

ging het ook met de overgang van de kleinschalige stelsels van traditionele maten en gewichten 

naar de grootschaligheid van het metrieke stelsel. De afmetingen van het menselijk lichaam 

telden niet meer, de maat was objectief, gold voor iedereen en was niet meer plaats- en 

persoonsgebonden. Traditionele maten en gewichten waren ook vaak menselijk op een verkeerde 

manier, omdat ze werden gebruikt om te bedriegen en er anderen te kort mee te doen, iets 

waaraan mensen zich steeds weer schuldig maken. Dan gold het recht van de sterkste, de heer

19 W. Kula, a.w., 116-118, 177.

20 J. Delambre en P. Méchain, ‘Vorbemerkungen’ bij Grundlagen des dezimalen metrischen Systems oder Messung des 
Meridianbogens zwischen den Breiten von Dünkirchen und Barcelona, ausgeführt im Jahre 1792 und in den folgenden von 
Méchain und Delambre, in: Ostwalds Klassiker der exakten Wisschenschaften, Band 1818 (Leipzig 1911), 13; W. Kula, a.w., 
285-286; R.D. Connor, a.w., 344.
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versus de onderhorige boer, de koopman tegenover de consument. Door het uitbreken van de

Franse Revolutie en de in de negentiende eeuw uitgevoerde sanering van de traditionele
21eenheden in de Engelssprekende landen, werd het mogelijk daaraan een eind te maken.

Tegen de stelling die de metrieke eenheden alle menselijkheid ontzegt, kan worden aan

gevoerd dat de meter deze karaktertrek van de maat en de sociale betekenis van matenstelsels 

niet heeft vernietigd, maar verlegd. De meter 'ontmenselijkte' het directe meten en wegen,

maar zorgde er ook voor dat een werktuig van man 's inhumanity to man veranderde in een
22basis tot samenwerking tussen alle mensen, ongeacht rang of stand. Een goed ontwikkeld 

ijkwezen, gesteund door een sterk centraal gezag, heeft ook de eenheden van Groot-Brittannië
23en de Verenigde Staten in hoge mate tegen frauduleuze praktijken bestand gemaakt. De ma

ten werden ook daar ondergeschikt aan de eenheid in wetgeving en gelijkheid voor de wet. 

Een acre, een foot, een pound hebben overal in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië pre

cies dezelfde waarde.

Naast het probleem van de 'menselijkheid' van maten en gewichten hebben ook de twee 

andere tegenstellingen (decimaal versus deelbaarheid, conventioneel versus significatief) tus

sen het metrieke en de oude stelsels de overgang op het eerstgenoemde systeem decennia lang 

vertraagd. De problemen die de invoering van de meter en het principe van zo weinig moge

lijk eenheden per grootheid opleverden voor mensen die weinig geschoold waren, lieten de 

omschakeling bijna mislukken. Het gaat om personen die anders maten, wogen, telden en 

rekenden. Om al deze problemen te overwinnen en metriek te leren denken was een radicale 

mentaliteitsverandering noodzakelijk. De moeilijkheden die deze vernieuwing in Frankrijk 

met zich meebracht leken blijkbaar onoverwinnelijk, gezien de belangrijke concessies die zijn 

gedaan aan het verzet van de bevolking in 1800, 1812 en 1816. In het laatste jaar werd het 

gebruik van decimale maten en gewichten in de kleinhandel zelfs verboden. Vanaf 1840 is het 

decimale metrieke stelsel in Frankrijk evenwel bij uitsluiting van alle andere maatsystemen 

definitief van kracht geworden.

Traden bij de invoering van dit systeem specifieke problemen op die het proces ernstig 

vertraagden, dan mag niet worden vergeten dat ook hervormingen van oude stelsels zeer

21 W. Kula, a.w., 122-123, 161-184, 226.

22 W. Kula, a.w., 123.

23 W. Kula, a.w., 280-283.
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moeizaam verliepen en vaak mislukten. Ook hier leverde de bestaande ongelijkheid voor de 

wet en de vervreemding van eenheden door het opleggen van standaarden door nationale 

overheden of feodale heren moeilijkheden op. De nu gebruikte Britse eenheden hebben 

slechts langzaam en tegen krachtig plaatselijk verzet in, vele lokale maten, gewichten en sys

temen vervangen. Zoals in Frankrijk een conflict ontstond tussen overheid en bevolking toen 

de regering de meter probeerde in te voeren, zo was ook in Engeland sprake van een 

tegenstelling tussen het streven naar het opleggen van uniforme en dus conventionele 

standaarden en het behouden van plaatselijke en significatieve varianten. Twee deelconflicten 

worden nader besproken, namelijk de invoering van de balans in de Middeleeuwen en de 

moeizame afschaffing van de London butcher's stone van 8 pounds (lbs) in de negentiende en 

twintigste eeuw. In het eerste geval ging het om een verandering in de manier van wegen op 

de markten en in de kleinhandel, waarbij de balans een veelgebruikte unster, genaamd de 

auncel, moest vervangen. Er waren twee typen van deze apparaten. Een had twee ongelijke 

armen waarbij het te wegen goed aan de korte arm hing. Aan de lange arm werd een gewicht 

verschoven totdat evenwicht was bereikt en er was een primitieve balans die de weger in de 

hand hield. Het afschaffen van de auncel raakte direct aan de dagelijkse bezigheden van koper 

en verkoper. Met dit onnauwkeurige instrument werd op grote schaal vals gewogen en na vele 

klachten over het apparaat werden het gebruik en het bezit ervan onder Edward III in 1290
24verboden; het gebruik van de balans werd dwingend voorgeschreven. Veel andere verboden 

volgden, maar tevergeefs. In 1428 werd de kerk te hulp geroepen en de aartsbisschop van 

Canterbury, Henry Chicheley, excommuniceerde iedereen die het nog waagde de unster te 

gebruiken. Daarna nam het gebruik ervan af ten gunste van de balans, maar hij bleef vooral in 

afgelegen plaatsen tot in de zeventiende eeuw in gebruik. Nog steeds wordt op veel plaatsen 

in de wereld met de unster gewogen, waaruit blijkt hoe oude gewoonten blijven 

standhotdenlgende geval toont aan hoe ook bij een verandering in de negentiende en de 

twintigste eeuw, zonder decimale invloeden, het verzet tegen uniformering van maten en 

gewichten en de macht der gewoonte bijna onoverkomelijk waren. De oude London- o f butcher's 

stone woog 8 lb, terwijl de wettelijke stone 14 lb weegt. Vanaf de dertiende eeuw werd de een-

24 De balans is een staand weegwerktuig met twee gelijke armen met aan iedere arm een schaal, een voor het te wegen goed, de 
andere voor de gewichten; met de gewichten wordt het apparaat 'in balans gebracht'. In Engeland werd gestreefd naar de invoering 
van een grote en een kleine balans, de Kings greater beam en de Kings lesser beam. De grote was bedoeld voor goederen die met 
de centenaar van 112 lbs werden gewogen, de kleine voor de dagelijkse bezigheden waarvoor ponden en onsen werden gebruikt.

25 R.D. Connor, a.w., 133-135, 138-140.
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heid van 8 lb genoemd als de stone voor o.m. suiker en specerijen en hij werd vanaf 1708 het 

gewicht voor vlees, de butcher's stone. In 1834 wilde de overheid het gewicht van 14 lb als de 

enige toegelaten stone normaliseren en legaliseren en bepaalde dat alle andere stones per 1 

januari 1835 moesten verdwijnen. Deze verordening hielp niet. Honderd jaar later (!) moest in 

december 1934 de stone van 8 lb opnieuw worden verboden. Dit gewicht had zelfs de wetgeving 

van 1878 overleefd. Een overgangsperiode tot 1 januari 1940 werd toegestaan ter wille van de af

schrijving en vervanging van weeginstrumenten die met het oude gewicht werkten. Voor Connor 

is het onbegrijpelijk dat de butcher's stone, die verboden was bij een decreet dat 100 jaar eerder 

was uitgevaardigd, nog zo lang stand hield. Hij concludeert: ‘...we have a situation fit to make the 

angels weep’.26

Na eeuwen van wetgeving, verordeningen en conflicten volgde in 1824 op de Britse ei

landen uiteindelijk een wet die een belangrijke stap vormde naar algehele unificatie van maten 

en gewichten. De Weights and Measures Act van 1824 formuleerde het imperiale stelsel zoals 

het tot diep in de twintigste eeuw gebruikt werd, maar bevatte een belangrijke tekortkoming: 

artikel 16 gedoogde het voortbestaan van plaatselijke maten en gewichten. De niet erkende, 

maar wel getolereerde eenheden bleven zodoende bestaan, hoewel het gebruik ervan lang

zaam afnam. Nieuwe wetgeving in 1834 en 1835 verbood het aanwenden van lokale meet-
27eenheden. Het werd nu formeel mogelijk voor geheel Groot-Brittannië (Ierland nog inbegre

pen) een enkel eenhedenstelsel door te voeren. Toch traden problemen op met zich hard

nekkig handhavende plaatselijke varianten. Een in 1862 ingestelde commissie van onderzoek 

constateerde veel wantoestanden, zodat nieuwe wetgeving noodzakelijk werd geacht en in 

1878 bracht een nieuwe wet formeel het definitieve einde van de niet erkende maten en ge

wichten. De wet legde precies vast welke eenheden werden erkend en in de handel moesten 

worden gebruikt, met hun delen en veelvouden en in principe werden geen afwijkingen meer 

gedoogd. Het conflict tussen significatieve en conventionele maten en gewichten werd uitein

delijk op het Europese continent en op de Britse eilanden in het voordeel van de laatste be

slist. Het heeft geduurd van de afkondiging van de Magna Carta in 1215 tot 1878 voordat op 

de Britse eilanden officieel eenheid in maat en gewicht was verwezenlijkt. Uit het voorbeeld

26 R.D. Connor, a.w., 335-336.

27 R.D. Connor, a.w., 255-256. Britse wetten worden alleen van het jaartal voorzien. 260: ‘It shall and may be provided for any 
person or persons to buy and sell Goods and Merchandise by any weights and measures established by local customs, or founded 
on special agreement: provided...the ratio of proportion which such customary measures or weights shall bear to the said (er
kende) weights and measures shall be painted or marked upon all such customary weights and measures respectively’.
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van het bovengenoemde slagersgewicht blijkt echter dat van praktische uniformiteit pas 62 

jaar na de wet van 1878 sprake was. Omdat het Amerikaanse eenhedenstelsel een Britse erfe

nis is, lijkt het terecht naar de Amerikaanse Secretary o f State, John Quincy Adams te verwij

zen. Deze ging in 1821 in op de inspanningen die de landelijke overheid en de wetenschap 

zich eeuwenlang in Groot-Brittannië hadden getroost om tot een nationaal eenhedenstelsel te

komen.28

Op 1 oktober 1995 en verder op 1 januari 2000 is Groot-Brittannië gedeeltelijk op het 

metrieke stelsel overgestapt. De veel grotere inspanningen die Ierland zich getroost, zijn op 

het continent onbekend; dit land wil metriek worden. Zo streeft Ierland in tegenstelling tot 

Engeland onder meer de volledige invoering van de meter in het wegverkeer na. Vooral in de 

grote winkels worden al enkele jaren losse producten in metrieke eenheden verkocht en uit

eindelijk zal deze verplichting voor alle winkels gelden. Overblijvende oude eenheden zijn de 

pint, omdat hij in de pubcultuur een grote gevoelswaarde heeft en het troy ounce, dat in de 

goudhandel wordt gebruikt. In het Britse geval gaat het vooral om voorverpakte producten. 

Het is een compromisbesluit dat genomen is door een 'eurosceptische' Conservatieve regering. 

De aangenomen dubbele standaard kan leiden tot veel problemen en grote verwarring tot ge

volg hebben. Daardoor is de zo moeizaam bereikte eenheid in eenheden is ook verloren ge

gaan.

28 J. Perry, a.w., 3, citaat J.Q. Adams: ‘...for a series of ages they have been engaged in the pursuit of an uniform system of 
weights and measures. To this the wishes of their philanthropists, the hopes of their patriots, the researches of their philosophers, 
and the energy of their legislators, have been aiming with effort so stupendous and with perseverance so untiring that, to any 
person who shall examine them, it may well be a subject of astonishment to find that they are yet entangled in the pursuit at this 
hour, and that it may be doubted whether all their latest and greatest exertions have not hitherto tended to increase diversity 
instead of producing uniformity’.
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Afb. 3. Metrieke korenschaal met bijbehorende gewichten en strijkstok. Deze schaal werd vervaardigd rond 1830 
in Amsterdam.
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Hoofdstuk 2. De ontwikkeling van het metrieke stelsel

Zoals in het eerste hoofdstuk is uiteengezet, zijn twee rode lijnen te bespeuren in het een- 

hedenvraagstuk, namelijk het streven van centrale overheden naar eenheid in maat en gewicht, 

dat uiteindelijk tot de invoering van de meter leidde en de weerstand daartegen door de 

gebruikers van kleinschalige, antropocentrische of op het dagelijks werk gebaseerde deelbare 

maten. Eerst wordt het streven naar eenheid in eenheden vóór de Franse Revolutie behandeld; 

dan volgt de ontwikkeling van het metrieke stelsel van 1790 tot 1840.

1. De aanloop tot 1789

Rond 500 vond een onbekende Indische wiskundige de nul uit en met de getallen 1 tot en met 

9 plus de 0 was een eenvoudige decimale notatie van cijfers geschapen. Het decimale tal- 

systeem was al bij de Chinezen in gebruik. Door het tellen met de vingers en tenen is niet al

leen het decimale talstelsel ontstaan maar ook systemen gebaseerd op de getallen 5, 12 en 20 

kunnen daar uit zijn voortgekomen.1 Een ander belangrijk stelsel is het binaire, dat nu het 

fundamentele talsysteem in de informatica is. Decimale getallen worden ingetypt, de compu

ter herleidt ze naar binair en verwerkt ze. Dan herleidt de computer het resultaat terug naar 

decimaal en geeft het weer op het scherm. Het binaire talstelsel kan op de achtergrond blijven; 

kennis ervan is alleen nodig voor specialisten en (hobby)programmeurs. Van de pogingen tot 

metrologische hervormingen heeft de eerder besproken Karolingische hervorming van 789 

eeuwenlang tot de verbeelding gesproken. Algemeen werd aangenomen dat deze poging ge

slaagd was. Het is echter waarschijnlijk dat deze normalisering slechts gedeeltelijk succes 

heeft gehad. We weten weinig of niets van de mate waarin dit stelsel inburgerde, maar het 

werd door de overheden gebruikt. Na de versplintering van het Karolingische rijk verdween 

daarmee ook het gelijknamige eenhedensysteem en begon de ontwikkeling van de talloze 

plaatsen bedrijfsgebonden stelsels. Slechts de systemen van belangrijke handelsplaatsen, zoals 

Troyes, Amsterdam, Parijs, Londen en Doornik werden interlokaal gebruikt. De Ka

rolingische hervorming deed tegen het einde van de achttiende eeuw in Frankrijk weer op-

1 J.A. Paulos, De gecijferde mens (Amsterdam 1992), 27-29; W. Kula, a.w., 82-86.

2 W. Kula, a.w., 115-116, 162-162.
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geld. In een groot aantal klachten die juist voor het begin van de Franse Revolutie werden 

geuit, de Cahiers des Doléances, werden veranderingen geëist op sociaal terrein; ook inzake 

de maten en gewichten werden vereenvoudigingen bedongen. Uiteindelijk leidden deze ver

langens tot de invoering van het metrieke stelsel, maar met Kula moet worden aangenomen 

dat het grootste deel van de bevolking niet om deze uitkomst gevraagd had. Daarvoor was dit 

systeem te revolutionair en veel Fransen wilden zeker terug naar zuivere voorouderlijke ma

ten en gewichten die nog niet door de seigneurs en ingrijpen van overheden waren aangetast. 

Anderen zagen dit ideaal belichaamd in de Karolingische normalisering. In zijn werk 

Measures and Men valt Kula, wegens de voordelen die de oude eenheden in hun tijd hadden, 

het metrieke stelsel, zijn stichters en voorstanders systematisch aan. Hij stelt dat in dit sys

teem slechts in beperkte mate uit het hoofd kan worden gerekend en dat het meten en rekenen 

ermee constant het gebruik van uiterst lastige breukwaarden noodzakelijk maakt.4 Ook maakt 

hij bezwaar tegen de Latijns-Griekse nomenclatuur van eenheden en decimale voorvoegsels 

die hij verwarrend en vaag noemt. Daar kan tegenover gesteld worden dat deze effecten eer

der aan aanpassingsproblemen zijn toe te schrijven. Bij een dergelijke ingrijpende verandering 

waren de door Kula opgesomde problemen te verwachten, maar ze verdwenen langzaam naar

mate de nieuwe eenheden ingeburgerd raakten.

Zoals de oude maten onder het Ancien Régime voldeden aan de behoeften van de toen

malige mens, zo voldoet nu in de meeste landen het metrieke stelsel met zijn streng decimale 

verdeling en gemak bij het uitvoeren van grote berekeningen. In de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk geldt hetzelfde voor het traditionele, maar genormaliseerde Angelsaksi

sche eenhedensysteem. Beide kampen hebben gemeen dat zij zich van allerlei lokale maten en 

gewichten hebben ontdaan. Het ziet er echter naar uit dat in deze nieuwe eeuw ook de 

bovengenoemde Engelssprekende landen de meter gaan invoeren.

3 W. Kula, a.w., 263.

4 W. Kula, a.w., 35, 122, 177, 251, 253, 256, 263-264, 287, 313-14 (noot 5). Op p. 264 stelt Kula het volgende over het metrieke 
stelsel: ‘What was wanted was restoration of the old measures, not the invention of new ones. No-one questioned the names of 
existing measures; other appellations were beyond imagining, as was the abandonment of the perfectly convenient dichotomous 
system of division. Instead, they were given the meter, a strange, new fangled measure, allegedly relating to the very land people 
walked, but in a manner that no-one understood; a measure allied to the decimal system of division that imposed intolerable 
strain on the minds accustomed only to the operations of mental arithmetic and that constantly demanded the use of excessively 
difficult fractions, a measure that entailed a confusing and indistinct nomenclature; a measure, finally and least comprehen- sibly, 
that would be equally applicable to textiles, wooden planks, field strips, and even to the road to Paris'. Op p. 287 verwijst hij 
echter naar een brief aan een historicus, waarin hij schreef: ‘My friend, as befits a historian of the metric system, I am its 
admirer’.
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Door de grote maatschappelijke veranderingen die in de achttiende eeuw hun schaduw reeds 

vooruit wierpen (industrialisering, eerst in Engeland, na de val van Napoleon ook in Frankrijk 

en elders op het continent, urbanisatie, toenemende welvaart en mobiliteit), was de tijd voor 

een radicale verandering in het tellen, meten en wegen gekomen. Ook de rationalistische tijd

geest en de ontwikkelingen in de exacte wetenschappen droegen in belangrijke mate tot dit 

proces bij. De Franse historicus D. Roncin ziet de oorzaak van de trage en moeilijke invoering 

van het metrieke stelsel vooral in behoudzucht en traditionalisme van het publiek, waarbij het 

platteland in het algemeen minder open stond tegenover deze hervorming dan de stad. Grote 

politieke instabiliteit werkte het verzet ertegen nog in de hand. Bij iedere verandering in de rege

ring ging het gerucht rond dat van verdere invoering van de meter zou worden afgezien en de 

nieuwe overheid zag zich genoodzaakt deze geruchten te ontzenuwen. Door financiële proble

men konden niet genoeg metrieke standaarden en meet- en weegwerktuigen in omloop worden 

gebracht, hetgeen een ongunstige invloed had op de inburgering van de nieuwe eenheden. Daar

naast hadden de ijkers niet de bevoegdheid om proces-verbaal op te maken van overtredingen. 

Zij waren daardoor afhankelijk van de luimen van de plaatselijke politie en overheden.5

Reeds in de zestiende eeuw werden vooral van natuurwetenschappelijke kant bezwa

ren geopperd tegen het principe van deelbaarheid van maten en gewichten en werd gepleit 

voor meer rekengemak door aanpassing aan het decimale talstelsel. Het rekenen met eenheden 

is allesbeheersend geworden. Met de symbolen van eenheden en grootheden worden eenvou

dige algebraïsche bewerkingen verricht, met andere woorden, er wordt met symbolen gere

kend. Het dagelijks leven wordt daarmee niet geconfronteerd, maar voor wetenschap en tech

niek zijn deze bewerkingen van groot belang. In het Internationale Stelsel van Eenheden of SI 

worden op die manier eenheden geformuleerd: V.A = W: volt maal ampère is watt), N.m = J 

(newton maal meter is joule). Het SI bevat een paradox. Afhankelijk van de toepassing is het 

zowel gemakkelijk in het gebruik als gecompliceerd. Zonder het bestaan van de decimale 

breuk was een keuze voor decimale eenheden niet haalbaar en was het beter daarvoor de tradi

tionele onderverdelingen en veelvouden te gebruiken. De tijdgenoten Simon Stevin en John 

Napier hebben dit probleem opgelost. De in Brugge geboren wis- en natuurkundige Stevin 

(1548-1620) was een pionier op dit gebied. Zoals zo velen ontvluchtte hij rond 1581 zijn ge

boortestad voor de opmars van de Spaanse troepen en vestigde zich in de provincie Holland.

5 D. Roncin, ‘Mise en application du système métrique (7 avril 1795-4 julliet 1837)’, in: Cahiers de Métrologie, 2e speciale 
uitgave (z.p. 1985), 20-21; 31, 36, 38, 41, 43, 56-57.
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Stevin stelde een decimaal stelsel van maten en gewichten voor. Hij heeft bij die gelegenheid 

ook de decimale breuk 'uitgevonden' en werkte daarvoor een notatie uit. Alle talstelsels zijn 

plaatswaardesystemen waarbij de plaats van een cijfer de waarde aangeeft. In het getal 333,3 

heeft de eerste drie de waarde van 3x 100, de tweede 3x10, de derde 3x1 en de laatste 3x0,1. 

Decimale breuken werden in de notatie van Stevin als hele getallen geschreven, waarbij getal

len in cirkels de plaatswaarde van de cijfers in het getal in de decimale breuk aangaven. Zo 

werd 6/10 in Stevin's notatie geschreven als 6 (1); 5/100 = 5 (2). De breuk 5,8745 werd ge

schreven als 5 (0) 8 (1) 7 (2) 4 (3) 5 (4) of zo, verduidelijkt: 

plaats van het getal 0 1 2 3 4 

getal 5, 8 7 4 5

De 0 geeft de plaats van het cijfer 5 aan, de 1 de plaats van het cijfer 8 achter de komma aan en 

verder duiden de bovenste getallen 2, 3 en 4 de plaatswaarde aan van de cijfers 7, 4 en 5. In zijn 

werk De Thiende, verschenen in 1585 en waarin hij zijn voorstellen uitwerkte, schreef Stevin: ‘de 

Thiende leerende door ongehoorde lichticheyt allen rekeningen onder den Menschen noodigh 

vallende, afveerdighen door heele ghetallen zonder ghebrokenen’.6 Hier werd het nieuwe 

beginsel geformuleerd, dat drie eeuwen later een hoofdrol zou spelen bij de invoering van de 

meter, namelijk rekengemak en weinig breuken. De Schotse wiskundige Napier of Neper (1550

1617) vond het decimaalteken uit terwijl hij aan zijn logaritmetafels werkte. Daardoor werd de 

notatie van decimale getallen veel eenvoudiger dan die van Stevin en kwam ook de weg vrij voor 

de mogelijke invoering van een decimaal eenhedensysteem.

Bij de ontwikkeling van het metrieke stelsel ging het om twee fundamenten, namelijk de 

omtrek van de aarde en de lengte van de secondeslinger. Het eerste principe kwam van Gabriël 

Mouton, koster van de St. Pauluskerk in Lyon. Hij stelde in 1670 een decimaal eenhedenstelsel 

voor, gebaseerd op de lengte van een boogminuut van de meridiaan. De minuut is het zestigste 

deel van een graad en heeft de lengte van de tegenwoordige zeemijl van 1852 m. Mouton noemde 

zijn eenheid ook mijl en verdeelde hem decimaal in decuria, centuria, virga, virgula, decima, 

centesima en millesima. Een aantal huidige decimale voorvoegsels zijn al te herkennen. Dit

6 A. Stork, De invoering van een metrisch maatsysteem in de typografie (Amsterdam 1946), 59 (citaat); K. van Berkel, In het 
voetspoor van Stevin (Amsterdam 1985), 16-21; A. Romein, ‘Wonder en is gheen wonder', in: Erflaters van onze beschaving 
(Amsterdam 1956), 178-205, in het bijzonder 199-200.
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voorstel, gedaan in zijn werk Observationes diametrorum Solis et Lunae, (Lyon 1670), was de 

oorsprong van het metrieke stelsel.

Christiaan Huygens publiceerde in 1673 het Horologium Oscillatorum, een verhandeling 

over het slingeruurwerk, waarin hij de invoering van een eenvormig stelsel van maten en 

gewichten voorstelde, uitgaande van de lengte van de secondeslinger. Het was gedeeltelijk 

gebaseerd op een ander idee van Mouton, die naast de afmetingen van de aarde ook de lengte van 

de slinger als uitgangspunt had gesteld. Mouton had gekozen voor een voet die hij afleidde uit het 

derde deel van de secondeslinger op de breedte van Lyon. De slinger kon worden aanvaard als 

alle volken overeenstemming bereikten over de plaats waar de lengte ervan zou worden gemeten. 

Huygens berekende de lengte van de slinger en leidde daarvan een voet af in de door Mouton 

voorgestelde verhouding op de breedte van Leiden. Deze uurvoet of pes horarius stond los van 

de bestaande voetmaten. Nu waren de principes uitgewerkt die tot uitgangspunt konden dienen 

als standaard voor een eenheid van lengte. In 1790 werden tijdens de beraadslagingen over de 

lengtemaat beide mogelijkheden besproken en de omtrek van de aarde kwam uiteindelijk als 

overwinnaar uit de bus. De stichters van het metrieke stelsel accepteerden de betrokkenheid van 

de eenheid van tijd bij de definitie van de eenheid van lengte niet, omdat ze de seconde te 

willekeurig vonden. De wetenschap bleef in de achttiende eeuw streven naar metrologische 

eenwording en vereenvoudiging. Van verschillende kanten kwamen voorstellen waarop niet 

verder kan worden ingegaan.

In de tweede helft van de achttiende eeuw nam onder de lagere klassen in Frankrijk de 

onvrede over de drukkende belastingen en over onder meer de door veel adellijke grondbezitters 

opgelegde verhogingen van de pacht snel toe.9 De Staten-Generaal waren in 1614 ontbonden, 

waardoor een voorstel om in heel Frankrijk de maten en gewichten van Parijs in te voeren, was 

gestrand. Ter gelegenheid van het bijeenroepen van de Staten-Generaal in 1789 werd een lande

lijke enquête gehouden naar de heersende sociaal-economische toestanden. Dit onderzoek leidde 

tot aan de koning gerichte grieven of cahiers, waarin vele gegevens te vinden zijn over 

misstanden die vaak door feodale residuen waren veroorzaakt. Er waren verschillende soorten

7 W. Hallock en H. Wade, Outline o f the evolution o f Weights and Measures and the Metric System (New York 1906), 43; Vor
bemerkungen, 12; H. Moreau, Le sytème métrique, Parijs 1975, 20.

8 J.H. Van Swinden, Verhandeling over volmaakte Maaten en Gewigten 2 dln. (Amsterdam 1802), dl. 1, 81-110; i.h.b. 98 en 
110-112; J. en A. Romein, ‘Christiaan Huygens. Ontdekker der waarschijnlijkheid', in: Erflaters van onze beschaving (Amster
dam 1977), 395-422; W. Hallock en H. Wade, a.w., 43.

9 W. Kula, a.w., 183-185; S. Schama, Burgers. Een kroniek van de Franse Revolutie (Amsterdam 1989), 88, 322-323.
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cahiers, onder meer van de eerste twee standen en van de derde stand afzonderlijk. De laatste 

rapporten zijn feitelijk de Cahiers des doléances geworden, geschriften tegen sociale misstanden, 

waarin ook de meeste klachten over meeteenheden voorkomen.10 Steeds werd geklaagd dat 

lokale landheren de maten en gewichten ten nadele van hun pachters manipuleerden; hieruit 

blijkt dat deze traditionele meeteenheden en hun gebruikers feitelijk van elkaar vervreemdden. 

De nauwe relatie met werk en omgeving werd verstoord en meer en meer kregen deze maten en 

gewichten het door Kula zo benadrukte nadeel dat volgens hem het metrieke stelsel aankleeft: ze 

werden willekeurig en conventioneel volgens Kula's eigen definitie, dat wil zeggen, van boven 

opgelegd. Veel klachten werden gevolgd door een uitdrukking van verlangen tot normalisering 

van eenheden en afschaffing van metrologische privileges van de hoge adel. Velen wilden terug 

naar een geïdealiseerd verleden, toen er nog eenheid zou zijn geweest zoals tijdens de Karolin

gische hervorming of toen hun maten nog rechtstreeks samenhingen met hun bezigheden en om

standigheden. Deze eis nam verschillende vormen aan. In sommige cahiers werd gevraagd om 

provinciale, in andere om nationale normalisering die verwezenlijkt zou kunnen worden door de 

invoering van de koninklijke standaarden, de koningsvoet of pied du Roi en het pond van Karel 

de Grote, de pile de Charlemagne. De derde stand kon zo zijn verlangen naar eenheid in maat en 

gewicht naar buiten brengen. De adel had wat deze kwestie betreft de voorspraak kunnen zijn 

van deze groep, maar ze was in het algemeen tegen dit streven gekant, wat blijkt uit een ver

klaring van de adellijke Assemblée van Sens in januari 1788.11 Deze vergadering keerde zich 

radicaal tegen uniformering van maten en gewichten. Het veelvoud in eenheden had zijn slechte 

kanten, maar minder dan ooit kon daaraan iets worden gedaan. Op de markten zou eenvormig

heid grote problemen veroorzaken. De belangrijkste bezwaren van de Assemblée waren: 

aantasting van de competentie van de 'hoge justitie', gebaseerd op bepalingen in de coutumes, 

lokale rechtsgewoonten, die meer en meer op schrift werden gesteld. Unificatie zou de privileges 

van de openbare wagen aantasten. De vervanging van marktgewichten zou duur zijn en de weeg- 

huizen zouden zich daar tegen verzetten. Eenhedennormalisering zou remmend werken op 

commerciële activiteiten en de graanprijzen doen stijgen, een ontwikkeling die tot ongunstige 

sociale effecten kon leiden. De bestaande verschillen in maat en gewicht zouden daarentegen een 

krachtige prikkel geweest zijn voor de handel tussen verschillende regio's. Veel graanhandelaren

10 W. Kula, a.w., 185-225.

11 W. Kula, a.w., 178-179.
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of blatiers waren volledig afhankelijk van de verschillende eenheden en zij baseerden er hun han

del op. Door verschillende gewichten te gebruiken, werden tegelijk transportkosten en de kosten 

voor het wegen op de openbare waag verrekend. Volgens de Assemblée van Sens betekende 

eenheid in maat en gewicht de ondergang voor de graanhandel en veel plaatselijke markten 

zouden worden weggevaagd, markten die zonder de maatverschillen niet konden functioneren. 

Ze waren misschien wel klein en onbelangrijk, maar ze voorzagen in de behoeften van de consu

ment. Alle graanhandelaren waren in staat de plaatselijke maten en gewichten te herleiden naar 

de Parijse standaard als dat nodig mocht zijn. Er was geen enkele reden om allerlei gewoonten 

overhoop te halen en het leek het beste om alles bij het oude te laten. Ingrijpen in eeuwenoude 

gebruiken die ook in alle andere landen en streken heersten was veel te gevaarlijk. Deze reactie 

dient te worden bezien in het kader van de heersende tijdgeest. Tijdelijk zouden de door de 

Assemblée gevreesde effecten zeker optreden totdat de hervorming was voltooid, maar daar 

wilden en durfden de afgevaardigden zich niet aan te wagen.

Ook anderen stelden zich afwijzend op. Minister van Binnenlandse Zaken Jacques Necker 

bood de koning in 1787 een zeer sceptisch rapport aan. De problemen die met uniformering ge

paard zouden gaan, waren voor de minister weliswaar overweldigend, zoals het veranderen van 

de meeteenheden in contracten, verkoopakten, feodale verplichtingen en vele andere 

documenten, maar Necker gaf het idee niet helemaal op. Ook Charles Montesquieu drukte zijn 

grote twijfel uit over de haalbaarheid van een nationaal stelsel van maten en gewichten. Hij stelde 

de vraag of het kwaad van de verandering misschien groter was dan het kwaad van de bestaande

toestand. Het was belangrijker dat de burger zich aan de bestaande wetten hield, eenvormig of
12niet, dan dat tot elke prijs naar eenheid werd gestreefd.

Een minderheid onder de ontwikkelde klassen bleef tegen de stroom in roeien en hield het 

eenheidsideaal van maat en gewicht hoog. Het ging hier om kringen in de exacte wetenschappen, 

maar ook onder de 'Encyclopedisten' leefde het idee enigszins. In de tabellen van maten en 

gewichten werd vaak het Britse stelsel als standaard gekozen. Deze keuze was in die tijd een 

logische stap, omdat hier sprake was van een genormaliseerd systeem. Plaatselijke metrologische 

gebruiken waren in Engeland niet zo overheersend als op het Europese continent. Onder het tref

woord Mesures stond dat uniformering niet op internationale, maar wel op nationale schaal

12 W. Kula, a.w., 184-185.
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mogelijk was. Onder Poids kwam de twijfel echter weer terug. Hier werd eens te meer gesteld 

dat de verscheidenheid in gewichtseenheden lastig was voor de handel, maar ook onvermijdelijk; 

eenheid was hier niet haalbaar. De pogingen van Franse vorsten, vanaf Karel de Grote tot 

Lodewijk XIV, leverden hiervoor het bewijs en het geloof in hervorming verzwakte. Zolang in 

Frankrijk de standenmaatschappij met een relatief zwak centraal gezag bleef bestaan, was het 

nemen van centraliserende maatregelen, waaronder de invoering van een nationaal eenheden- 

stelsel niet goed mogelijk. De steden in Frankrijk hadden zoveel macht dat ze hun maten en ge

wichten met succes tegen aantasting vanaf het platteland en unificatiepogingen van de centrale 

overheid konden verdedigen. Voor het verwezenlijken van unificerende maatregelen was een 

commercieel gerichte maatschappijvorm noodzakelijk, zoals die in Groot-Brittannië bestond, met 

een krachtig centraal bestuur en een opkomende industrie. Daarom was dit land de rest van 

Europa voor waar het ging om centralisatie en unificatie.

De tegenstanders van veranderingen zaten aan de vooravond van de revolutie vast in het 

zadel. Slechts een handvol personen bleef erin geloven. Toen kwam op 4 augustus 1789 de 

opheffing van de standenstaat en het begin van de ondergang van de bestaande maatschappij. Nu 

werden maatschappelijke veranderingen mogelijk, ook op metrologisch terrein.

2. De ontwikkeling tussen 1789 en 1799

Onmiddellijk na de omwenteling diende in 1789 een aantal grote Franse steden, waaronder Parijs 

en Lyon, bij de Assemblée Nationale een voorstel in om voor heel Frankrijk één enkel stelsel van 

maten en gewichten in te voeren. De eerder genoemde Talleyrand deed daarom in april 1791 in 

deze vergadering het voorstel dat de ontwikkeling van het metrieke stelsel op gang bracht. Het 

moest een Frans-Brits project worden waarin een eenvoudig te hanteren, internationaal stelsel van 

eenheden zou worden opgezet op onveranderlijke en wetenschappelijke grondslag. Als basis voor 

een nieuwe eenheid van lengte zou de secondeslinger op 45 graden noorderbreedte dienen. De 

nog heersende extreme verscheidenheid in maat en gewicht en het ongemak met berekeningen 

konden zo worden overwonnen. De oude stelsels waren in Frankrijk sterk beïnvloed door de

13

13 M. Diderot c.s., Encyclopédie ou dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers dl. 4 ( Parijs 1750-1780), 668
670, 1088; dl. 10, 410-426; dl. 12, 55-861; W. Kula, a.w., 177; M. Danloux-Dumesnils, Étude critique du Système métrique 
(Parijs 1961), 14.
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feodaliteit, waarvan alle sporen moesten verdwijnen.14 Talleyrand stelde voor met de slingerme- 

ting te beginnen om de eenheid van lengte vast te stellen. Een met water gevulde kubus, gelijk 

aan het twaalfde deel van de lengtemaat, zou de eenheid van massa en van volume worden.

Met Talleyrand voorstel is ook het conflict met de Angelsaksische landen in de wereld 

gekomen. De commissie die de mogelijkheid tot samenwerking met Engeland had onderzocht, 

bracht op 6 mei 1790 rapport uit. Op 8 mei besloot de Assemblée Nationale met de metingen te 

beginnen en via de koning contact met Engeland op te nemen. Het was de bedoeling de lengte 

van de secondeslinger op 45 graden noorderbreedte te laten meten door een Frans-Britse 

commissie om de eenheid van lengte vast te stellen. Engeland en later ook de Verenigde Staten 

weigerden evenwel aan het project mee te werken. De politieke en diplomatieke betrekkingen 

tussen Engeland en Frankrijk waren reeds lang slecht; ook wilde Engeland de invloed van de 

Franse Revolutie weren. De Verenigde Staten wezen zonder opgave van redenen samenwerking 

af en het project werd een continentale aangelegenheid. De Franse ingenieur M. Danloux- 

Dumesnils drukte zijn standpunt over de houding van beide landen als volgt uit: ‘À qui l'on a 

refusé sa collaboration, on ne pardonne pas d'avoir réussi seul’.15

Van belang is verder, dat het metrieke stelsel sterk ideologisch beladen was. De 

revolutionairen gebruikten het systeem als een van de symbolen van de ondergang van alle 

instellingen van het Ancien Régime. In artikel I van de nog te bespreken wet van 7 april 1795 (18 

germinal an III) werden de Franse burgers uitgenodigd hun trouw aan de eenheid en de 

ondeelbaarheid van de Republiek te bewijzen door de nieuwe maten en gewichten te accepteren. 

De naam 'metriek stelsel' werd nog niet gebruikt; in dezelfde wet werd het systeem Mesures 

Républicaines genoemd, naar analogie van de Republikeinse kalender. Met deze benaming en 

ook in artikel 25 werd het systeem als een monument voorgesteld ter ere van de Revolutie, de 

Republiek en de 'triomfen van het Franse volk'16 Op 11 augustus 1793 werd tijdens een zitting 

van de Nationale Conventie het nieuwe stelsel een van de grootste zegeningen van de Revolutie 

genoemd, die bijdroeg tot het opruimen van de laatste feodale resten, waarvan de oude eenheden 

deel uitmaakten. Het republikeinse genootschap Société des amis de la République à

14 J.H. Van Swinden, Verhandeling 1, inleiding, 94; Vorbemerkungen, 13; W. Hallock en H. Wade, a.w., 46; C. Bopp, Die inter
nationale Mass, Gewichts- undMünz Einigung durch das metrische System (Stuttgart 1869), 6-7.

15 Vorbemerkungen, 13-14; M. Danloux-Dumesnils, a.w., 5 (citaat).

16noot: wet van 18 germinal an III of 7 april 1795 op website http://www.quartier-rural.org/smd/si/histoire/18germ_3.htm; Kula, 
a.w., 237-238.

http://www.quartier-rural.org/smd/si/histoire/18germ_3.htm
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Carcassonne stuurde eerder op 11 december 1792 een bericht naar de regering in Parijs, waarin 

werd gesteld dat de hervorming noodzakelijk was om er het bouwwerk van de vrijheid en
17gelijkheid mee te schragen en de natie meer welvaart te bezorgen.

Eind december 1793 schreef de minister van Financiën aan zijn binnenlandse collega dat 

de nieuwe eenheden van het grootste belang waren wegens hun relatie met de Revolutie en ze 

waren in het belang van de verheffing van het volk. In april 1794 verklaarde de minister van 

Binnenlandse Zaken dat de hervorming van de 'monsterachtige verscheidenheid' in maat en 

gewicht noodzakelijk was. Hij was van mening dat die zich had ontwikkeld in het tijdperk van 

despotisme, feodalisme en horigheid. Propagandistisch was de oproep van de regering begin

augustus 1795 aan boekverkopers en redacteuren het metrieke stelsel toe te passen als blijk van
18hun trouw aan de ene en ondeelbare Republiek.

Aanvankelijk was vooral het universele karakter van de nieuwe eenheden benadrukt, maar 

onder het Jacobijnse regime werden nationalistische motieven geuit. De filosoof Nicolas Caritat 

markies de Condorcet streefde een universeel eenhedenstelsel na en daarom legde hij in maart 

1791 in een rapport aan de Nationale Conventie de nadruk op het feit dat het metrieke stelsel niet 

specifiek Frans was. De wet van 18 germinal an III (7 april 1795) bevat zowel universele als 

nationalistische elementen, enerzijds werd trots op een Franse prestatie uitgedrukt, anderzijds 

ontbrak alles wat Frans was in de gegeven definities van de grondeenheden meter en kilogram. 

Op 22 oktober 1793 verklaarde het comité van openbare instructie in een rapport aan de 

Nationale Conventie dat op vele terreinen, onder andere dat van de maten en gewichten de 

Republiek superieur was aan alle andere naties. Bij de Jacobijnen ging het in de eerste plaats om 

nationale trots en om de eenheid van de natie. Het laatste element was ook al terug te vinden in 

de Cahiers des Doléances. Na de val van het bewind van M. de Robespierre keerde het 

universele karakter van deze hervorming terug, toen Talleyrand in 1798 de bondgenoten en 

neutrale staten uitnodigde om naar het metrologische congres in Parijs te komen (zie hfdst. 2, 

par. 2).19

Deze laatste ommezwaai en de daaruit voortvloeiende internationale samenwerking bij de 

verdere ontwikkeling van het metrieke stelsel, met als een belangrijke mijlpaal het congres van 

1798-1799 maakte het uiteindelijk acceptabel voor de meeste andere landen. De ondertekening

17 W. Kula, a.w., 237-241.

18 W. Kula, a.w., 240.

19 W. Kula, a.w., 241-243.
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door 17 staten van de Meterconventie in 1875 bezegelde de aanvaarding ervan door veel landen. 

Zij hoopten in de eerste plaats de staatkundige en economische eenheid ermee te helpen 

bevorderen. De ideologie van de Franse Revolutie en die van de Jacobijnen zou het systeem 

ongeschikt voor internationale invoering hebben gemaakt. Toen Nederland overschakelde, werd 

ook rekening gehouden met negatieve gevoelens ten opzichte van Frankrijk en de Revolutie. Het 

feit dat de Nederlandse natuurkundigen Jean Henry van Swinden (1746-1823) en Hendrik 

Aeneae (1743-1818) naast andere buitenlanders in 1798 en 1799 de verificatie van de metingen 

waren betrokken, werd herhaaldelijk benadrukt bij de voorlichting.

Bij besluit van 8 mei 1790 kreeg de Franse Académie des Sciences opdracht tot het 

uitvoeren van de metingen en de bepaling onder welk talstelsel het nieuwe systeem zou worden

opgezet. Door onbekende oorzaak werd het besluit pas 22 augustus rechtsgeldig. De Académie
20stelde een commissie in van zes leden, allen beoefenaren van de exacte wetenschappen.20 Op 27 

oktober 1790 rapporteerde de commissie over het talstelsel. Van de verschillende mogelijkheden, 

zoals het twaalfdelige, het binaire en het decimale, werd het laatste gekozen om eenheden en 

getallen op een enkele basis te brengen.

Het rapport over de grondslag voor de eenheid van lengte verscheen op 19 maart 1791. Er 

kon worden gekozen uit drie mogelijkheden, de secondeslinger op 45 graden noorderbreedte, het 

kwart van de evenaar en het kwart van de meridiaan. De commissie koos de laatste mogelijkheid 

als primaire en de eerste als secundaire standaard. De meridiaan was de gemakkelijkste keuze, 

omdat die van Parijs kon worden gemeten, maar in de definitie van de eenheid van lengte zou 

worden uitgegaan van een gelijke lengte van alle meridianen. Eigenlijk had de secondeslinger op 

45 graden noorderbreedte voor de commissie de voorkeur, omdat hij op die breedte de gemid

delde lengte van alle andere bestaande pendels had. Toch werd de slinger niet gekozen, omdat de 

seconde als eenheid van tijd volgens de stichters niet paste in de definitie van een lengtemaat. Ze

vonden de seconde, het 1/86 400 deel van de dag, te willekeurig. Sinds 1983 is de eenheid van
21tijd toch een ‘steen geworden die niet paste en door de bouwmeesters was verworpen’. Sinds 

dat jaar bestaat een nieuwe definitie van de meter: de afstand die een lichtstraal in het luchtledige 

aflegt in 1/299 792 458 s. Op voorstel van Jean Charles de Borda koos de commissie de slinger 

als een secundaire basis, om bij een mogelijk verloren gaan van de primaire standaard de eenheid

20 De leden waren: de astronoom J.C. de Borda, de wiskundige J.J. Lagrange, de astronoom en natuurkundige P.S. de Laplace, de 
natuurkundige G. Monge, de chemicus A.L. Lavoisier en de filosoof M.J.A.N.C. de Condorcet.

21 Een dag telt 24 x 3 600 s = 86 400 s; NT, Mattheus 21:42.
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van lengte binnen korte tijd te kunnen reconstrueren. Op de breedte van Parijs was de slinger 

161/162 m lang. Bij decreet van 26 maart 1791 werd het plan goedgekeurd; de meridiaan tussen

Duinkerke en Barcelona zou worden gemeten, een boog van 9,5 graden. Een ander voordeel was
22dat beide eindpunten op zeeniveau lagen.

De opdracht tot de meridiaanmeting werd aan de astronomen Pierre-François André 

Méchain en Jean-Baptiste Joseph Delambre gegeven. Zij verdeelden de meridiaan onder el

kaar; Méchain moest de 170 000 toises tussen Barcelona en Rodez voor zijn rekening nemen 

en Delambre de overige 380 000 toises tussen Rodez en Duinkerke (de toise van 6 voet was 

1,949 m lang). Het langere stuk was in 1740 gedeeltelijk gemeten, zodat ervan werd uitge

gaan dat de metingen op dat traject eenvoudiger zouden zijn. De vervaardiging van de beno

digde meetinstrumenten door Joseph Etienne Lenoir kostte veel meer tijd dan verwacht, waar

door beide astronomen een belangrijke vertraging opliepen. Ook een koninklijke boodschap 

die de medewerking van de verschillende autoriteiten langs de meridiaan moest garanderen 

liet tot 24 juni 1792 op zich wachten. De dag daarna vertrok Méchain, omdat hij over de in-
23strumenten beschikte. Delambre, die ze nog niet in bezit had, wilde zelf niet langer wachten 

en vertrok korte tijd later. Verschillende procedures werden gevolgd bij de uitvoering van de 

meridiaanmeting. De trigonometrie of driehoeksmeting was in de oudheid door Eratosthenes 

gebruikt om delen van de aarde te meten. Langs de meridiaan tussen Barcelona en Duinkerke
24ontstond een netwerk van driehoeken. De metingen werden op hooggelegen punten verricht 

en de andere meetstations in de buurt moesten altijd zichtbaar zijn. Met behulp van deze me

tingen werd de lengte van de kwartmeridiaan bepaald. Ook werd de afplatting van de aarde in 

de richting van de polen berekend door middel van astronomische waarnemingen en in het 

eindresultaat verwerkt, hetgeen de nauwkeurigheid van de berekeningen zeer ten goede
25kwam. Delambre en Méchain hadden enorme moeilijkheden te overwinnen. De terreinge- 

steldheid en slecht weer speelden hun vaak parten, maar deze problemen waren niets verge

leken bij de gevaren die hen van de kant van hun medemensen belaagden. Zij voerden hun

22 J.H. van Swinden, Verhandeling 1; 1, 15, 113, 207, 209, 256-257; Vorbemerkungen, 14-17, 114; W. Hallock en H. Wade, 
a.w., 48-49, M. Danloux-Dumesnils, a.w., 16; R.D. Connor, a.w., 356.

23 M. Danloux-Dumesnils, a.w., 16; W. Hallock en H. Wade, a.w., 48; F. de Fonville, ‘La mesure du mètre: dangers et aventures 
des savants qui l'ont déterminée’, in Les drames de la science (Parijs 1886), 32.

24 H. Moreau, a.w., 25-28.

25 J.A. Paulos, a.w., 282; W. Hallock en H. Wade, a.w., 55-61; Vorbemerkungen, passim.
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opdracht uit tijdens het regime van de Terreur. Jean Marat en Jacques Hébert hitsten de lezers 

van hun tijdschriften, de Ami du Peuple en de Père Duchesne, op tegen de wetenschap. In een 

pamflet, Les charlatans académiques, beschuldigde Marat de leden van de commissie van 

maten en gewichten ervan met een subsidie van 100 000 écu's, hun zakken te hebben gevuld. 

Ze zouden het verdeeld hebben om er onder meer grote feesten mee te vieren26. De koninklij

ke proclamatie berokkende de astronomen slechts last en had hen het leven kunnen kosten. 

Méchain en Delambre werden op vele plaatsen belaagd, omdat ze werden aangezien als ver

kenners voor de vijand, terwijl de bevolking in contrarevolutionaire streken vaak geloofde dat 

zij de grote plundering door de revolutionaire legers moesten voorbereiden. Méchain moest in 

Malvoisines een door twee activisten uit Marseille opgehitste menigte ervan weerhouden hem 

aan een lantaarnpaal op te hangen door een pistool te trekken. De menigte had de proclamatie 

met de koninklijke ñeur-de-lis gezien, beschouwde hem daarom als een verrader of aristocraat 

en wilde hem ter dood brengen. Delambre werd in 1792 in Saint-Denis door opgewonden 

Jacobijnen bedreigd met 'lantaarnisering', maar door een list slaagde de administrateur van
27deze plaats erin zijn leven te redden. Enige tijd later wilde Delambre verlof vragen uit Parijs 

te vertrekken om met de metingen verder te gaan. Hij moest voor de Conseil General de la 

Commune verschijnen, een uit Jacobijnen bestaande stadsraad. Jean Pache, burgemeester van 

Parijs, ging bij die raad om het paspoort vragen, maar hem werd te verstaan gegeven dat de 

'aristocraat' zelf moest verschijnen. Zij beschouwden Delambre als een spion of aristocraat die 

probeerde uit Frankrijk te ontsnappen om alle gegevens die hij bezat te geven aan de Britse 

eerste minister William Pitt en de Oostenrijkse commandant, de hertog van Saksen-Coburg. 

Delambre wist dat hij gevaar liep gearresteerd te worden, maar hij ging toch. Marat was ook 

aanwezig. Delambre beging de gevaarlijke fout te zeggen dat hij benoemd was tot lid van de 

Académie des Sciences wegens zijn werk voor de vaststelling van de meter. Toen viel de 

'Vriend van het Volk' hem en zijn werk aan in een felle tirade en dreigde met arrestatie, als hij 

niet onmiddellijk de zaal verliet.

In zijn tirade drukte Marat zijn afkeer tegen nieuwe maten en gewichten uit en Delam- 

bre moet het 'nationale scheermes' al voor zich hebben gezien toen Marat hem met arrestatie 

dreigde. Hieruit blijkt de verwarde denktrant van de Jacobijnen, die enerzijds de werkzaam

26 F. de Fonville, a.w., 26-27.

27 F. de Fonville, a.w., Méchain, 38; Delambre, 72-94; Vorbemerkungen, 26-27.
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heden hinderden waar ze maar konden en sommige betrokkenen met de dood bedreigden,
28terwijl ze aan de andere kant aan drongen op de snelle voltooiing ervan. Drie van de vier 

personen die door Marat waren bedreigd in zijn tirade zijn door toedoen van de Jacobijnen om 

het leven gekomen. Jean Bailly overleefde de Terreur, maar Jacques Charles en Antoine La

voisier stierven onder de guillotine. Lavoisier werd mede ter dood gebracht, omdat hij onder 

het Ancien Régime belastinggaarder was geweest. Condorcet stierf in de gevangenis. Bailly en 

Charles waren niet bij de ontwikkeling van het metrieke stelsel betrokken. Toen de vaststel

ling van de eenheid van lengte de Robespierristes ondanks hun eigen tegenwerking te lang 

duurde, wilden ze de lengte van de meter bij decreet voorschrijven; daartoe werd een admini

stratieve commissie ingesteld. De wetenschappelijke commissie werd bij besluit van 23 de

cember 1793 van een aantal leden gezuiverd onder het voorwendsel dat ze niet genoeg revolu-
29tionaire ijver hadden betracht. Door het Jacobijnse besluit zou de meter op een bureaucrati

sche maatregel zijn gebaseerd. Een systeem op een dergelijke basis zou geen toekomst hebben 

gehad. De omwenteling van 9 thermidor redde de meter van de ondergang; spoedig daarna 

werden de wetenschappelijke activiteiten voortgezet. Méchain en Delambre konden nu onder
30normale omstandigheden doorwerken en voltooiden hun taak in november 1798.

In mei 1794 waren o.a. Lavoisier en later speciaal de instrumentmaker Louis Lefèvre- 

Gineau belast met de vastlegging van de eenheid van massa .Zij verrichtten hun taak met de 

grootst mogelijke precisie. Tot dat doel werd een cilinder vervaardigd die precies 1 dm water 

verplaatste. Tijdens de metingen werd de ontdekking gedaan dat bij een temperatuur van 4 °C 

water zijn grootste dichtheid bezit. In waterwegingen met de cilinder woog hij bij de boven

28 Id., 50-91; 110-112; Vorbemerkungen, 37-38.

29 F. de Fonville, a.w., 120-121: 3 Nivose, an II: ‘Le Comité de Salut public, considérant combien il importe à l’amélioration 
de l’esprit public que ceux qui sont chargés du gouvernement ne donnent de mission qu’à des hommes dignes de confiance 
par leurs vertus républicaines et leur haine pour les rois, après s’en être concerté avec les membres du Comité d’instruction 
publique, occupé spécialement de la détermination des unités usuelles, arrête que Borda, Lavoisier, Laplace, Coulomb, 
Brisson et Delambre cesseront, à compter de ce jour, d’être membres de la Commission des poids et mesures, et remettront 
de suite, avec inventaires, aux membres restants, les instruments, calculs, notes, mémoires, et généralement tout ce qui est 
entre leurs mains de relatif à leurs fonctions. Il arrête en outre que les membres restant à la Commission des poids et mesures 
feront connaître au plus tôt au Comité de Salut public quels sont les hommes dont ils ont un besoin indispensable pour la 
continuation de leurs travaux, et qu’ils feront part en même temps de leurs vues les moyens de donner le plus tôt possible 
l’usage des nouvelles mesures à tous les citoyens, en profitant de l’impulsion révolutionnaire. Le ministre de l’intérieur est 
chargé de l’exécution de cet arrêté. Signé, B. Barère, Robespierre, Billaud-Varennes, Couthon, Collot d'Herbois, etc.’

30 F. de Fonville, a.w., 128-129; W. Hallock en H. Wade, a.w., 60-61; R. Rentenaar, ‘How the Dutch went Metric’, Delta 3(19- 
72-1973), 9; L. Langevin, ‘The story of the metric system: a centuries old struggle against chaos’, Impact o f Science on Society, 
9(Parijs 1961), 89.
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genoemde temperatuur 2 pond 5 gros 35 grein, Parijs gewicht. De wet van ‘18 germinal an 

III' ging uit van de milligrave (gram), maar de definitieve eenheid van massa werd het dui

zendvoud met de naam kilogram.

Het was onvermijdelijk dat tijdens de metingen fouten werden gemaakt. Ze kwamen bij 

latere metingen aan het licht. De meting van de meridiaan klopte niet helemaal, waardoor de 

koppeling met de omvang van de aarde werd losgelaten en de lengte van de in 1799 vastgestelde 

m è tr e  v ra i e t  d é f in i t i f  als standaard werd aangenomen. Bij de meting van het kilogram trad een 

fout van 28 delen per miljoen (ppm) op, die de kubieke decimeter en de liter parten heeft ge

speeld. In principe waren het gewicht van een kg gedestilleerd water bij 4 °C, de liter en de 

kubieke decimeter aan elkaar gelijk met de factor 1. Door de genoemde fout was een kilogram 

water nu gelijk aan 1,000 028 dm . Tot 1901 zou de liter gelijk blijven aan de kubieke decimeter, 

een definitie uit de wet van 18 germinal an III (7 april 1795). Het is niet bekend waarom tegen het 

eind van de negentiende eeuw het denkbeeld opkwam de liter aan het kilogram en niet meer aan 

de meter te koppelen. De Amerikaan Benjamin Apthorp Gould, die in het B u re a u  In te rn a tio n a l  

d e s  P o id s  e t  M e su re s  (B IP M )  in Parijs werkte, dat in 1875 is opgericht, tekende in 1880 bezwaar 

aan tegen de voorgestelde nieuwe definitie, omdat die de tegenstanders van het metrieke stelsel in
32de kaart zou spelen. In 1901 werd de liter gelijkgesteld aan de massa van een kilogram gedestil

leerd water van 4 °C en het verband tussen de liter en de kubieke decimeter werd verbroken (1 L 

= 1,000 028 dm3). Voor praktische doeleinden heeft deze fout geen betekenis, maar in de 

wetenschap moest vanaf 1901 voor nauwkeurig werk worden gekozen tussen de liter en de 

kubieke decimeter en voor metrologen was het verschil een doorn in het oog. In 1964 is de oude 

definitie weer van kracht geworden: 1 L = 1 dm . De besluiten van 1901 en 1964 werden 

genomen door de periodieke internationale C o n fé re n c e s  G é n é ra u x  d e s  P o id s  e t  M esu res , het 

hoogste orgaan onder de Meterconventie.

Van Swinden is ingegaan op een ander probleem dat tientallen jaren als een rode draad 

door de voorbereiding en de praktische invoering gelopen heeft, namelijk de kwestie van de 

benamingen van metrieke eenheden. Hoewel hij gekant was tegen 'Nederduitse' benamingen, 

moest hij deze kwestie aan de politiek overlaten. In dit verband moet een misvatting worden 

weerlegd. Van Swinden zou de decimale Latijns/Griekse voorvoegsels hebben ontwikkeld. Er

31

31 Vorbemerkungen, 172-187; R.D. Connor, a.w., 352-353.

32 M. Danloux-Dumesnils, Etude critique du système métrique (Parijs 1962), 99-100.
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bestaat geen aanwijzing voor deze stelling. De wet van 18 germinal an III (7 april 1795) bevatte 

reeds de systematische nomenclatuur en in dit stadium was Van Swinden voor zover we weten 

nog niet betrokken bij het metrieke stelsel. Op 12 september 1795 nodigde de A g e n c e  

T e m p o ra ire  d e s  P o id s  e t  M e su re s  in Parijs hem uit zich in Nederland voor het systeem in te
33zetten en stuurde hem een koperen meter en kilogram toe.

Terwijl de metingen van de eenheden van lengte en massa in volle gang waren, werd een 

voorlopige meter, de m è tr e  p ro v is io n a l, gedefinieerd met een lengte van 36 duim 11,44 lijn, 

Parijse maat. De voorlopige definities, de decimale structuur en een aantal Latijns/Griekse bena

mingen werden vastgelegd. De eerste serie benamingen voor de lengtematen was: m ill ia r e  of mijl 

van 1000 m, mètre, decimètre, centimètre en millimètre. De eenheden van volume en massa heet

ten nu nog p in te  en g ra ve . De p in te  bevatte een kubieke decimeter water bij een temperatuur van

4 °C.34 De decimalisering van de klok en de kalenderhervorming waren reeds in 1793 aange

nomen. Een commissie onder leiding van Fabre d'Eglantine ontwierp de nieuwe Republikeinse 

kalender die bij decreten van 5 oktober en 24 november1793 met terugwerkende kracht op de
35eerste dag van de Franse republiek, 22 september 1792 (1 vendémiaire an I) in werking trad. De 

maanden werden genoemd naar perioden van het agrarische jaar en de eerste maand vendémiaire 

verwees naar de wijnoogst of vendange. In totaal telde de kalender twaalf maanden van ieder 3 

decades of 360 dagen; de vijf bijkomende sa n sc u lo ttid e s  waren gewijd aan republikeinse feesten. 

De bedoeling was onder andere met de Gregoriaanse kalender ook de daarmee samenhangende 

Christelijke feestdagen en denkbeelden uit te bannen. Bij hetzelfde decreet van 24 november 

telde het etmaal 100 000 seconden en werd verdeeld in 10 uur van ieder 100 minuten en de 

minuut in 100 seconden. Deze veranderingen stuitten op veel verzet en uiteindelijk werden de 

decimale tijdrekening in 1795 en de republikeinse kalender in 1806 afgeschaft.

De geboorteakte van het metrieke stelsel en de afschaffing van de decimale tijdrekening 

waren vervat in twee wetten, namelijk die van 1 augustus 1793 en die van 7 april 1795 (18 germi

nal an III).36 De eerste wet bevatte al enkele voorlopige definities van de grondeenheden en een

33 H.J. von Alberti, Mass und Gewicht (Berlijn 1957), 89; G.J.C. Nipper, Meten en wegen: een omwenteling, catalogus Oudheid
kamer van het IJkwezen in het Techniekmuseum (Delft 1995), 12; Agence Temporaire des Poids et Mesures aan Van Swinden, 
Parijs 12 sept. 1795 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag [KB], Archief Koninklijke Academie (KA), 300a, conv. 1-1).

34 W. Hallock en H. Wade, a.w., 49; 50-53.

35 H. Moreau, a.w., 36-37.

36 H. Moreau, a.w., 29
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nomenclatuur, meest bestaande uit oude Franse benamingen. De tweede wet ging uit van de 

voorlopige meter en bevatte de definities, nieuwe benamingen en de voorvoegsels van milli tot 

myria (10 000). De grondeenheden waren als volgt gedefinieerd: De meter was gelijk aan het 

1/10 000 000 deel van de kwartmeridiaan. De meridiaan van Parijs werd niet genoemd, omdat 

werd gestreefd naar een internationaal stelsel van eenheden. Tegenstanders in de Angelsaksische 

landen hebben een valse definitie van de meter met de meridiaan van Parijs als argument gebruikt 

om de stichters van het metrieke stelsel te kunnen beschuldigen van chauvinisme. Het is echter 

een feit dat de internationale nulmeridiaan uitdrukkelijk die van Londen is. Connor geeft ook de 

onjuiste definitie, maar het is aannemelijk dat hij zich heeft laten leiden door het feit dat de
37metingen langs de meridiaan van Parijs zijn verricht. De are van 10 bij 10 m was de 

grondeenheid voor oppervlakte; later nam de hectare deze rol over. De stère was een houtmaat
3 3van 1 m en de cadil of liter had een inhoud van 1 dm . De milligrave (gram) had het gewicht van

1 cm gedestilleerd water bij 4 °C. De franc was de nieuwe Franse decimale munteenheid.

Frappant en praktisch is dat voor de meet- en weeginstrumenten op beperkte schaal binaire 

onderverdelingen werden toegestaan. Als werktuigen hadden de meter, het kilogram en de liter 

hun dubbel, hun helft en hun kwart. Zo was een geslaagde combinatie van de voordelen van de 

oude en nieuwe methoden van tellen en meten tot stand gebracht. In een brochure die 

gepubliceerd was ter gelegenheid van de wet van 13 brumaire an IX (4 november 1800) werd een 

belangrijke opmerking gemaakt over het gebruik van vierde, halve en dubbele maten. Het was 

essentieel die binaire verdelingen niet als meeteenheden te beschouwen en ze uitsluitend te zien 

en te gebruiken als meetinstrumenten. De anonieme auteur stelde: ‘C'est une erreur dans laquelle 

sont tombées quelques personnes, qui, regardant mal-à-propos les doubles et les moitiés commes 

les unités, ont été jusq'à proposer de leur donner des nommes particuliers, ce qui serait
38compliquer fort inutilement le système et détruire la simplicité’.

Na de afkondiging van de wet van 18 germinal an III (7 april 1795) moesten de metingen 

worden voltooid, omdat de wet immers was gebaseerd op de voorlopige meter. Méchain en 

Delambre waren klaar in 1798. Om de metingen te verifiëren werd in 1798 en 1799 een congres 

in Parijs georganiseerd. Uit alle neutrale en bevriende naties werden afgevaardigden uitgenodigd

37 R.D. Connor, a.w., 35, 366; M. Danloux-Dumesnils, a.w., 18; L. Langevin, a.w., 91-92; W. Hallock en H. Wade, a.w. 52-54; 
R.D. Connor, a.w., 35, 366.

38 Instructions sur les nouvelles mesures en exécution de l'arrèté des Consuls du 13 brumaire, an IX (Aken, Beaufort an IX) 
(Rijksarchief Limburg, Maastricht [RAL], cat. no. 03.02, P.H.A. de Vreede, Lijst van drukwerken behorende bij het Frans 
Archief, (Maastricht 1982), no. 74, 333-334).
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om deel te nemen aan wat het allereerste internationale wetenschappelijke congres is geworden. 

Van samenwerking met de Angelsaksische landen was geen sprake meer, enerzijds omdat deze 

landen zich zelf hadden uitgesloten, anderzijds omdat Frankrijk en Engeland nu met elkaar in 

oorlog waren. De meeste continentale staten stuurden afgevaardigden naar Parijs. De Bataafse 

Republiek werd vertegenwoordigd door de reeds genoemde natuurkundigen Nederlandse Van 

Swinden en Aeneae. Vooral de eerstgenoemde heeft zijn stempel op het metrieke stelsel gedrukt 

en daarna alles gedaan wat mogelijk was om de invoering ervan te verzekeren, eerst in de Ba

taafse Republiek en het Koninkrijk Holland en later in het Koninkrijk der Nederlanden onder 

Willem I. Op het congres hadden alle deelnemers gelijke rechten, Fransen en buitenlanders. Van 

Swinden prees deze houding die paste bij het streven naar verwezenlijking van een internationaal 

stelsel van eenheden en noemde het congres een internationale broederschap. Hij had in zijn V er

h a n d e lin g  o v e r  v o lm a a k te  M a a te n  en  G ew ig ten  acht eisen geformuleerd waaraan volgens hem 

een eenhedensysteem diende te voldoen; deze eisen komen later nog ter sprake. De achtste eis 

betrof de internationalisering van het metrieke stelsel. Daarom werkt zijn invloed ook nu nog 

sterk door in het Internationale Stelsel van Eenheden. De deelnemers aan het congres werden 

verdeeld over een aantal subcommissies die de metingen moesten narekenen en controleren. Van 

Swinden en de Zwitser Johann-Georg Trallés werden aan het hoofd geplaatst van de belangrijkste 

commissies die respectievelijk de eenheden van lengte en massa verifieerden. Zij brachten in mei 

1799 rapport uit, Van Swinden op 26 en Trallés op 31 mei; de rapporten verschenen in druk op 

19 juni. De voorgeschiedenis van het nieuwe stelsel en de metingen die tot aan het congres waren 

verricht werden behandeld. De totstandkoming van de meter en het kilogram werd tot in details
39beschreven. Toen het congres zijn werkzaamheden afsloot, werd Van Swinden benoemd tot 

algemeen rapporteur. Hij stelde de P r é c is  d e s  o p é ra tio n s  op, waarin de verificaties werden be

handeld en las het rapport op 4 juli 1799 voor tijdens een openbare zitting van het In s ti tu t  d e s  

A r ts  e t  M étie rs . Eerder was op 22 juni de A sse m b lé e  N a tio n a le  ingelicht dat de werkzaamheden 

waren voltooid en de standaarden door Lefèvre-Gineau in de archieven waren gedeponeerd. Een 

ander rapport, het D isc o u rs  p r o n o n c é  à  la  b a rre  d e s  d e u x  C onseils, was bij de presentatie van de 

standaarden in het parlement voorgelezen. Beide rapporten verschenen in 1800 in druk. Nu Van

39 J.H. van Swinden, Précis des opérations qui ont servi à déterminer les bases du nouveau système métrique, lu à la séance 
publique de l'Institut des Arts et Métiers le 15 messidor an VII (Parijs 1800), 1, 14-16, 57; Rapport fait à l'Institut National des 
Sciences et des Arts le 29 prairial an VII, au nom de la Classe des sciences mathématiques et physiques sur la mesure de la 
méridienne de la France, et les résultats qui en ont été déduits pour déterminer les bases du nouveau système métrique (Parijs 
1800), 1, 6 (KB, Oude Drukken en Handschriften); J.H. van Swinden, Verhandeling I, inleiding, 4, 8-12; Verhandeling II, 207; 
W. Hallock en H. Wade, a.w., 61-62; M. Danloux-Dumesnils, a.w., 99-100; R.D. Connor, a.w., 345-346.
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Swinden op die vierde juli in het openbaar verslag had gedaan van de verrichte werkzaamheden, 

waren de wetenschappelijke werkzaamheden voltooid.

De tijd was rijp voor een nieuwe wet en dat werd die van 10 december 1799 (19 frimaire an 

VIII), uitgaande van de mètre vrai et définitif, die een lengte had van 443,296 lijn of 36 duim 

11,293 lijn Parijse maat. Deze wet bevat alles wat we nu in het dagelijks leven gebruiken: de 

benamingen en de decimale voorvoegsels van milli tot kilo (meter, gram en liter). Daarbij kwam 

nog het voorvoegsel myria (10 000), dat in onbruik is geraakt. De eenheden van volume en massa 

kregen bij deze wet hun definitieve benamingen kilogram en liter.40 De naam 'liter' is afgeleid van 

libra, net zoals het oude pond. De Grieken hadden een litra voor vloeistoffen en droge waren. 

Deze litra werd libra in Rome, waarmee de etymologische cirkel rond is en waardoor in het 

metrieke stelsel de naam van een oeroude Griekse maat voortleeft.

3. De invoering van de meter in Frankrijk

Nu moest tot de invoering van het nieuwe systeem worden overgegaan en optimistisch werd 

aangenomen dat het na korte tijd zou zijn ingeburgerd. Er was echter zware storm op til, het schip 

zou zware averij oplopen en onder het Napoleontische keizerrijk bijna vergaan. Nadat de wetten 

van ‘18 germinal an III’ en ‘19 frimaire an VIII’ waren aangenomen, kwam het tot de eerste grote 

vuurproef.41 Een maand eerder kwam door de staatsgreep van 9 november 1799 (18 brumaire an 

VIII) de Eerste Consul Napoleon Bonaparte aan de macht. De regeringswisseling leidde tot 

geruchten dat de meter zou worden afgeschaft. De nieuwe regering ontkende met klem dat
42dergelijke plannen bestonden; integendeel, het metrieke stelsel zou worden ingevoerd. Nadat 

deze wet was aangenomen, begon het tij in het nadeel van het metrieke stelsel te keren. Het 

verzet tegen het nieuwe systeem nam een massieve omvang aan. Vals meten en wegen met 

nieuwe maten en gewichten was een bijkomende oorzaak van de toenemende weerzin van 

consumenten tegen dit systeem.

40 Discours prononcée à la barre des deux Conseils du corps Législatif au nom de l'Institut National des Sciences et les Arts lors 
de la présentation des étalons prototypes du Mètre et du Kilogramme, et du Rapport sur le travail de la Commission des Poids et 
Mesures (Parijs 1800) J.H. van Swinden, Précis des opérations qui ont servi á déterminer les bases du nouveau système 
métrique, (Parijs 1800); J.H. van Swinden, VerhandelingI, 4; W. Hallock en H. Wade, a.w., 54, 63-64.

41 Hier gaat het om meer dan data, het zijn begrippen waaronder beide belangrijke wetten bekend zijn geworden.

42 W. Kula, a.w., 255.
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De in 1801 aangestelde minister van Binnenlandse Zaken, de chemicus Jean Antoine 

Chaptal, was een vriend van Pierre Simon markies de Laplace, een van de ontwerpers van het 

metrieke stelsel. Chaptal bleef doorgaan met de invoering van de meter; circulaires en brieven 

werden naar de verschillende departementen gestuurd om departements- en gemeentebesturen tot 

grotere inspanning aan te sporen. Overheden en wetenschapsmensen gingen na enige aarzeling 

meer en meer over tot het gebruik van het nieuwe systeem.43 Tot nu toe had iedere regering 

standvastig de invoering van de nieuwe eenheden nagestreefd. Daar kwam echter verandering in, 

toen Jean Montalivet in oktober 1809 tot minister van Binnenlandse Zaken werd benoemd. 

Napoleon was geen voorstander van het metrieke stelsel en de decimaalrekening. Uit verschil

lende verklaringen en uit zijn correspondentie blijkt dat deze systemen hem niet aanspraken en de 

formulering van zijn decreet van 12 februari 1812 toont aan dat hij het metrieke stelsel niet 

geschikt achtte voor praktisch gebruik. In de loop van zijn bewind verslapten de inspanningen, 

terwijl de omschakelingsproblemen uit de hand liepen. Bonaparte heeft zijn afkeer van decimale 

breuken en eenheden kernachtig uitgedrukt, toen hem kaarten werden getoond met de schaal 

1/1000 000 in plaats van door de cartograaf Giovanni Cassini gemaakte kaarten met de schaal 

1/86 400, gelijk aan het aantal seconden dat een dag telt. ‘Je la veux sur l'échelle de Cassini, et je 

me moque des divisions décimales’, schreef hij in december 1809 aan de minister van oorlog, 

Henry Clarke. Toen Napoleon een meting in meters werd voorgelegd, antwoordde hij: ‘Que sont 

des mètres? Donnez-moi la réponse en toises’. Hij moet ook hebben beweerd dat het mogelijk 

zou zijn binnen een jaar het Parijse eenhedenstelsel in heel Frankrijk in te voeren en alle andere 

maten en gewichten te doen verdwijnen.44 Napoleon Bonaparte was een vertegenwoordiger van 

een niet onbelangrijke Europese stroming die de invoering van vooraanstaande oude standaarden 

als basis voor een eenvormig stelsel voorstond. Het is een hardnekkige mythe dat hij de man zijn 

geweest door wiens toedoen het Europese continent metriek is geworden. Het ontstaan van dit 

denkbeeld moet worden toegeschreven aan de andere veranderingen die tijdens zijn keizerrijk tot 

stand kwamen. Napoleon hervormde de ambtenarij en de wetgeving, dus, zo gaat de gedach

tegang verder, heeft het Europese continent aan hem ook de invoering van de meter te danken. 

Als deze hervorming in continentaal Europa ter sprake komt, is de eerste reactie vaak: ‘Napo

leon!’ Uit het vervolg zal het tegendeel blijken. Napoleon en het ministerie van Binnenlandse

43 A. Morin, ‘Notice historique sur le système métrique’, Annales du Conservatoire Imperial des Arts et des Métiers 9(Parijs 
1961), 603-604; W. Hallock en H. Wade, a.w., 64-65.

44 E. Nicholson, Men and Measures (Londen 1912), 271, 283 (citaat 2); R.D. Connor, a.w., 349, (citaat 2).
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Zaken gingen over tot een beleid van compromissen. Naast de instelling van Napoleon kan ook 

naar de in hoofdstuk 1 behandelde theorie van Frijhoff worden verwezen, waarin deze vraag

tekens plaatste bij de uitvoering van vernieuwingen en beschavingsoffensieven. Zijn tweede 

vraag betrof onder andere overheden die al of niet toegaven aan verzet vanuit de maatschappij 

tegen een vernieuwing en dat is wat hier gebeurde.

Het beleid van Napoleon en daarna van de teruggekeerde Bourbonmonarchie is een dui

delijk voorbeeld, gezien de concessies in 1800, 1812 en 1816. In de periode dat Chaptal minister 

van Binnenlandse Zaken was, werd nog aangenomen dat de Latijns-Griekse of systematische 

nomenclatuur van de eenheden het grootste probleem was, waarvoor bij besluit van 13 brumaire 

an IX (4 november 1800) een oplossing werd voorgesteld. Aan metrieke eenheden werden op 

facultatieve basis Franse benamingen gegeven, vaak van oude maten en gewichten. Het was de 

bedoeling met die namen het accepteren van het nieuwe systeem voor de bevolking gemakke

lijker te maken. Het resultaat was teleurstellend, omdat dit compromis grote verwarring veroor

zaakte. Het volstaat, te weten dat het kilogram bij dit besluit pond werd genoemd en dus gelijk 

werd aan twee oude ponden. Als bij een aanduiding in ponden niet werd aangegeven welk pond 

bedoeld was, kon het gemakkelijk tot conflicten komen. In deze vorm moest het systeem volgens 

artikel 1 op 23 september 1801 in werking treden.45 Het besluit liet het metrieke stelsel zelf on

aangetast, maar toen de problemen tegen de verwachtingen in niet verminderden werd de 

oplossing in een andere richting gezocht. Zou de decimale structuur niet de hoofdoorzaak van de 

niet aflatende problemen zijn? Het idee won steeds meer terrein om het systeem zelf aan te 

passen. In deze visie waren decimale breuken en meeteenheden in strijd met de behoeften van het 

volk, dat niet zonder binaire en andere niet-decimale verdelingen kon werken. Door een dergelij

ke aanpassing zou de minder ontwikkelde bevolking mogelijk wel bereid zijn eenvormige maten 

en gewichten te accepteren. Reeds in 1804 vroeg Laplace aan Chaptal er bij Napoleon op aan te 

dringen geen veranderingen in het stelsel aan te nemen. Het deed hem pijn te moeten aanzien, 

hoe het zuivere systeem in zijn decimale essentie zou worden aangetast als de plannen door

gingen. Laplace leverde een hopeloze strijd; onder Napoleon was de Restauratie reeds op gang 

gekomen wat ook tot uiting kwam in een in kracht toenemende antimetrieke stroming.46 De

45 Eerste Klasse aan L. Napoleon, 7 aug. 1809 (RA Noord-Holland, Archief KNAW, Commissie 1e Kl., Not. bk. 1, bijlagen, 
portefeuille II, letter B); M. Bigourdan, Le système métrique des poids et mesures (Parijs 1901), 190-191; W. Hallock en H. 
Wade, 65; H. Moreau, 42.

46 Onder Napoleon werden ook andere verworvenheden teruggedraaid. Zo werd de slavernij weer ingevoerd en de positie van de 
vrouw tegenover de man verslechterde. P.J.H. Ubachs, ‘De Franse Tijd in de Limburgse Maasstreken’, Publications, Jaarboek
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drang om het systeem zelf te veranderen nam steeds meer toe, ondanks het verzet van de stichters 

en voorstanders. Op 7 mei 1811 deed Laplace een laatste poging de 'hervorming' tegen te houden. 

Hij richtte zich tot Napoleon met twee voorstellen, te weten, enkele wijzigingen in de 

onderverdeling doorvoeren en de naam van Mesures Napoléennes of Impériales aan het metrieke
47stelsel te geven. Deze stap moet als een wanhoopsdaad worden gezien. Laplace wist dat de 

aanslag op de decimale structuur van het systeem niet meer tegen te houden was. De voorgestelde 

naamsverandering had de totale mislukking van de hele onderneming kunnen veroorzaken. Bij 

deze gelegenheid drukte hij opnieuw zijn overtuiging uit, dat het decimale metrieke stelsel supe

rieur was en dat de tijd de moeilijkheden zou helpen oplossen.

De nog levende stichters van het systeem moesten in 1812 meemaken dat het système usuel 

of gebruikelijke stelsel bij decreet van 12 februari en besluit van 28 maart werd ingevoerd. Voor 

hen was dit besluit een décret rétrograde en het stelsel zelf een bastaardsysteem. De artikelen 1 

en 2 waren staaltjes van zelfbedrog. Volgens artikel 1 van het decreet zou niets veranderen aan de 

maten en gewichten die bij de wetten van ‘18 germinal’ en ‘19 frimaire' waren ingevoerd. Artikel

2 bepaalde echter dat instruments de mesure zouden worden vervaardigd met veelvouden en
48verdelingen die waren accommodées au besoin du peuple. Deze stelling houdt een veroordeling 

van het metrieke stelsel in, omdat het te kijk werd gesteld als onpraktisch, onlogisch en 

onbruikbaar voor het dagelijks leven. Als het werkelijk in strijd was met de behoeften in plaats 

van de gewoonten van het volk had het nooit kunnen inburgeren. Er was geen sprake van het 

maken van meetinstrumenten; in werkelijkheid werd op basis van oude Parijse maten en 

gewichten en metrieke standaarden een bijna volledig traditioneel eenhedenstelsel voor gebruik 

in de kleinhandel en het dagelijks leven ingevoerd. Na tien jaar zou de beslissing worden 

genomen op welk systeem de definitieve keuze zou vallen.

Het gebruikelijke stelsel werd in het besluit van 28 maart 1812 beschreven. De meter, de 

liter en het kilogram waren de standaarden; de dubbele meter was de toise, het halve kilogram 

was het nieuwe pond; beide weken in zeer geringe mate af van de Parijse eenheden toise en livre. 

De liter en de boisseau (12,5 L), die 4% kleiner was dan de Parijse maat, waren de inhoudsmaten. 

De onderverdelingen van de genoemde eenheden waren binair en/of twaalfdelig. De toise telde

van het Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap (Maastricht 1994), 104-105.

47 A. Morin, a.w., 607.

48 W. Kula, a.w., 256-263; G. Bigourdan, a.w., 194; H. Moreau 42-43.
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12 voet, de voet 12 duim en de duim 12 lijn. De el of aune was 12 maal 1 dm lang en werd ook 

binair verdeeld. Het pond telde 16 ons van ieder 8 gros. De liter werd tot 1/16 onderverdeeld. De 

quart de boisseau (1/32 hL) kwam min of meer overeen met de inhoud van Angelsaksische 

gallons. Op alle gebruikelijke stukken waren ook de metrieke waarden en onderverdelingen 

aangegeven. Het meten en wegen met deze aangepaste eenheden was niet verplicht en de 

overheden, het onderwijs en de handel in het groot moesten het decimale metrieke stelsel blijven 

hanteren. Van winkeliers werd geëist dat ze hun traditionele meet- en weeggerei verwijderden, 

zich voorzagen van materiaal van beide metrieke stelsels en dat gescheiden bewaarden en 

gebruikten. Ze werden geacht aankopen in oude maat en gewicht in gebruikelijke eenheden af te 

handelen. De regeling werd per 1 augustus 1812 van kracht.

Het besluit van 28 maart werd vergezeld door een circulaire die de motieven voor deze 

verandering bevatte. De prefecten waren verplicht de besluiten uit te voeren, maar velen onder 

hen zagen niets in deze wijzigingen. Ze hadden zich ingezet voor de invoering van het decimale 

metrieke stelsel en maakten nu hun bezwaren bij de minister kenbaar. Deze waren onder andere 

de noodzaak om tussen metrieke en gebruikelijke eenheden te herleiden, het verloren gaan van de 

eenheid in maat en gewicht en de invoering van niet-decimale factoren. Daarop antwoordde de 

minister op 10 juli 1812 met een tweede circulaire waarin hij deze bezwaren probeerde te 

ontzenuwen. De benamingen van de metrieke eenheden waren te lang en leken te veel op elkaar. 

Het grootste nadeel was echter de decimale onderverdeling, omdat ze in strijd was met het meten 

en wegen in de dagelijkse praktijk. Daarom moest de consument steeds van nieuw naar oud 

herleiden. Decimale verdelingen waren alleen geschikt voor boekhouders en niet voor de gewone 

man die niet hoefde te rekenen. Hij had behoefte aan gemakkelijk te delen meeteenheden en nu 

hij daarover weer de beschikking kreeg, zou hij de oude spoedig zijn vergeten. De eenheid in 

maat en gewicht bleef volgens de minister behouden, omdat de meter en het kilogram de 

grondeenheden van het gebruikelijke stelsel waren en omdat de aangepaste maten en gewichten 

in heel Frankrijk gelijk zouden zijn. Het populaire gebruik van toises, duimen, ponden, onsen en 

boisseaux had volgens Montalivet geen invloed op de bereikte uniformiteit.49 

In werkelijkheid bracht het gebruikelijke stelsel geen verbetering. Veel winkeliers behielden hun 

oude maten en gewichten en gebruikten die naast of zelfs samen met Napoleontische en metrieke 

stukken, waarbij ze er veelal voor zorgden dat ze niets te kort kwamen. Zo kon het gebeuren dat

49 Anoniem, Nouveau code des poids et mesures (Parijs 1834), 195, 199-200.
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iemand voor een el een meter stof (-20 cm); voor een half pond vlees 200 g (-50 g); voor een half 

ons tabak 15 g (-1 g); voor een ons koffie 30 g (-1 g) en voor een boisseau steenkool 10 liter (-2,5 

L) kreeg. Dubbele, hele en halve deciliters werden frauduleus gebruikt als kwart, achtste en 

zestiende liters waardoor de klant 5 tot 1,5 cL te kort kwam. Nu ontstond een ware eenhe- 

denanarchie die herhaaldelijk zou worden aangeklaagd. Er zijn aanwijzingen dat het gebruike

lijke stelsel in een aantal gebieden net zo slecht als het metrieke werd ontvangen.50 Napoleon had 

eerder gesteld dat in tegenstelling tot het metrieke stelsel het Parijse, dat zijn systeem feitelijk 

was, binnen een jaar ingevoerd en in gebruik kon zijn. Voor de meeste streken buiten Parijs 

betekende de invoering van het gebruikelijke stelsel dat nieuwe eenheden moesten worden aange

leerd. Het Napoleontische systeem vertraagde bijgevolg vele jaren de inburgering van het 

decimale metrieke stelsel.

Na het einde van het Napoleontische Keizerrijk was het voorlopig gedaan met de Franse 

maten en gewichten in Europa. Lodewijk XVIII bevestigde op 4 juli 1814 de geldigheid van 

beide systemen in Frankrijk. De knoeierijen met drie eenhedensystemen (oud, gebruikelijk en 

metriek) leidden op 21 februari 1816 tot het verplicht stellen van het gebruikelijke stelsel in de 

kleinhandel met uitsluiting van het metrieke.51 De periode tussen 21 februari en 21 augustus 1816 

was het absolute dieptepunt van het metrieke stelsel, omdat het tien jaar na de afschaffing van de 

Republikeinse kalender ook voor het einde stond. Het jaar 1816 bracht tegelijk het begin van het 

herstel, namelijk de invoering in het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I bij wet van 21 

augustus van dat jaar, waardoor dit Koninkrijk de eerste metrieke natie ter wereld zou worden.

Het gebruikelijke stelsel bracht het oorspronkelijke systeem aan de rand van de afgrond. De 

voorstanders daarvan gaven de strijd echter niet op en zij slaagden erin na 1816 verdere afbraak 

tot staan te brengen. Langzaam maar zeker verzwakten zij op die manier de positie van 

Napoleons stelsel. Zij werkten in stilte binnen Franse regeringskringen aan het herstel en konden 

in 1821 een eerste succes boeken. De metrieke standaarden moesten periodiek worden geijkt. In 

december 1825 werd het verbod op het gebruik van decimale maten en gewichten in de
52kleinhandel ingetrokken. Het onderwijs leverde door de jaren heen mensen af met kennis van 

het metrieke stelsel en de decimaalrekening, zodat deze ontwikkeling wel moest leiden tot een

50 D. Roncin, a.w., 35; W. Kula, a.w., 262.

51 D. Roncin, a.w., 36; W. Kula, a.w., 255, 262.

52 D. Roncin, a.w., 37.
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geleidelijke gewenning door de bevolking. Bij het decreet van 12 februari 1812 was in artikel 5 

namelijk bepaald dat op de scholen het decimale metrieke stelsel bij uitsluiting van alle andere 

systemen moest worden onderwezen. De prefecten en de ijkers waren in meerderheid 

voorstanders van het oorspronkelijke systeem en werkten samen om de inburgering ervan te 

bevorderen.

De Julirevolutie van 1830 leidde tien jaar later tot het einde van het 'tweedehands metrieke 

stelsel'. Onder het kabinet Guizot werd het eenhedenprobleem aangepakt door de minister van 

handel, Adolphe Thiers, en die van openbare werken, Martin du Nord. In 1833 hield Thiers een 

enquête onder de prefecten over de toestand van de maten en gewichten en de mogelijkheid met 

het gebruikelijke stelsel af te rekenen. Ook bleek dat ijkers nog vaak door gemeentebesturen
53werden tegengewerkt. In 1836 en 1837 volgde uiteindelijk de behandeling van een wetsontwerp 

dat aan alle niet- en halfmetrieke eenheden een eind maakte. De bevolking had ruim een halve 

eeuw de tijd gehad om aan een nieuw bestel te wennen en luider en luider waren de stemmen 

geworden die de voltooiing van de overschakeling eisten. De kwestie was eerst door een speciale 

commissie onderzocht en daarna werd het desbetreffende wetsontwerp ingediend bij de twee 

kamers van het parlement door Du Nord.54 Op 20 mei 1837 werd het in de Chambre des Députés 

behandeld en verdedigd door de afgevaardigde M. Mathieu. Een grote meerderheid stond achter 

het wetsvoorstel: 207 voor, 33 tegen.55

In de Chambre des Pairs werd Du Nord op 27 mei gesteund door Charles-Emile-Pierre- 

Joseph markies de Laplace, erfgenaam van de gelijknamige markies en medestichter van het me

trieke stelsel, die in 1827 was overleden. Du Nord besprak in zijn inleiding het ontstaan van het 

gebruikelijke stelsel en de motieven voor de invoering ervan. De poging om door de 

gebruikelijke maten en gewichten de plaatselijke te vervangen was mislukt, er waren alleen 

nieuwe bijgekomen. Het Napoleontische systeem had volgens de minister niets dan nieuwe pro

blemen en hinderpalen voor de handel opgeworpen. De minister bekritiseerde de wetgever van

1812 als volgt: ‘Il faut le dire, le législateur de 1812 n'avait pas suffisamment compris que 

c'étaient les habitudes du peuple et non pas ses besoins qui avaient résisté à l'admission du 

système métrique. Si les besoins de l'homme sont quelque chose de permanent que la législation

53 D. Roncin, a.w., 98-100; G. Bigourdan, a.w., 200-221.

54 D. Roncin, a.w., 103.

55 G. Bigourdan, a.w., 202-221.
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ne peut modifier, il n'en est pas de mème de ses habitudes, simples accidents, qu'il est toujours 

possible de vaincre et de dominer après plus au moins d'efforts.’56 Volgens Kula is deze 

opvatting doortrokken van wat hij een rechtse ideologie noemt. Hier kan worden opgemerkt dat 

de Sovjet-Unie vrijwel meteen na zijn ontstaan op het metrieke stelsel is overgeschakeld en daar 

dwong juist een uiterst links bewind deze hervorming af. Du Nord en zijn collega's matigden zich 

volgens Kula aan, te mogen bepalen wat gewoonten en wat behoeften van het volk waren. 

Dientengevolge meenden zij dan ook het recht te hebben, datgene wat zij als gewoonte zagen,
57onder dwang te veranderen. Hier was duidelijk een vertegenwoordiger van een politieke bo

venlaag aan het woord die een beschavingsoffensief begon op het gebied van de maten en ge

wichten. De minister zag dat een aantal door hem ongewenste gewoonten stand hadden ge

houden en zette een nieuwe aanval op die gebruiken in.

Behoeften zijn niet blijvend. De grote sociaal-economische veranderingen die al op gang 

gekomen waren, leidden tot nieuwe behoeften. De vraag naar rekengemak nam steeds meer de 

plaats in van de vraag naar deelbaarheid van eenheden, waardoor de op delen en breuken geba

seerde getalwaarden steeds bezwaarlijker werden gevonden. Er waren in de achttiende en negen

tiende eeuw twee groepen die tegen de stroom in hadden geroeid. Tot de eerste groep behoorden 

de voorstanders van verandering en na 1790 die van het metrieke stelsel. De heersende sociaal- 

economische verhoudingen sloten voor dat decennium metrologische hervormingen in principe 

uit. Deze voorstanders van vernieuwing noemt Kuala met een denigrerende kwalificatie armchair 

theorists/scientists (salontheoretici en salongeleerden). De tweede groep bestond voor en na 1790
58uit de tegenstanders van verandering en van het decimale en metrieke stelsel, de practical men. 

Hoe het ook zij, ‘de mannen van de praktijk' stonden in 1837 voor een van hun grootste nederla

gen. Zij gaven zich niet zo maar gewonnen en de debatten waren fel en onstuimig; deze tegen

standers zijn te onderscheiden tussen aanhangers van het stelsel van Napoleon en afgevaardigden 

die terug wilden naar de zuivere oude maten en gewichten. Tijdens de debatten pleitten zij voor 

het tolereren van de oude eenheden naast de metrieke, ook in officiële stukken. Het was vooral 

Claude Philippe Edouard baron de Mounier die de oude stelsels in de Chambre des Pairs verde-

56 G. Bigourdan, a.w., 204-205; H. Moreau, a.w., 44.

57 G. Bigourdan, a.w., 204-205; W. Kula, a.w., 263.

58 W. Kula, a.w., 177, 226, 263.
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digde.59 Anderen stonden het aanhouden van het systeem van Napoleon voor. Abel François Vil- 

lemain vroeg om de handhaving van de wetgeving van 1812 voor onbepaalde tijd. Beiden kregen 

weerwoord van de afgevaardigden Laplace, Louis Jacques baron de Thénard en Pierre Marie 

baron de Morogues. Het wetsontwerp ging terug naar de eerder genoemde commissie die een 

nieuwe versie indiende, vergezeld van een rapport van Laplace; op 22 juni kwam het wetsont

werp voor de tweede keer in de Chambre des Pairs. Na een korte discussie, waarbij Mounier 

voor de laatste keer opkwam voor de oude stelsels, werd het voorstel met 65 tegen 21 stemmen 

aangenomen. Een laatste stemming had op 27 juni plaats in de Chambre des Députés, 224 stem

men voor, 9 tegen. Het ontwerp was met overweldigende meerderheid aangenomen en werd de 

Loi du 4 juillet 1837 concernant les Poids et Mesures. Deze wet schreef het metrieke Fstelsel bij 

uitsluiting van alle andere maten en gewichten dwingend voor en werd met ingang van 1 januari 

1840 van kracht.60 Vanaf nu begon de wereldwijde verspreiding van de meter.

59 G. Bigourdan, a.w., 215-218.

60 H. Moreau, a.w., 43-44.
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Afbeelding 4. Een stel Amsterdamse krukgewichten. 1 Amsterdams pond was 494 g.
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Hoofdstuk 3. De politieke en wettelijke invoering in de Nederlanden

Het idee om het metrieke stelsel in te voeren ging in de Bataafse Republiek van Nederlanders uit; 

het werd dus niet door de Fransen opgelegd. Enkele pogingen mislukten en door de Inlijving 

liepen metrieke activiteiten zo goed als vast; zo ging het ook met halfslachtige Franse pogingen 

om het gebruikelijke stelsel in te voeren. Onder Willem I werd in 1814 de draad weer opgepakt 

en dit leidde uiteindelijk tot de definitieve invoering van het nieuwe systeem. Vanaf 1820 werd 

het in fasen ingevoerd.

1. De Bataafse Republiek

De Bataafse tijd heeft de overgang gevormd van de Republiek der Verenigde Nederlanden naar 

het centralistisch bestuurde Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I. Reeds vóór het ontstaan 

van de Republiek waren onder de Bourgondische en de Habsburgse huizen zwakke unificerende 

tendensen op gang gekomen. De staatkundige eenwording werd tot 1795 verhinderd door de 

angstvalligheid waarmee de steden en gewesten hun zelfstandigheid verdedigden, terwijl de 

oligarchie iedere verandering tegenwerkte. Ondanks de vrijwel overheersende positie van 

Holland in de Republiek was het lastig voor dit gewest besluiten door te voeren die tot meer een

heid konden leiden.1

Met de economische positie van de Republiek ging het in de achttiende eeuw bergafwaarts. 

Andere mogendheden als Frankrijk en Engeland beconcurreerden de Republiek op economisch 

gebied met groeiend succes. Industrie, nijverheid, visserij en walvisvaart gingen in relatieve en 

mogelijk ook absolute zin achteruit en de stapelmarktpositie werd steeds meer aangetast. Alleen 

bij de buitenlandse beleggingen was nog sprake van groei. De afwezigheid van een sterk centraal 

gezag in de Republiek was een van de factoren bij deze relatieve economische achteruitgang.2 

Gecentraliseerde staten als Frankrijk en Engeland voerden daarentegen een krachtig beleid tot 

bevordering van de economie.

1 E.H. Kossmann, ‘The Crisis of the Dutch State’, in: Vaderlands Verleden in Veelvoud [VVV], 2 dln., 2(Den Haag 1980), 39; R. 
Rentenaar (facs.), J.H. Van Swinden, Vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten (Amsterdam 1812), 2 dln., (Wageningen 
1971), inleiding, 2-3.

2 C.H.E. de Wit, De Strijd tussen Aristocratie en Democratie in Nederland 1780 1848(Heerlen 1965), 24, 65.
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De heersende regenten richtten zich te eenzijdig op buitenlandse beleggingen, koop- en 

effectenhandel en verwaarloosden de andere takken van de economie. Daartegen kwam een 

reactie op gang en in 1777 richtten patriotten de O e c o n o m isc h e  T a k  van de H o lla n d sc h e  

M a a tsc h a p p ij  van  W eten sch a p p en  op. Tot de doelstellingen behoorden de vestiging van een 

krachtig centraal staatsgezag en bevordering van de industrie. De O e c o n o m isc h e  T a k  schreef 

prijsvragen uit voor de oplossing van verschillende economische problemen. Zonder succes 

probeerde zij ook op het terrein van de maten en gewichten tot unificatie te komen. In september 

1779 werd een resolutie aangenomen waarin werd verwezen naar de grote veelvormigheid van 

meeteenheden; ook waren veel herleidingsfactoren tussen al die verschillende eenheden 

onbekend. Hoewel van de overheid nog geen ingrijpen werd verwacht, werden de departementen 

of plaatselijke afdelingen van de T a k  opgeroepen voor eind 1780 zoveel mogelijk gegevens te 

verstrekken van de in hun gebied gebruikte maten en gewichten, waarna een aantal rapporten 

binnenkwam. Tot 1798 probeerde ze informatie te verzamelen over de gebruikte meeteenheden.

Intussen hadden in 1793 de eerste berichten over de ontwikkeling van een nieuw eenheden- 

stelsel in Frankrijk de Republiek bereikt. Pieter Nieuwland, een leerling van Van Swinden, publi

ceerde daarover in 1793 een artikel in de (N ieuw e) A lg e m e e n e  K o n s t-  en  L e tte rb o d e , een 

tijdschrift voor de gegoede burgerij. Het bevatte ook enkele korte berichten over de graadmeting 

tussen Barcelona en Duinkerke en andere bijdragen.4 Van Swinden begon vanaf juli 1794 zelf 

met zijn activiteiten ten bate van dit nieuwe systeem met een serie voordrachten in het gebouw 

F e lix  M eritis , waar het gelijknamig wetenschappelijke genootschap was gevestigd. Uit deze 

lezingen is in 1802 zijn V e rh a n d e lin g  o v e r  vo lm a a k te  m a a te n  en  g e w ig te n  voortgekomen.5 De 

kwestie van de omschakeling en de bijbehorende problemen wilde hij aan de regering overlaten. 

Van Swinden stelde een aantal eisen aan een eenhedenstelsel. De eenheid van lengte is 

nauwkeurig bepaald, onveranderlijk en aan de natuur ontleend. De standaard wordt niet aangetast 

door invloeden van buiten en kan bij verloren gaan worden gereconstrueerd, uitgaande van de 

gekozen grootheid, namelijk de lengte van de meridiaan of de lengte van de secondeslinger. De 

veelvouden en delen zijn op eenvoudige wijze uit de grondeenheid afgeleid en kunnen door

3 R. Rentenaar, a.w., 6.

4 R. Rentenaar, a.w., 6-7; Algemeene Konst- en Letterbode [AKL] 1(Haarlem 15 feb. 1793), 49; 2(1 nov. 1793), 138-139; P. van 
Nieuwland, ‘Iets over den aart en het nut eener algemeene maat, en over de metingen en proeven in Frankrijk gedaan’, in: AKL 
2(20 dec. 1793), 195-198; Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode (Haarlem 1798), 241(10 aug.), 242-243; 249(5 okt.), 106; 
(Haarlem 1799), 273(22 mrt. ), 89; 284(7 juni), 177; 297(6 sept.), 73; 311(13 dec.), 186; 312(20 dec.), 193-195.

5 R. Rentenaar, a.w., 8; J.H. Van Swinden, Verhandeling 1,2(Amsterdam 1802).
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iedereen worden gebruikt. Het eenhedenstelsel omvat de volgende grootheden: lengte, gewicht 

(massa), oppervlakte, volume, inhoud, tijd en munt. Tenslotte is het een internationaal stelsel van 

eenheden. Volgens Van Swinden was het metrieke stelsel volmaakt, omdat het aan de gestelde 

eisen voldeed.6 Hij kon niet weten dat het zich zou blijven ontwikkelen en uitbreiden en zijn 

claim van 'volmaaktheid' is niet juist. Connor en Kula hebben aangetoond dat de oude maten een 

eigen ratio moet worden toegekend. Oude en metrieke logica stonden tegenover elkaar.

In 1792 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Oostenrijk en de Nederlanden en in de herfst 

van dat jaar vielen de Franse troepen de Oostenrijkse Nederlanden binnen. Na hun nederlaag bij 

Neerwinden in maart 1793 tegen Oostenrijk moesten ze zich tijdelijk terugtrekken. In de zomer 

van 1794 begon het tweede offensief dat eerst de Oostenrijkse Nederlanden in Franse handen 

bracht en daarna het einde van de oude Republiek inluidde. In het najaar van 1794 vielen de 

Fransen de Republiek binnen en in zeer korte tijd stortte het bestaande politieke bestel in elkaar. 

In Amsterdam viel het oude bewind op 18 januari 1795, waarna resterende steden spoedig volg

den. De 'bevrijding' had een hoge prijs, omdat de Franse regering geloofde dat de Republiek een 

steenrijk land was. Daarom werd de Bataafse Republiek in staat geacht voor de 

‘bevrijdings’veldtocht een 'vergoeding' van f  100 000 000 op te brengen en een lening ter grootte 

van hetzelfde bedrag tegen een rente van 3% te verstrekken. Frankrijk eiste tegelijk Zeeuws- 

Vlaanderen en Zeeland op. De Bataafse Republiek hoopte daarentegen op erkenning door Frank

rijk. Na slopende onderhandelingen in Parijs en Den Haag volgde op 16 mei 1795 de 

ondertekening van het Verdrag van Den Haag tussen beide landen. De Bataafse Republiek werd 

erkend, maar ze moest de Franse financiële eisen inwilligen en belangrijke territoriale concessies 

doen. Overmaas, het Gelders Overkwartier en Zeeuws-Vlaanderen werden samen met de 

voormalige Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik in de 'Nederlandsche departemen

ten' of Départements Belgiques van de Franse Republiek ingelijfd. Zo werden de tegenwoordige 

Nederlandse en Belgische provincies Limburg samen het Departement van de Nedermaas. In dat 

gebied is het metrieke stelsel wel 'op Franse bajonetten' ingevoerd. Daarentegen was de invoering 

ervan in de Bataafse Republiek in de eerste plaats een eigen initiatief. Deze ontwikkeling was 

mogelijk, omdat deze staat een mate van zelfstandigheid behield en niet onder de Franse wetge

ving viel.

6 J.H. Van Swinden, Verhandeling 1, inleiding 8-12.

7 P. Geyl, De Geschiedenis van de Nederlandse Stam 1792-1798 6(Amsterdam 1952), 1515-1523.
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Door de geschiedenis van de Bataafse Republiek loopt het conflict tussen drie politieke 

stromingen. De federalisten wilden zoveel mogelijk elementen van het oude politieke bestel 

handhaven, onder andere de autonomie voor de gewesten. De unitarissen streefden een sterk cen

traal gezag en een eenheidsstaat na. Tussen beide stromingen bestond een grote gematigde factie. 

Op 1 maart 1796 kwam voor de eerste keer een nieuw wetgevend lichaam bijeen, de Nationale 

Vergadering, die grotendeels bestond uit gematigden. Daaruit werd een grondwetscommissie van 

21 meest federalistische leden gekozen. In 1797 werd een ontwerpgrondwet door de kiesgerech

tigden verworpen. In dit voorstel was veel macht ingeruimd voor de gewesten, met andere 

woorden, het was federalistisch getint. De vroegere provincies werden departementen genoemd. 

Geen van de facties was tevreden met het ontwerp, vooral niet de unitarissen en democraten die 

er van hun ideeën vrijwel niets in terugzagen. Veel unitarissen zagen het ontwerp als een 

volmacht voor de vorming van een nieuwe aristocratie en een terugkeer van het oude bewind. 

Een manifest van Pieter Vreede en elf medestanders riep twee dagen voor het referendum de 

kiezers op tegen het ontwerp te stemmen. Zij hekelden de structuur van de voorgestelde grondwet 

omdat ze die te federaal vonden en hoopten op een nieuwe Nationale Vergadering en een nieuw 

ontwerp. Angst voor hogere belastingen en afkeer van scheiding van kerk en staat gaven onder 

andere bij veel federalisten de doorslag om tegen te stemmen. Het is niet bekend hoeveel invloed 

het manifest van Vreede op de afwijzing van de conceptgrondwet door de kiezers heeft gehad.

Op het terrein van de maten en gewichten bevatte dit concept een bepaling in artikel 745: 

‘Ellen, maaten en gewigten zullen in de geheele Republiek gelyk zyn; het staat aan het 

Wetgevend Lichaam den tyd en de wyze daarvan te bepalen’.9 De Oeconomische Tak had de 

Vergadering verzocht zich met de matenkwestie bezig te houden, en die wens werd ingewilligd, 

toen het artikel op 28 en 30 maart 1797 werd behandeld. De zogenaamde Commissie van Zeven, 

die op 8 december 1796 was benoemd om het plan van constitutie te herzien, had het artikel als 

volgt gewijzigd: Ellen, maaten en gewigten zullen in de gehele Republiek gelyk zyn. Het 

Wetgevend Lichaam zal de wyze daarvan, binnen een jaar, na zyne eerste zitting, bepaalen, en 

twee jaren na het arresteeren der constitutie, zal de invoering moeten plaatshebben, of zoo veeleer

8 L.J. Rogier, ‘Uit verdeeldheid tot eenheid’, in: VVV2, 30-31; E.Kossmann, a.w., 48-50; S. Schama, Patriotten en Bevrijders 
(Amsterdam 1989), 321-322; R. Rentenaar, a.w., 9-10.

9 ‘(Het) Plan van Constitutie voor het Volk van Nederland’, in: Rijksgeschiedkundige Publicatieën [RGP], Kleine Serie (KS) 40 
(Den Haag 1975), titul. IX, 222.
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mogelijk’.10 De typisch Nederlandse term 'ellen, maaten en gewigten' heeft betrekking op het 

onderscheid tussen de textielmaat el en de algemene voet- en duimse maten. In het debat kwam 

vooral de spoed waarmee het te kiezen systeem moest worden ingevoerd ter sprake. De natuur

kundige Bernardus Nieuhoff was een voorstander van het metrieke stelsel, maar zag terecht de 

problemen en de weerstanden die de omschakeling met zich mee zou brengen; hij bepleitte een 

overgangstijd van zes jaar. Rutger Jan Schimmelpenninck en Gerard Bacot stonden aan zijn kant. 

Schimmelpenninck stelde een termijn van vijf jaar voor en wenste dat rekening werd gehouden 

met de behoeften van de internationale handel. Aan de meer afwijzende kant stonden Johan van 

Hooff en Jacobus van Maanen; zij wilden de invoering voor onbepaalde tijd uitstellen, omdat zij 

grote problemen voorzagen. Daarentegen wilden Bernardus Hoffman en Vreede dat de om

schakeling een jaar na de aanvaarding van de grondwet zou beginnen en na nog eens twee jaar 

moest zijn afgesloten. Zij waren te optimistisch en de gebeurtenissen in Frankrijk zouden spoedig 

aantonen dat de invoering van de meter een zaak van zeer lange adem zou worden.

Een tegenstander van het metrieke stelsel was de Amsterdamse koopman A. Verster, die op 

30 maart voor zijn overtuiging uitkwam. Verster vertegenwoordigde de Amsterdamse 

handelsbelangen en een stroming die eenheid van maat en gewicht op niet-metrieke basis 

voorstond. Uit de meest gebruikte standaarden, bijvoorbeeld de Amsterdamse en de Rijnlandse, 

moest een landelijk stelsel van maten en gewichten worden ontwikkeld. In zijn antwoord stelde 

Nieuhoff dat werd gestreefd naar een radicale hervorming van het meten en wegen en niet alleen 

naar eenheid op zich. Het ging om een basis op natuurlijke grondslag en de uitschakeling van de 

vele herleidingsfactoren door een gemakkelijk te gebruiken onderverdeling van eenheden in te 

voeren. Nieuhoff liet de invoering van het metrieke stelsel nog in het midden, maar hij ver

trouwde erop dat de Vergadering een commissie zou instellen die een keuze zou maken uit de 

bestaande mogelijkheden. Het artikel werd in principe op 28 maart aangenomen en Nieuhoff, 

Willem Queysen en Jacob de Mist kregen de opdracht het artikel 'commissoriaal' opnieuw te 

formuleren. Hun op 30 maart aangeboden nieuwe versie werd aangenomen en later weer enigs

zins anders geformuleerd in de artikelen 834, 835 en 836 van de conceptgrondwet opgenomen.11 

Uit deze teksten blijkt dat de middenweg was gevolgd, zoals voorgestaan door

10 Het ontwerp van Constitutie van 1797, in RGP, KS 55 (Den Haag 1983), 119.

11 Dagverhaal der Handelingen van de Nationaale Vergadering representeerende het Volk van Nederland (1797), 4 april, ver
slag 28 maart, 476-479; 6 april, verslag 30 maart, 502 ; Het onWerp van Constitutie van 1797 in RGP, KS 55, 28 en 30 mrt. 
1797, 679-682, 691-693; OnWerp grondwet 2 juni 1797, in RGP, KS 57, 3: titul. XIII, Beschikkingen over onderscheiden zaken, 
164; R. Rentenaar, a.w., 17-18.
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Schimmelpenninck, Bacot en Nieuhoff. De begindatum van de invoering was nog niet bepaald, 

maar een tijdslimiet voor de voltooiing was wel vastgesteld. Ook hier was nog niet voor een be

paald stelsel gekozen, hoewel artikel 834 de invoering van een 'onveranderlijke grootheid' aan- 

kondigde. Deze grondwetsartikelen waren de eerste stap naar een nationaal stelsel van maten en 

gewichten. Met deze bepalingen kon het bewind kiezen tussen het metrieke stelsel of een uit Am

sterdamse en Rijnlandse standaarden en eenheden ontwikkeld systeem. Die eenheden waren in 

het hele land bekend en werden in de nijverheid en in de interregionale handel en contacten 

gebruikt. Tot 1798 bleef de kwestie rusten.

In januari en juli 1798 vonden twee staatsgrepen plaats. De unitarissen Wybo Fijnje en 

Vreede voerden op 22 januari hun greep naar de macht uit met steun van generaal Herman

Willem Daendels. Hun geestverwanten uit de oude Nationale Vergadering vormden een nieuwe
12Constituante en een uit zeven personen bestaande grondwetscommissie werd ingesteld. Het 

door deze commissie opgestelde ontwerp voorzag onder andere in de instelling van een vijf leden 

bestaand Uitvoerend Bewind en de vorming van acht ministeries. De indeling van het land zou 

radicaal in unitaristische zin worden veranderd in departementen met nieuwe namen, waarvan de 

grenzen ook niet samenvielen met de oude provinciegrenzen. In de kwestie van de maten en 

gewichten streefde de nieuwe regering naar een breuk met het verleden. Van Swinden was 

namelijk lid van dit Bewind en het is zeker dat hij alles heeft gedaan om dit resultaat te bereiken. 

Artikel 59 van het concept stelde uitdrukkelijk de invoering van het metrieke stelsel in het voor

uitzicht: ‘Alle Maaten en Gewigten zullen door de gantsche Republiek, zoo spoedig doenlijk naar
13eene zekere onveranderlijke grootheid, tiendeelig gelijk worden gemaakt’. In april 1798 werd 

de grondwet aangenomen.

R. Rentenaar heeft aangetoond dat in de Bataafse ontwerpen van grondwet uit 1796/97 en 

1798 op het terrein van de maten en gewichten een steeds onafhankelijker koers tegenover Frank

rijk werd gevolgd. De commissie van 1796 stelde in een eerste versie van een artikel dat 

gelijkheid zou worden ingevoerd in navolging van de Franse Constitution, titel XVI, artikel 137: 

‘Il y a dans la République uniformité des poids et mesures’, in de Nederlandse versie ‘In de 

Republiek zal zoo spoedig mogelijk gelijkheid van maaten en gewigten worden ingevoerd’.14

12 C.H.E. de Wit, a.w., 159; R. Rentenaar, a.w., 19; S. Schama, a.w., 373, 375-376; ‘De Staatsregeling van 1798; Bronnen voor 
de totstandkoming', in: RGP, KS 67 (Den Haag 1990), 136; 215.

13 RGP, KS 67, 111.

14 RGP, KS 40, 222; R. Rentenaar, a.w., 13-15.
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N ie t  a lle e n  is  e r  sp rak e  v a n  een  tre ffe n d e  g e lijk en is , a fg e z ie n  v a n  h e t in  h e t N e d e rla n d se  a rtike l 

u itg e d ru k te  v e rla n g e n  n a a r  een  sn e lle  a fw ik k e lin g , m a a r  b e id e  a r tik e len  z ijn  in  d e  re sp e c tie v e lijk e  

g ro n d w e tte n  o n d e r  de  tite ls  D isp o s itio n s  G én é ra le s  en  A lg e m e n e  Z a k e n  o p g en o m en . D a a rn a  

k e e rd e  in  artik e l 745  d e  ty p isc h  N e d e rla n d se  u itd ru k k in g  'e llen , m a a te n  en  g ew ig ten ' te rug . 

A rtik e l 59 w e e k  d o o r  d e  u itd ru k k e lijk  g e n o e m d e  in v o e rin g  v a n  h e t m e trie k e  ste lse l g eh ee l a f  v a n  

d e  F ra n se  v e rs ie . E e n  a n d e r  v e rsc h il m e t de  F ra n se  g ro n d w e t w as , d a t h e t N e d e rla n d se  a rtik e l 59 

in  d e  G ro n d re g e ls  w a s  o p g en o m en ; een  b ijk o m e n d e  b e p a lin g  in  h e t a rtik e l d ie  o o k  in  ee n h e id  v a n  

m u n t v o o rz a g , v e rs te rk t de  in d ru k  v a n  e e n  m e e r  o n a fh a n k e lijk e  N e d e rla n d se  k o e rs .15 H o ew e l 

d ire c te u r  Jo h a n  F o k k e r  o p  2 2  m ei 1798 in  d e  v e rg a d e rin g  v a n  h e t U itv o e re n d  B e w in d  de 

u itv o e rin g  v a n  h e t a rtike l v o o rs te ld e , k re e g  d e z e  re g e rin g  e r  de  k a n s  n ie t toe , o m d a t o p  12 ju n i  de  

g e m a tig d e n  Jaco b  S p o o rs  en  Isaac  G o g el e e n  g e s la a g d e  s taa tsg reep  u itv o e rd en . E e n  n ie u w e  re g e 

ring , h e t In te rm e d ia ir  U itv o e re n d  B ew in d , m o e s t de  S taa tsreg e lin g  u itv o e re n  en  de  p a rtije n  m e t 

e lk a a r  v e rz o e n e n .16

H e t B e w in d  s tree fd e  o o k  n a a r  de  u itv o e rin g  v a n  a rtik e l 59  en  v a a rd ig d e  in  h e t k a d e r

17d a a rv a n  V a n  S w in d en  en  A e n e a e  a f  n a a r  h e t m e tro lo g isc h e  co n g re s  in  P a rijs . H e t  co n g re s  

k w a m  m o e ilijk  op  g a n g  en  g e v re e sd  w e rd  d a t de  b u ite n la n d se  d e e ln e m e rs  een  f ig u ra n te n ro l zo u  

w o rd e n  to eb ed ee ld . H e t B e w in d  ric h tte  z ic h  v ia  de  F ra n se  a m b a ssa d e u r  to t  de  F ra n se  re g e rin g  om  

d eze  e rto e  te  b e w e g e n  de  b u ite n la n d e rs  een  v o lle d ig  aan d ee l a an  h e t co n g re s  to e  te  k en n en . U it

e in d e lijk  is  g e b le k e n  d a t de  b u ite n la n d se  a fg e v a a rd ig d e n  n ie t w e rd e n  ach te rg es te ld , g e z ie n  de 

b e la n g rijk e  ro l d ie  V a n  S w in d en  h e e f t g esp ee ld . V a n  h e t fe it d a t hij to t  ra p p o rte u r  v a n  h e t 

co n g re s  w a s  b e n o e m d  s te ld e  hij de  N e d e rla n d se  re g e rin g  op  7 ju n i  op  d e  h o o g te . N a  h u n  

te ru g k e e r  b o d e n  V a n  S w in d en  en  A e n e a e  o p  31 ju li  1799 h e t In te rm e d ia ir  U itv o e re n d  B e w in d

ee n  s ta n d a a rd m e te r  en  -k ilo g ram  aan. D e z e  v o o rw e rp e n  w a re n  v o o rb e s te m d  een  b e la n g rijk e  ro l

18te  sp e len  a ls  N e d e rla n d se  p r im a ire  stan d aard en . H e t B e w in d  b ra c h t d a a rn a  de  p ro c e d u re s  to t  in 

15 R.Rentenaar, a.w., 19-20.

16 C.H.E. de Wit, a.w., 173.

17 27e decade an 6, min. BUZA aan Uitvoerend Bewind (KB., KA 300-a, conv. 2, Correspondentie betreffende het congres in 
Parijs, mei 1798 - okt. 1799), Extract uit het register der Besluiten van het Intermediair Bewind der Bataafsche Republiek, 3 juli 
1798; ‘Iets over de invoering der nieuwe maten en gewigten’, Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode 241 (Haarlem 10 aug. 
1798), 43.

18 De Agent van buitenlandse betrekkingen der Bataafsche Republiek aan Van Swinden en Aeneae in Parijs, 20 nov. 1798 (KB, 
KA 300-a, conv.2; Extract..... 21 nov. 1798); Van Swinden en Aeneae aan de Agent van buitenlandse betrekkingen, 3 mei en 7 
juni 1799 (KA 300-a, conv. 2); Van Swinden aan het Uitvoerend Bewind, 31 juli 1799; W. Hallock en H. Wade, Evolution, 61
62.
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voering op gang, ook in verband met een voorgenomen belastinghervorming die uiteindelijk zou 

leiden tot het stelsel van Gogel.

De Eerste Kamer vroeg op 23 januari 1800 het Intermediair Uitvoerend Bewind naar de 

verdere uitvoering van artikel 59. De uitwerking van deze kwestie werd doorgegeven aan de 

Agent van Nationale Oeconomie, Johannes Goldberg, een vertegenwoordiger van de 

Amsterdamse handelsoligarchie. Deze had geen haast en op 5 februari 1800 schreef hij Van 

Swinden, dat de Eerste Kamer zich wel zou afvragen welke eenvormige maten en gewichten zou

den worden ingevoerd, maar dat geen tijdslimieten zouden worden gesteld. Nog dezelfde maand 

stuurde Van Swinden een rapport naar Aeneae en de Agent waarin hij tot invoering van zowel het 

metrieke als een decimaal muntstelsel adviseerde; het bevatte ook een uitgebreide beschrijving 

van het metrieke stelsel.19 Het is mogelijk dat Van Swinden daarmee de niet al te enthousiaste 

Goldberg aan zijn kant probeerde te krijgen. Van Swinden en Aeneae rapporteerden 

achtereenvolgens op 12 en 26 februari aan de Eerste Kamer. Ze adviseerden de invoering van de

meter; Aeneae bleek ook een vooruitziende blik met betrekking tot Engeland te hebben. Dit land
20zou het volgens hem niet kunnen verkroppen dat de metingen in Frankrijk waren verricht.20 De 

adviezen van Aeneae en Van Swinden werden aanvaard, ook omdat Goldberg begin maart 1801 

voorstelde hun aanbevelingen uit te voeren. De Eerste Kamer kreeg dit advies op 23 april van

hetzelfde jaar, maar ze nam het pas 16 september aan; het is niet bekend waarom daar zo lang
21mee werd gewacht. De Tweede Kamer zou het voorstel op 18 september 1801 behandelen.

Intussen was in 1799 Napoleon Bonaparte als Eerste Consul in Frankrijk aan de macht 

gekomen en tegelijkertijd wonnen conservatieve tendensen weer terrein. Napoleon verzoende 

zich met de adel en de kerk. In de Bataafse Republiek tekende zich een soortgelijke ontwikkeling 

af, onder andere door verzet tegen de grondwet van 1798 en een toenemend streven om 

gedeeltelijk terug te keren naar oude en federale structuren. Deze verandering in het politieke 

denken ging vooral uit van de minister van Buitenlandse Zaken, Maarten van der Goes, en de drie 

'directeuren', Augustijn Besier, Anthonie van Haersolte en Gerrit Pijman, die de in hun ogen

19 23 jan. 1800, Van Swinden aan Goldberg en Aeneae, rapport, z.d. 1800 (KB, KA 300-a, conv. 5, Extract uit het register der 
Besluiten van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks); R. Rentenaar, a.w., 21-22.

20 Rapporten Van Swinden, 12 feb. en Aeneae, 26 feb. 1800. (Algemeen Rijksarchief Den Haag [ARA], cat. no. 2.02.02., 
Archieven Binnenlandse Zaken 1796-1813, inv. no. 378, Omslag nieuw stelsel van maten en gewichten, Consideratiën van 
advies).

21 J.H. Van Swinden aan Goldberg en Aeneae, x feb. 1801 (KB, KA 300-a, conv. 5); J.H. Van Swinden, Verhandeling I, VIII-IX; 
R. Rentenaar, a.w, 24.
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bestaande 'verwarring' aan de grondwet van 1798 weten en diezelfde grondwet daarom wilden 

intrekken. Daarnaast streefden ze naar verzoening met de orangisten. Na een mislukte poging op

11 juni om langs parlementaire weg de staatsregeling van 1798 te herzien, waarbij hun voorstel in 

de Eerste Kamer met 50 tegen 2 stemmen was weggestemd, voerden ze op 18 september 1801 

met hulp van generaal Augereau een staatsgreep uit en stuurden de Kamers naar huis. De coup 

was een gevoelige tegenslag voor Van Swinden, omdat juist op die dag het advies tot invoering

van het metrieke stelsel in de Tweede Kamer zou worden besproken. Het Kamergebouw was
22verzegeld en Van Swinden protesteerde tevergeefs.22

Op 1 oktober daaraanvolgend hield het nieuwe bewind een referendum over een eigen 

ontwerp van grondwet, waarbij het door de opgekomen kiezers met 52 219 tegen en 16 771 werd 

weggestemd. Door de 330 658 niet-stemmers als voorstanders te beschouwen, werd de grondwet
23aangenomen verklaard. Het was een federaliserende grondwet, want de oude provincies werden 

in ere hersteld en kregen veel gewestelijke macht toebedeeld. De leden van het parlement werden 

gekozen door censuskiesrecht. Verder waren de bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging 

afgezwakt. De nieuwe regering bestond uit het twaalf leden tellende Staatsbewind en bevatte 

vooral figuren uit de tijd voor 1795. Ook kwam in artikel 19 van deze grondwet een eenvormig 

stelsel van maten en gewichten ter sprake. Er zouden 'enigerlei bekende maaten en gewigten' 

worden ingevoerd op een tijdstip dat door de wet zou worden bepaald. Daarmee stond het 

metrieke stelsel weer op losse schroeven, omdat het mogelijk met een alternatief zou moeten 

concurreren. Van Swinden schreef in de Verhandeling dat hij hoopte op een uiteindelijke keuze
24voor de meter. Het Staatsbewind koos daar inderdaad voor op 16 april 1802, maar termijnen 

werden niet gesteld. Waarschijnlijk had de nieuwe regering geen alternatief voor ogen, maar door 

de ontbrekende tijdslimieten hield ze een slag om de arm.

De Amsterdamse wiskundige Gerard Jan Palthe had op 16 maart 1802 van het 

Staatsbewind de opdracht gekregen met medewerking van de plaatselijke ijkers alle Nederlandse
25maten en gewichten met de metrieke te vergelijken en herleidingstabellen op te stellen. Een

22 J.H. Van Swinden, Verhandeling 1, IX; R.C. Mansfeld, ‘In de schaduw van Napoleon 1810-1813’, in: Algemene Geschiedenis 
der Nederlanden [AGN] IX(Zeist 1951), 65.

23 C.H.E. de Wit, ‘De Noordelijke Nederlanden in de Bataafse en de Franse tijd 1795-1813’, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis 
der Nederlanden [NAGN], Nieuwste Tijd 11(Bussum 1983), 175.

24 J.H. Van Swinden, Verhandeling 1, X.

25 R. Rentenaar, a.w. 1, 26.
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dergelijke opgave lijkt vrijwel niet uit te voeren wegens het zeer grote veelvoud van eenheden en 

stelsels. Iedere plaats moest worden aangeschreven voor inlichtingen over het aldaar gebruikte 

stelsel en het opsturen van de standaarden. Vaak ontbraken zij of waren zij onbetrouwbaar. Het is 

niet bekend hoever Palthe met deze opdracht is gekomen. Het Wetgevend Lichaam koos twee 

maanden later, op 19 mei, voor invoering van de meter en verwees de zaak opnieuw naar het 

Staatsbewind dat in juni een commissie samenstelde, bestaande uit Henri Besier, Samuel van 

Hoogstraten en Daniël de Leeuw. Zij lieten de invoering van het door de volksvertegen

woordiging gekozen systeem stranden door alle voorstellen en rapporten in een lade op te bergen. 

In de Notulen van het Staatsbewind over de periode na juni 1802 ontbreekt de rapportage van de 

commissie.26 De drie leden hadden ook zitting in andere commissies en het is mogelijk dat zij de 

maten en gewichten geen prioriteit toekenden. Van Hoogstraten was in 1816 lid van de Tweede 

Kamer en tijdens de behandeling van het wetsontwerp over het metrieke stelsel pleitte hij op 16 

juli voor een onbepaald uitstel van de invoering ervan, omdat hij ook toen de tijd er niet rijp voor 

achtte. In november 1805 werd onder Schimmelpenninck de positie van de oude maten en 

gewichten zelfs tijdelijk versterkt ten behoeve van de belastingheffing.

Intussen bemoeide Frankrijk zich steeds meer met de Bataafse Republiek en verlangde een 

grotere bijdrage in de oorlogsinspanningen tegen Engeland. Deze kwestie leidde tot een aantal 

crises in de betrekkingen met Napoleon, die ontevreden was over de inzet van de Republiek en de
27smokkelhandel met Engeland. Omdat het Staatsbewind zich volgens Napoleon veel te 

onafhankelijk opstelde, bracht hij in het voorjaar van 1805 Schimmelpenninck aan de macht als 

raadpensionaris. Onder hem werden hervormingen doorgevoerd, zoals de invoering van het 

kadaster, het belastingstelsel van Gogel in 1805 en een belangrijke onderwijsvernieuwing die 

uitmondde in de onderwijswet van 1806. In het belastingstelsel werden voor metingen op 15 

november 1805 voorlopig de volgende traditionele eenheden gekozen: Het Amsterdams gewicht

(1 Amsterdams lb = 494 g) voor wegingen boven vijf pond; voor lengtemetingen de Rijnlandse
28maten. De Leidse turfton (227 L) voor de meting van turf; de Dordse hoed (751 L) voor cement

26 Notulen van het Staatsbewind, (april-juni 1801), 11 juni, 14; (juli-sept en okt.-dec. 1802), passim.

27 S. Schama, a.w., 514-529.

28 Door toeval is de Leidse turfton gelijk aan 50 imperiale gallons van ieder 4,54 L; deze maat is pas in 1824 in Groot-Brittannië 
ingevoerd.
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en tras; het Amsterdamse schepel (27,81 L) voor droge waren; de Dordse ton (310,45 L) voor
29fruit en het Amsterdamse mengel (1,119 L) voor onder andere olie.

Aenea kon zich met deze regeling verenigen, omdat hij mogelijk de Amsterdamse handels

belangen op het oog had. Hij was begin juli 1805 aangesteld tot Commissaris Adviseur tot de 

Zaken der Wis- Natuur- Schei- en Werktuigkunde bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en in 

die hoedanigheid moest hij zich ook met de meeteenheden bezig houden. Zijn mogelijke 

betrokkenheid bij de Amsterdamse handelsbelangen kan blijken uit een brief aan de 

Amsterdamse stadsijker Jan Doornebosch over de belastingwet en het daarvoor te kiezen stelsel 

van maten en gewichten. Daarin gaf Aeneae te kennen dat hij aan de behoeften van Amsterdam 

tegemoet wilde komen en deze stad geen schade wilde berokkenen. Hij zou de opdracht hebben
30gekregen om de te gebruiken eenheden in het nieuwe belastingstelsel te bepalen. Bedacht moet 

worden dat in 1805 de invoering van het metrieke stelsel niet vaststond en als daar later definitief 

voor werd gekozen, bleef het mogelijk de belastingwet alsnog aan te passen.

Volgens Napoleon, die van Schimmelpenninck een grotere meegaandheid had verwacht 

inzake de oorlogsinspanningen en de handhaving van het Continentale Stelsel, stelde ook deze 

zich te onafhankelijk op tegenover Frankrijk. Dit gedrag betekende zijn politieke ondergang en in 

de lente van 1806 werd hij afgezet. Lodewijk Napoleon, broer van Bonaparte, moest als koning 

van Holland de Franse invloed vergroten, ook met betrekking tot de oorlog tegen Engeland waar

bij tevens een effectieve afsluiting van de kust werd verwacht.

2. Het Koninkrijk Holland en de Inlijving

Lodewijk Napoleon werd begin juni 1806 als koning van Holland ingehuldigd in St. Cloud bij 

Parijs en in dezelfde maand kwam hij in de voormalige Bataafse Republiek aan. Over het 

algemeen werd Lodewijk door de Nederlanders geaccepteerd, maar Van Swinden weigerde een 

onderscheiding aan te nemen, omdat hij in principe voor gelijkheid van alle burgers was: ‘Je tiens 

par principe à l'égalité des citoyens, sauf la différence que peut et que doit mettre entr'eux le rang 

que les emplois qu'ils desservent ou le genre de leurs occupations leur donne dans la société

29 J.H. Van Swinden, ibid; R. Rentenaar, a.w. 1, 26-27; K.M.C. Zevenboom en D.A. Wittop Koning, Nederlandse gewichten 
(Amsterdam 1970), 55-56; J.C. Nipper, a.w, 16; Staatsbesluiten der Bataafsche Republiek, (2 sept.-30 nov. 1805), 15 nov., 56
57.

30 Aeneae aan J. Doornebosch, stadsijker Amsterdam, 1 april 1808 (KB, KA 300-c, conv. 1-1); R. Rentenaar, a.w., 28-29.
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civile. Lodewijk streefde een gecentraliseerd bestuur na; hij kende zichzelf de grootste 

regeringsmacht toe en de Staatsraad en het Wetgevend Lichaam waren aan hem verantwoording 

schuldig. Onder zijn bestuur werd wetgeving aangenomen, reikend van landbouwzaken als de
32ontginning van woeste gronden tot medische kwesties als koepokenting. Wetenschappelijke 

instellingen als het Rijksmuseum, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het 

Koninklijk Nederlands Instituut van Wetenschappen kwamen tijdens zijn regering tot stand. De
33in 1798 gestichte Nationale Bibliotheek kreeg in 1807 van Lodewijk het predikaat 'Koninklijke'. 

Het Instituut was naar Frans voorbeeld verdeeld in klassen, de Eerste voor de exacte weten

schappen, de Tweede voor taal- en letterkunde, de Derde voor geschiedenis en oude literatuur en 

de Vierde voor de kunsten.

Lodewijk voelde zich steeds meer koning voor de Nederlanders, terwijl zijn broer hem juist 

als zetbaas had aangesteld om zijn eigen belangen en die van Frankrijk boven alles te dienen. Het 

Continentale Stelsel werd een van de belangrijkste geschilpunten, zowel tussen de broers 

onderling als tussen beide landen.34 Deze blokkade werd volgens Napoleon Bonaparte veel te 

slap gehandhaafd en de levendige smokkel tussen Nederland en Engeland was hem een doorn in 

het oog. Hij oefende zware druk uit op zijn broer om het embargo streng te handhaven, maar 

Lodewijk bleef proberen zich onafhankelijk op te stellen. Uiteindelijk kreeg Napoleon genoeg 

van het gedrag van zijn broer en hij besloot hem af te zetten, omdat diens handelwijze meer de 

Nederlandse dan de Franse belangen begunstigde. Lodewijk zwichtte en op 2 juli 1810 trad hij 

officieel af. Elf dagen later werd het Koninkrijk Holland bij het decreet van Rambouillet ingelijfd 

bij Frankrijk, waarna een aantal keizerlijke instellingen werd ingevoerd, zoals de burgerlijke 

stand, het burgerlijk huwelijk en de Code Pénal en de ambtenarij werd hervormd. De indirecte 

belastingen, geheven door de Régie des Droits Réunies, werden beslist niet warm ontvangen. De 

terugtocht uit Moskou in 1812 en 1813 betekende voor Napoleon evenwel het begin van het 

einde. Na zijn nederlaag in de Volkerenslag bij Leipzig in oktober 1813 drongen de verbonden 

troepen de Nederlanden binnen. Leopold van Limburg Stirum en Gijsbert Karel van Hogendorp

31 R. Rentenaar, a.w., 51.

32 Koepokenting was het enten van mensen met het milde koepokvirus, waardoor ze de nodige weerstand tegen de gevaarlijke 
mensenpokken kregen. Deze vaccinatie was ontwikkeld door de Engelse arts Edwar Jenner (1749-1823).

33 S. Schama, a.w., 628-929; L.J. Rogier, a.w., 34; I. Schöffer, ‘Het Koninkrijk Nederland’, AGN IX(Zeist 1951), 85; M. 
Uitzinger, Koninklijke Bibliotheek (Den Haag 1982), 3.

34 S. Schama, a.w., 668-672.

31
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wierpen zich in het Noorden op als leiders van een opstandige beweging, die vooral bestond uit 

Oranjegezinde notabelen. Zij kwamen in de meeste steden en dorpen aan de macht en de Fransen 

trokken langzaam terug. Van Hogendorp wilde de Staten-Generaal van vóór 1795 weer bijeen-
35roepen, maar slaagde daar niet in. Zijn bekende proclamatie van 17 november 1813 had een 

conservatieve strekking, omdat daarin een terugkeer naar 'oude tijden' werd gesuggereerd. De 

aanzienlijken zouden weer aan de macht komen en wat de economische kant betreft, werd alleen 

de herleving van de koophandel genoemd. Een terugkeer naar het oude bestel was onmogelijk, 

het particularisme had zijn tijd gehad en de grondslagen van de eenheidsstaat, die gelegd waren 

in de Bataafse Republiek, werden uitgebouwd tot een nieuwe staatsvorm met een sterk centraal 

gezag.

Terugkerend naar het metrieke stelsel, onder Lodewijk Napoleon is een serieuze poging 

gedaan het in te voeren. Hij nam personen op in zijn regering die deel hadden uitgemaakt van het 

Intermediair Uitvoerend Bewind van 1798.36 Door hun invloed konden eenheidsideeën weer 

groeien en kreeg het metrieke stelsel ook weer nieuwe kansen. Omdat voor de heffing van de 

grondbelasting een standaardmaat noodzakelijk was, werd bij decreet van 18 februari 1808 de 

Rijnlandse roede aangenomen, maar de metrieke lengte van deze maat werd ook vermeld, 

namelijk 3,767 58 m. Er is geen aanleiding om in dit besluit het werk van antimetrieke krachten 

te zien, omdat de uniforme maat voor de grondbelasting met onmiddellijke ingang nodig was;
37later was aanpassing mogelijk. Op advies van Aeneae benoemde de koning bij decreet van 3
38maart 1807 twee commissies. De natuurkundige commissie, bestaande uit Jan Frederik van 

Beeck Calcoen en Johan Pieter Fokker, kreeg als taak de metrieke standaarden op het ministerie 

van Binnenlandse Zaken te onderzoeken en onderzoek te doen naar de wijze van invoering van 

het nieuwe systeem. De taalkundige commissie met als leden Johannes Meerman, Matthijs 

Siegenbeek en Petrus Weiland kreeg tot taak Nederlandse benamingen voor metrieke eenheden te 

bedenken. Nu aan 'Nederduitse' namen niet meer was te ontkomen, stelde de natuurkundige 

commissie als compromis voor geheel nieuwe Nederlandse namen vast te stellen. De taalkundige

35 S. Schama, a.w., 736, 740-741; L.J. Rogier, a.w., 34; C.H.E. de Wit, a.w., 315-316; L. Verberne, Geschiedenis der 
Nederlanden (Nijmegen 1958), 38-40.

36 R. Rentenaar, a.w, 29-30; R. Rentenaar, ‘How the Dutch went Metric’, Delta 3(1972-1973), 11.

37 L. Aardoom, ‘Rijnlandse maatvoering in Gelderland’, Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis van Gelre [BMG] 
80(1989), 73-74.

38 K.M.C. Zevenboom, ‘De bemoeiingen van het Instituut en de Academie met het ijkwezen’, Verhandelingen der Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen, afd. letterkunde, nieuwe reeks (NR) 67(Amsterdam 1960), 8.
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tegenhanger stelde zowel oude als geheel nieuwe benamingen voor en zocht zoveel mogelijk 

aansluiting bij het decreet van 13 brumaire an IX. De commissies brachten rapport uit in de herfst
39van 1808 en de Staatsraad sloot zich bij de opvattingen van de taalkundige commissie aan. De 

minister van Binnenlandse Zaken, Frederick van Leyden, die begin december 1808 de koning 

adviseerde de meter in te voeren, gaf zijn mening over de namenkwestie en diende een wets

ontwerp in.40 Hij was met de Eerste Klasse van oordeel dat de systematische benamingen be

houden moesten worden, maar een besluit tot het aannemen van oude benamingen zouden hij en 

de Klasse respecteren. Naast de verwarring die het gebruik van oude namen voor metrieke 

eenheden zou veroorzaken, zou de eenheid van het metrieke stelsel verloren gaan als ook andere 

Europese landen eigen namen zouden gaan bedenken. Het was beter geheel nieuwe benamingen 

in te voeren als de systematische nomenclatuur toch niet haalbaar was, waarmee de minister 

dezelfde lijn volgde als de natuurkundige commissie. De minister en de Klasse stelden voor ook 

de systematische namen aan te houden ter wille van de wetenschap. De kilometer kon mijl 

worden genoemd en het uur gaans was dan gelijk aan 5 mijl. Met de naam mijl voor 1000 m 

werd de oorspronkelijke betekenis van 1000 passen of eenheden hersteld. Het valt op dat zowel 

de taalkundige commissie als de minister enkele meeteenheden voorstelden die afweken van de 

decimale structuur van het metrieke stelsel. Het ging echter om geringe afwijkingen, omdat deze 

maten gemakkelijk uit het hoofd te herleiden waren tot metrieke waarden. Als natte inhoudsma

ten stelde de taalkundige commissie de stoop, het mengel en de pint voor, resp. 2, 1 en 0,5 liter. 

Deze drie maten waren oorspronkelijk veel gebruikte Amsterdamse eenheden. Verder stelde de 

commissie een aantal gewichten voor, namelijk pond, ons, lood, aas en korrel, respectievelijk 

gelijk aan 0,5 kg, 100, 20, 0,05 en 0,005 g. Ook in het eerder genoemde voorstel van de minister 

kwamen twee afwijkende eenheden voor, het uur gaans van 5 mijl en het pond van een half 

kilogram.41 In de wet van 1 februari 1809, waarbij Lodewijk het metrieke stelsel legaliseerde, 

werden de aanbevelingen van de taalkundige commissie overgenomen. De Nederlandse bena

mingen werden met uitsluiting van de systematische verplicht gesteld, waarmee deze wet verder

39 R. Rentenaar, Vergelijkingstafels 1, 30; De Commissie tot de Uniformiteit van maten en gewigten aan de minister van BIZA, 
13-40; De Letterkundige Commissie ter benoeming der maten en gewigten aan minister van BIZA, 41-46; Staatsraad 28 dec. 
1808, 1-2, (RA NH, Archief Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW), not.bk. 1, bijlagen port. II, letter BBx); not. bk. 
1, port. I, letter BBx).

40 Minister van BIZA aan Lodewijk Napoleon, 2 dec. 1808 (KB, KA 300 c, conv. 6); J.H. Van Swinden, Verhandeling 1, 189
190; 296; 2, 529; 593.

41 Minister van BIZA aan Lod. Napoleon, 2 dec. 1808 (KB, KA 300-c, conv. 6).



73

ging dan het Franse decreet van 4 november 1800 (13 brumaire an IX), dat een serie van Franse 

benamingen naast de systematische facultatief stelde. Ook Van Swinden en de Eerste Klasse
42wezen in het latere rapport van 20 juli 1809 op dit decreet.

De praktische invoering leek nu voor de deur te staan, omdat bij decreet van 14 februari 

1809 de invoeringsdatum werd vastgesteld op 1 juli 1810. Dezelfde februaridag nodigde de mi

nister de Eerste Klasse uit een rapport op te stellen over de uitvoering van de wet.43 De Klasse 

stelde een commissie samen van negen leden, waaronder Van Swinden, Aeneae en Fokker. Een 

aantal deelproblemen werd bestudeerd, namelijk het vervaardigen en bewaren van standaarden, 

de meetwerktuigen en hun vorm en materiaal, de regeling van de ijk, de belastingheffing en de 

algemene invoering. De commissie had uitsluitend een adviserende taak; de maatregelen zouden 

worden uitgevoerd door de nog aan te stellen Inspecteur-generaal van de Maten en Gewigten. 

Deze post werd aan Aeneae gegeven. Het rapport verscheen op 20 juli 1809. De commissie 

adviseerde een grote onderneming als de voorgenomen verandering van de maten en gewichten 

in fasen uit te voeren. Deze vernieuwing zou departementsgewijs plaats vinden, te beginnen in de 

hoofdplaats. Amsterdam, de hoofdstad van het Rijk, beet dan het spits af. Nadat de nodige 

voorbereidingen waren getroffen, moest met de lengtematen worden begonnen, daarna moesten 

de overige metrieke eenheden volgen.

Bij de voorbereidingen moesten de volgende zaken in aanmerking worden genomen. 

Voorlichting van het publiek was noodzakelijk door middel van het uitgeven van een boekje met 

uitleg van het metrieke stelsel en herleidingstabellen. Voor gebruik in de winkels waren 

vergelijkingsschalen nodig zodat de klant gemakkelijk oude naar nieuwe prijzen kon herleiden. 

Deze schalen zouden verplicht in de winkels voorhanden moeten zijn.

Met betrekking tot het ontstaan en oplossing van problemen tekende de commissie bezwaar 

aan tegen de keuze van oude namen voor nieuwe eenheden en voorzag daardoor veel verwarring 

en misverstanden. Voor de burger was bijvoorbeeld de duim het twaalfde (of elfde) deel van een 

voet en het ons was het zestiende deel van een pond. Nu werd de nieuwe duim het honderdste 

deel van een meter (die naam was behouden) en het nieuwe ons, dat ruim drie oude onsen telde, 

werd het tiende deel van het nieuwe pond dat op zijn beurt ruim twee oude ponden woog. De

42 Wet 1 feb. 1809; notulen 25 april en 26 mei 1809 (KB, KA 300-c, conv. 1-1, Stukken over werkzaamheden van de commissie 
van maten en gewichten uit de Eerste Klasse); rapport 20 juli 1809, 11-19 (RA NH, Archief KNAW, rapp.bk. 1).

43 Min. BIZA aan Klasse, decreet 14 feb. 1809; KB, KA 300-c, conv. 1-2, besluit min. BIZA, 14 feb. 1809 (RA NH, Archief 
KNAW, not. bk. 1, port. 1, bijlage, letter BB).
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commissie stelde de minister voor, dit probleem nog eens te overdenken en de koning om 

wijziging van de namen te vragen. De naam duim kon door pink worden vervangen: meter, pink, 

streep. Het belangrijkste probleem was de eeuwenoude gewenning aan de oude eenheden met 

hun binaire structuur en daarom was het vooral voor ouderen zo moeilijk andere maten en 

gewichten te leren gebruiken. De noodzaak een oude gewoonte te moeten opgeven zou weerzin 

opwekken en het was beter met de jeugd te beginnen en voor het overige meer aan de tijd over te 

laten. De minister moest er voor zorgdragen dat de decimaalrekening en het metrieke stelsel in de 

lagere scholen werden onderwezen en dat nieuwe schoolboeken werden gedrukt. De commissie 

betreurde het feit dat het muntstelsel in het Koninkrijk Holland niet decimaal was, in tegen

stelling tot Frankrijk. Met decimale maten, gewichten en munten zouden berekeningen nog een

voudiger worden. Na de invoering van de meter moesten op de lagere scholen stellen maten en 

gewichten voorhanden zijn, zodat de leerlingen ermee konden leren werken. Buiten de school 

zou de jeugd nog veel met oude eenheden worden geconfronteerd, maar in dit verband moest de 

jonge generatie de oude leiden en niet andersom. Om de benodigde materiële maten en gewichten 

te kunnen vervaardigen waren standaarden nodig. De ijzeren meter, die in 1799 door Van 

Swinden en Aeneae aan het Intermediair Uitvoerend Bewind was overhandigd, werd voorgesteld 

als de primaire standaard en moest daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden 

behandeld en bewaard. De secundaire standaarden waren kopieën van de primaire en ieder depar

tement kreeg een exemplaar, te bewaren door de landdrost. Overheidsinstellingen en ministeries 

die bij de uitvoering van hun taak moesten meten, kregen ook een secundaire standaard, waar

onder de Hoofdcommissie van de Verpondingen en de ministeries van Marine, Oorlog en Water

staat vielen. Tertiaire standaarden, kopieën van de secundaire, waren bestemd voor de 

ijkkantoren. Deze 'trappen' werden ook standaarden van de eerste, tweede en derde rang 

genoemd. Die van de tweede rang moesten iedere tien jaar in Amsterdam door een koninklijke 

commissie worden geverifieerd met behulp van de primaire standaard. Deze mocht alleen op 

voordracht van de minister en na toestemming van de koning voor andere doeleinden worden 

gebruikt. De standaarden van de ijkers (derde rang) zouden iedere twee jaar worden herijkt door 

vergelijking met de departementale standaarden van de tweede rang, te verrichten door personen 

die door de minister van Binnenlandse Zaken waren aangesteld.

Voor de vorm en het materiaal van meetwerktuigen werd verwezen naar een rapport van de 

natuurkundige commissie van 1808. Hier ging het om de wijze van productie en de vraag wie 

voor de kosten moest opkomen. Machinale productie van maten had de voorkeur, omdat de
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kosten lager zouden uitvallen en de instrumenten nauwkeuriger zouden zijn. Op rijkskosten 

moest een machine worden gebouwd die na ministeriële goedkeuring tegen betaling aan 

fabrikanten van maten en gewichten kon worden aangeboden. Fabrikanten mochten met eigen 

machines meet- en weegwerktuigen vervaardigen, mits hun apparatuur aan nog te stellen eisen 

zou voldoen. Zowel de 'eigen' machines als de door de overheid aangeboden apparatuur moest 

binnen een nog te stellen termijn worden gekeurd. De kosten van de machines moesten de fabri

kanten en dus de gebruikers van meetinstrumenten dragen, maar als tegemoetkoming kon de 

regering leningen verstrekken. Aan de hand van het aantal metende Amsterdamse 

'gepatenteerden' (betalers van bedrijfsbelasting), ging de commissie na hoeveel maten en 

gewichten aan de handel moesten worden geleverd. 8000 gepatenteerden hadden een duimstok, 

4500 hadden een meetstok of 'el' nodig. Voor het hele land meende de commissie minstens 20 

000 duimstokken en 12 000 'ellen' nodig te hebben.

Het ijkwezen was toe aan een drastische kwaliteitsverbetering. Te veel ijkers waren niet 

competent en het was ook niet goed dat sommige lengtematen buiten de ijk vielen, omdat ze niet 

in de handel, maar in de nijverheid werden gebruikt. Alle lengtematen vielen voortaan onder de 

eerste ijk. De maten voor handelsgebruik moesten verder eenmaal per jaar worden herijkt; die 

voor ambachtslieden, zoals timmerlui of smeden, konden geheel van herijk worden vrijgesteld of 

met grotere tussenpozen worden herijkt. Zij gebruikten hun maten bij het werk en hadden er geen 

belang bij ermee te knoeien. De ijk van lengtematen kon worden verricht met een Frans toestel, 

de zogenaamde comparator, waarmee lengtematen werden vergeleken. Bij zijn aanstelling moest 

de ijker dit apparaat op eigen kosten aanschaffen; voor de aankoop kon een lening worden 

verstrekt. Als hij overleed of aftrad nam de opvolger het apparaat over en deze moest het 

opnieuw door de Inspecteur-generaal van de Maten en Gewigten laten keuren. De commissie 

stelde voor dat aspirant-ijkers door de Inspecteur-generaal zouden worden geëxamineerd en 

daarna een ijkinstructie ontvangen, waarin hun plichten en taken waren vastgelegd. Weinig per

sonen waren geschikt voor dit beroep en daarom wilde de commissie het aantal plaatsen met een 

ijker beperken. Elk departement zou worden verdeeld in enkele grote ijkarrondissementen.

De commissie stelde zeer strenge maatregelen voor om de overschakeling te doen slagen. 

In het kort, ze wilde verzet en tegenwerking zo goed als onmogelijk maken. In een vroeg stadium 

moesten alle transacties met en opdrachten of openbare uitbestedingen van de regering in 

metrieke eenheden worden uitgedrukt en berekend. Daardoor zouden veel belanghebbenden tot 

het gebruik van het metrieke stelsel worden gedwongen. De commissie stond een beleid voor van
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wat tegenwoordig 'metriek denken' wordt genoemd. Oude maataanduidingen mochten niet naast 

de nieuwe worden geduld, omdat het toepassen van twee aanduidingen meestal zou leiden tot het 

negeren van de nieuwe. De manier van afronden speelde ook een belangrijke rol bij het al dan 

niet accepteren van de nieuwe eenheden. Stel dat een stuk land werd verkocht in de volgende 

afmetingen 367,7 bij 367,7 m (100 bij 100 Rijnlandse roeden). Automatisch zou aan de 

Rijnlandse waarde de voorkeur worden gegeven en niet in het minst wegens de ronde Rijnlandse 

en de gebroken metrieke maten. De laatste waren hier dubbel in het nadeel: ze waren onbekend 

en onregelmatig, waardoor de afkeer ervan alleen maar zou groeien. Als het voorlichtingsmate

riaal klaar was voor distributie, moest de bevolking over de datum van invoering worden inge

licht. Daarna zouden adressen worden verstrekt waar nieuwe maten en gewichten verkrijgbaar 

waren. Veertien dagen voor die datum moesten deze aankondigingen worden herhaald en worden 

aangevuld met het verbod voor de handel om vanaf de bepaalde dag andere dan erkende en goed 

geijkte maten en gewichten te tonen, te gebruiken of zelfs voorhanden te hebben. Dit verbod gold 

ook voor metrieke maten waarop oude verdelingen waren aangebracht. Het is gebleken dat na de 

definitieve afschaffing van de oude eenheden Nederlandse ellen of meters vaak door 

neringdoenden waren voorzien van tekens, die delen van de oude el aangaven.

In overheids- en handelsdocumenten, met uitzondering van stukken betreffende de interna

tionale handel, moesten de gegevens zijn uitgedrukt in metrieke eenheden zonder de oude ernaast 

te vermelden. Deze verplichting gold ook voor de rechtbanken waar niet-metrieke documenten 

bij rechtsgedingen ongeldig zouden zijn. Het is duidelijk dat de voorgestelde maatregelen maar 

één doel kenden, namelijk het zo spoedig mogelijk doen verdwijnen van oude eenheden. Een 

timmerman kon geen opdracht van de overheid aannemen, als hij niet bereid was de oude voet en 

duim te laten vallen. Een koopcontract van land, opgesteld in oude eenheden, was bij een 

gerechtelijk conflict niets waard en een notaris die een dergelijk stuk opstelde, liep het risico te 

worden vervolgd. De commissie zag in dat de voorgestelde bepalingen bijzonder streng waren, 

maar ze zag niets in halve maatregelen. Het invoeren van geheel nieuwe maten en gewichten bij 

het Nederlandse volk, dat sterk aan oude gewoonten was gehecht, moest met kracht worden 

doorgezet waarbij het noodzakelijk was strengheid en redelijkheid af te wegen. Zonder deze 

maatregelen was de onderneming volgens de commissie bij voorbaat mislukt en zou het niet de 

moeite waard zijn er een begin mee te maken.44

44 Min. BIZA aan Eerste Klasse, 14 feb. 1809; min. BIZA aan Lodewijk Napoleon, 7 aug. 1809; min. BIZA aan Van Swinden, 6 
april 1809 (KB, KA 300-c, conv. 1-2); rapport 20 hooimaand (juli) 1809 (RA NH, Archief KNAW, rapp.bk. 1, 17 en 17x).
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Na de publicatie van dit rapport ontstonden opnieuw problemen met de benamingen die uiteinde

lijk leidden tot de algehele mislukking van de wet van 1809. Lodewijk Napoleon was een voor

stander van de oude namen, maar hij werd aanhoudend door de voorstanders van de 

systematische nomenclatuur onder druk gezet om zijn standpunt te herzien. Een Koninklijk Be

sluit van 15 september 1809 regelde de invoering van het metrieke stelsel in fasen. De gefaseerde 

invoering naar plaats en grootheid was uit het rapport van 20 juli overgenomen en de officiële 

datum bleef 1 juli 1810. Meet- en weegwerktuigen mochten worden verdeeld in decimaal en in 2, 

1, 1/2, 1/4, 1/5 en 1/20.45 In een dergelijke verdeling van materiële maten en gewichten had ook 

de Franse wetgeving voorzien. Een verzoek van de Klasse om bepaalde benamingen aan te 

passen werd door de koning op 2 september 1809 afgewezen en die afwijzing werd in het boven

genoemde besluit bevestigd. De Klasse had verwezen naar het facultatieve karakter van het 

Franse decreet van 13 brumaire en had gehoopt dat de systematische nomenclatuur naast de 

Nederlandse zou worden toegelaten.46 Op 11 oktober 1809 diende de Klasse een nieuw rapport in 

met voorstellen tot wijziging van een aantal namen. Volgens de rapporteurs was de Nederlandse 

taal niet geschikt om geheel nieuwe benamingen voor meeteenheden te bedenken. De benaming 

tienmeter voor decameter was onacceptabel. Als iemand sprak over een lengte van 'achttien 

meter' was de bedoeling onduidelijk. Ging het om 18 m of acht tienmeters (80 m)? De Klasse 

noemde een aantal namen. Voor de decimale serie mm tot km: streep, pink, palm, meter, 

decameter, hectometer en mijl; perk en akker voor are en hectare. De benaming morgen voor 

hectare vond de Klasse te verwarrend; voor het kilogram werd de naam wigt voorgesteld; de 

naam kop (droog) en kan (nat) voor de liter; de systematische naam kubieke meter bleef bestaan, 

ook bekend onder de Franse naam stère; de kubieke palm was gelijk aan de kubieke decimeter. 

Uiteindelijk wees Lodewijk in april 1810 alle verzoeken tot wetswijziging af. Het lijkt er sterk op 

dat de koning door de op hem uitgeoefende druk steeds meer geïrriteerd raakte. Op 28 juni 1809 

vroeg de Klasse uitstel, omdat de voorbereidingen niet waren afgerond. De datum van 1 juli werd 

overschreden en een maand na de Inlijving werd bij decreet van 10 augustus de invoering van de
47meter voorlopig stilgelegd.

45 Besluit min. BIZA, 14 feb. 1809. (KB, KA 300-c, conv. 1-2); Notulen van de commissie, voorjaar 1809, J.H. Van Swinden aan 
min. BIZA, 16 mrt. 1809 (id., conv. 1-1); 18 sept. 1809, KB 15 sept. 1809 (id., conv. 1-2, C en Cx).

46 Eerste Klasse aan Lodewijk Napoleon, 7 aug. 1809; met bijgevoegde afwijzing, 2 sept. 1809 (RA NH, Archief KNAW, not. bk. 
1, bijlage, port. II, letter Bx).

47 Rapport 4, 9-36, 11 okt. 1809; missive 14, min. BIZA aan Eerste Klasse, 10 april 1810 (RA NH, Archief KNAW, rapp.bk. II; 
not.bk. 1, bijlagen, port. II, letter BB); besluit 32, 10 aug. 1810 (id., not.bk. 1, bijlagen, port. 2, letter QQ, 207).
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Vanaf het begin van de Inlijving in 1810 tot de Belgische Afscheiding van 1830 zijn Noord en 

Zuid 'verenigd' geweest in de manier waarop de meter werd ingevoerd. In het tegenwoordige 

Nederlands en Belgisch Limburg, Noord-Brabant en in de overige D é p a r te m e n ts  B e lg iq u e s  

bestond het stelsel al sinds 1795 krachtens de Franse wetgeving. Tussen de Inlijving en de val 

van Napoleon vielen de Nederlanden in hun geheel onder de Franse metrieke wetgeving. Daarom 

waren daar het oorspronkelijke en het gebruikelijke stelsel officieel van kracht. In het voorjaar 

van 1812 drong Montalivet er bij de prefecten op aan het stelsel onder beide vormen in te voeren. 

Tussen 24 februari en 3 mei 1812 werden de besluiten en de bijbehorende stukken in de 

D e p a r te m e n ta le  D a g b la d e n  afgedrukt. Het aangepaste Parijse stelsel, net zo vreemd voor 

Nederlanders als het metrieke, moest nu door het Nederlandse volk en de kleinhandel worden 

aanvaard. Op 24 juni 1812 eiste Montalivet van de prefecten bij circulaire de uitvoering van de
48wetgeving van februari en maart. Het n o u v e a u  sy s tè m e  m é tr iq u e  moest worden ingevoerd, een 

onduidelijk voorschrift, omdat sinds het voorjaar van 1812 twee metrieke stelsels werden erkend. 

Onder de Franse wet was het oorspronkelijke systeem in de ijkkantoren en de meet- en weeg- 

huizen ingevoerd en tot in het najaar van 1813 werd het stelsel van Napoleon daar niet gebruikt. 

Minder dan twee maanden voor de terugkeer van de Erfprins naar de Nederlanden werd bij 

ministeriële circulaire van 8 oktober 1813 de invoering van dat systeem naast het decimale in de 

ijkkantoren, meethuizen en wagen voorgeschreven.49 De ijklokalen moesten op kosten van de 

gemeenten waar ze waren gevestigd worden voorzien van gebruikelijke standaarden en gewone 

Napoleontische maten en gewichten. Door het relatief snelle einde van het Keizerrijk is het 

gebruikelijke stelsel echter nooit getest op de acceptatie door de Nederlanders.

48 Departementele Dagbladen, 24 feb., 30 april, 1, 2 en 3 mei 1812 (KB, KA 300-d, conv. 4); min. BIZA aan prefecten, 24 juni 
1812 (KB, inv. no. 129 C 23, Correspondentie van J.H. Van Swinden).

49 Min. BIZA aan prefecten, 8 okt. 1813 (Rijksarchief Gelderland, Arnhem [RAG], Bataafs-Franse archieven (BFA), nijverheid, 
maten en gewichten, inv. no. 5446, IJkbureau's).
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3. De wettelijke invoering onder Willem I.

De Oranjeprins kwam op 30 november 1813 aan in Scheveningen en op 2 december accepteerde 

hij de titel van Soeverein Vorst op voorwaarde dat het land een grondwet zou krijgen. De meeste 

ambtenaren werden op hun posten gehandhaafd.50 Willem probeerde uit alle belangrijke 

groeperingen, van de oude adel tot oud-patriotten, de meest geschikte personen te kiezen. Veel 

verworvenheden uit de Bataafs-Franse tijd werden gehandhaafd. De eenheidsstaat werd 

uitgebouwd; godsdienstvrijheid, scheiding van kerk en staat, de gelijkheid voor de wet en de 

onafhankelijke rechtspraak bleven bestaan. Aan de andere kant werd bij Staatsbesluit van 11 

december 1813 een aantal Franse instellingen en gebruiken afgeschaft. Zo werden in artikel 31 

alle aanduidingen in Franse maten, gewichten en munten uit officiële stukken geschrapt.51 Deze 

stap maakte het mogelijk met een schone lei te beginnen. Spoedig zou het voorbereidend werk tot 

invoering van het decimale metrieke stelsel beginnen.

Intussen werd de kwestie van de grondwet achtereenvolgens door twee 

grondwetscommissies aangepakt. De eerste commissie werd door de koning op 21 december

1813 aangesteld, met als voorzitter Van Hogendorp, die een federale staatsstructuur voorstond. In 

maart 1814 voltooide deze commissie haar werkzaamheden, maar door de hereniging van Noord 

en Zuid verloor de voorgestelde grondwet zijn betekenis. Een nieuwe commissie, samengesteld 

uit 12 Noord- en 12 Zuid-Nederlanders, kreeg de opdracht een nieuwe ontwerpgrondwet uit te 

werken en kwam op 1 mei 1815 voor de eerste keer officieel bijeen. Tussen 10 mei en 13 juli

1815 behandelde de commissie de structuur van een nieuwe wetgevende macht en spoedig werd 

overeenstemming bereikt over de term 'Staten-Generaal', een erfenis uit de 

Bourgondisch/Habsburgse tijd, voortgezet onder de Republiek der Verenigde Nederlanden. De 

structuur van de Staten-Generaal werd vastgelegd in de grondwet van 24 augustus 1815. Artikel 

78 bepaalde dat de Staten-Generaal bestonden uit een Eerste Kamer van veertig en een Tweede 

Kamer van honderdtien leden. De leden van de Eerste Kamer werden volgens de grondwet door 

de koning gekozen en benoemd, de Tweede Kamer werd gekozen door de Provinciale Staten. Op

50 C. de Wit, a.w, 324-325; L. Verberne, a.w., 45; J. Haak, ‘Van inlijving tot bevrijding. Het Noorden van 1810 tot 1814’, in: 
AGN IX(Zeist 1951), 155.

51 Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden [Stb]. 1813, no. 10, Souverein Besluit 1, 11 dec. 1813, art. 31; L. Verberne, 
a.w., 49. Artikel 31: ‘De Berekening of Herleiding van Hollandsche geldsommen, Maten en Gewigten in Fransche Centimes, of 
in Fransche Maten en Gewigten, zal voortaan uit alle Dingtalen, Conclusieën, Vonnissen, Arresten, en in één woord, uit alle de 
Judiciële en Notariële Acten moeten worden weggelaten'.
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19 september 1815 werden de nieuwe Staten-Generaal in Brussel geïnstalleerd. In alle rege

ringszaken waren de ministers verantwoording verschuldigd aan de koning, die uiteindelijk zelf 

de beslissingen nam. Dit blijkt ook uit de vele Koninklijke Besluiten van Willem I; veel zaken 

betreffende maat en gewicht zijn op die manier geregeld. Daaronder vallen niet alleen bepalingen 

betreffende het gebruik van de nieuwe eenheden, maar ook beslissingen of overtreders van de 

voorschriften ontheffing van boete kregen als ze daarvoor een rekest hadden ingediend. De 

ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie brachten rapport of advies uit en de koning nam op
52grond daarvan een besluit. Op 21 september 1815 werd Willem I tot koning van het Koninkrijk 

der Nederlanden ingehuldigd. Met de zogenaamde Acht Artikelen, die op 21 juni 1814 in Londen 

waren overeen gekomen, was de basis voor de hereniging van de Nederlanden gelegd. De 

staatkundige eenheid werd bereikt, maar de vorming van een natie verliep veel moeilijker en zou
53slechts gedeeltelijk slagen vanwege politieke, culturele en religieuze verschillen. Vanaf het 

begin was veel conflictstof voorhanden, met name de zetelverdeling in de Tweede Kamer en de 

samenvoeging van de schulden van Noord en Zuid. De Tweede Kamerzetels waren gelijk tussen 

Noord en Zuid verdeeld, namelijk 55-55, ongunstig voor het Zuiden met zijn veel grotere bevol

king. De samenvoeging van de schulden zette kwaad bloed in het Zuiden, waar ze veel lager 

waren dan in het Noorden, namelijk 26 miljoen tegenover ruim een half miljard gulden.

Tussen 1821 en 1824 richtte Willem I de Nederlandse Handel-Maatschappij, een Fonds 

voor de Nationale Nijverheid en de Algemene Maatschappij ter bevordering van de Volksvlijt op 

om handel en industrie krachtig te ondersteunen. Eind jaren twintig heerste echter in heel Europa 

een economische crisis die onder meer was ontstaan door industriële overproductie als gevolg 

van geforceerde mechanisatie. De crisis trof het Zuiden harder dan het Noorden en zou mede 

aanleiding geven tot de Belgische Afscheiding, waarna Nederland en België gescheiden wegen 

gingen.

De voorbereidingen tot de definitieve wettelijke invoering van het metrieke stelsel onder 

Willem I begonnen in 1814, toen de Eerste Klasse op 15 april van de Secretaris van Staat voor de 

Binnenlandse Zaken opdracht kreeg een rapport in te dienen over eenvormigheid in maat en 

gewicht in de ruimste zin en de wijze waarop deze doelstelling moest worden bereikt. In de

52 H. de Schepper, ‘De Eerste Kamer in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’, in: A. Postma (red.), Aan deze zijde van het 
Binnenhof(Den Haag 1991), 15-57.

53 A. Smits, 1830, Scheuring der Nederlanden, 13 dln., Heule 1(1983-1999), 1-100, 475-492; J.A. Bornewasser, ‘Het Koninkrijk 
der Nederlanden'; E. Witte, ‘De politieke ontwikkelingen in België 1831-1834' , beiden in: NAGN, Nieuwste Tijd 11(Bussum 
1983), 250-278 en 324-327; C.H.E. de Wit, a.w., 312-364.
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vergaderingen van 10 en 17 december 1814 werd het rapport in de vergadering van de Eerste 

Klasse besproken en goedgekeurd, waarna het naar de Staatssecretaris werd gestuurd.54 Dit rap

port zou een belangrijke invloed hebben op de invoering van het metrieke stelsel.

Een enkel systeem en een landelijk ijkwezen waren voordelig voor een natie, ook omdat de 

nationale belastingheffing dit vereiste. Dit voordeel werd vergroot als de lengtemaat de grondslag 

was voor de andere eenheden, waarbij naar de Romeinse, Amerikaanse en metrieke stelsels werd 

verwezen.55 Voor een gelijkmatige onderverdeling waren het binaire, het decimale en het twaalf

delige stelsel geschikt. Verschillen in eenheden leidden tot fraude en belemmerden de handel. 

Veel standaarden verliepen door de incompetentie van ijkers of andere ambtenaren. In 1639 

schreven de Staten van Zeeland gelijke maten en gewichten voor. De stad Tholen verzette zich 

daartegen, omdat de belasting op wijn er lager was dan in andere Zeeuwse plaatsen met kleinere 

wijnmaten. Het bestaande 'voordeel' van ongelijkheid, namelijk het manipuleren van prijzen per 

eenheid, werd als onrechtmatig van de hand gewezen. Kopers werden naar markten gelokt waar 

de prijzen schijnbaar gunstig waren, maar heel vaak wonnen ze er niets bij of leden zelfs schade. 

De invoering van nieuwe eenheden zou de eerste jaren stuiten op de grote gehechtheid aan oude 

gewoonten van de meeste Nederlanders en omdat veel mensen hun ingesleten denkbeelden van 

maat en gewicht zouden verliezen. Dergelijke problemen waren echter van tijdelijke aard en 

overtroffen de voordelen van een enkel stelsel niet. De Klasse verwees weer naar het verleden. In 

1759 en 1778 schreven de Staten van Holland de Leidse turfton als eenheidsmaat voor, hetgeen 

in beide jaren tot relletjes leidde. In 1778 moest zelfs het leger de onrust in Noord-Holland de kop 

indrukken. Ongeregeldheden konden nu door een voorzichtige invoering van de nieuwe 

eenheden worden voorkomen. Volgens de Klasse was in de wijnhandel onder de Fransen de 

hectoliter snel ingeburgerd. Metrieke gewichten werden gehanteerd door de bureaus van waar

borg en de aanpassing was vrij soepel verlopen.

De keuze zou vallen op het metrieke stelsel als de Klasse geen rekening hoefde te houden 

met de publieke opinie die onder andere de Franse tijd niet was vergeten. Een belangrijke vraag 

was of Nederland zich niet van de andere Europese landen, waar het metrieke stelsel nauwelijks

54 Staatssecretaris aan Eerste Klasse, 15 april 1814 (RA NH, Archief KNAW, not.bk. II, bijlage IV en Y); Verslag der Hande
lingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [Handelingen], 1815-1816, Bijlagen, vel 71, rapport Eerste klasse, 17 dec. 
1814, 284(0)-284(19).

55 De libra was 1/80 kubieke voet. De amphora was een natte inhoudsmaat, gelijk aan de kubieke voet; de droge modius was het 
derde deel daarvan. De bushel of droge inhoudsmaat was gelijk aan 1-1/4 ft3. De eenheid van massa, het pound avoirdupois, was 
gedefinieerd als 16/1000 ft3.
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bekend was, zou isoleren. In Frankrijk was de dubbele standaard bekrachtigd door Lodewijk 

XVII. Navolging van dit Franse voorbeeld werd van de hand gewezen. Het gebruikelijke stelsel 

was een 'monsterachtige uitvinding', die vooral was doorgevoerd om de Parijzenaars hun oude 

eenheden terug te geven. Met de rest van Frankrijk was geen rekening gehouden.56

De Klasse stelde twee alternatieven voor als de meter zou afvallen; het eerste was
57gebaseerd op Rijnlandse, Trooise en Amsterdamse standaarden. De eenheid van lengte was de 

Rijnlandse voet. De overige Rijnlandse maten zouden naast de Amsterdamse el als textielmaat 

worden gehandhaafd. Voor natte waren werd de Amsterdamse wijnsteekan of wijnstedekan en 

voor droge producten werd de Amsterdamse schepel voorgesteld. De eenheid van gewicht zou 

het Troois pond zijn. Dit systeem kende geen verband tussen grootheden en de standaarden 

waren niet onveranderlijk. Ze moesten volgens de laatste wetenschappelijke inzichten 

vervaardigd worden. De el en de voet konden in verband worden gebracht met de secondeslinger 

van Leiden en op alle standaarden moest de waarde zowel in de eigen als in metrieke maat 

worden gegraveerd.

Het tweede stelsel had de voorkeur, omdat het uitging van de 'uurvoet' van Christiaan 

Huygens. De eenheid van lengte was de Nederlandse voet, afgeleid van de secondeslinger van
58Leiden en 7/18 lijn langer dan de Rijnlandse voet. De Nederlandse el moest de Amsterdamse zo 

dicht mogelijk benaderen en telde daarom 2 voet 2-1/4 duim Nederlandse maat of 688,613 mm.59 

De maten voor inhoud en volume werden van de kubieke voet afgeleid. De houtvadem was 6 bij 

6 voet; de natte Nederlandse kan was 5/8, de droge Nederlandse schepel was 7/8 kubieke voet. 

Beide maten verschilden weinig van hun Amsterdamse tegenhangers en behielden de structuur 

ervan. Het 1/64 deel van de kubieke voet gedestilleerd water, bij een nog te bepalen temperatuur, 

werd het Nederlands pond. De twee alternatieve systemen zouden voor aanhangers van 

traditionele normalisering aantrekkelijk zijn. Voor de methode van invoering werd verwezen naar

56 id., 284(14), paragraaf 81.

57 id., 284(14)-284(16).

58 id., 284(16)-284(17); fout 284(16), paragraaf 93, punt 3. Hier stond een drukfout. De Nederlandse roede zou 5 el langer zijn 
dan de Rijnlandse maat. Het verschil kan niet groter zijn geweest dan 12x7/18 lijn. Het ligt voor de hand een verschil van 5 lijn 
aan te nemen en het na te rekenen; de berekening kwam uit op 4-2/3 lijn of afgerond 5 lijn.

59 Onder het oude stelsel bestond in geheel Europa een verschil tussen de gewone voet- en duimse maten enerzijds en een specia
le lengtemaat voor de meting van textiel. Die maat was de binair onderverdeelde el, variërend van 68 tot 113 cm. Op het 
continent stond deze maat gewoonlijk geheel los van de voet en de duim; op de Britse eilanden werd de yard werd ook als el ge
bruikt; de ook bestaande Engelse ell was 45 inches of 1-1/4 yard lang, een duidelijk verband tussen inch/foot en el.



83

het rapport van 20 juli 1809.60 Als de keuze niet op de meter zou vallen, moesten waar nodig aan

passingen worden aangebracht, omdat in dat rapport specifiek de invoering van de meter was 

bedoeld.

In het voorjaar van 1816 hadden de minister van Binnenlandse Zaken, Willem Frederik 

baron Röell, en Van Swinden een meningsverschil over de structuur van het nieuwe systeem. Het 

Franse gebruikelijke stelsel bleek de discussie en de opinievorming over de nieuwe maten en 

gewichten te beïnvloeden. Op 8 april 1816 pleitte de minister in een brief aan Van Swinden voor 

een ‘gebruikelijke’ indeling.61 Volgens de minister was de bevolking niet alleen gewend aan het 

twaalfdelige stelsel, maar deze verdeling was ook eenvoudiger dan de decimale. Röell meende 

dat de veelvouden wel, maar de delen van het nieuwe systeem niet decimaal waren. Het lijkt erop 

dat het verschil tussen meeteenheden en meetinstrumenten de minister parten speelde. Voor de 

laatste waren beperkte binaire afwijkingen toegestaan. De minister verwees naar de toestand in 

Frankrijk, waar volgens hem het decimale talstelsel voor toepassing bij munten, maten en ge

wichten was verlaten. Röell wist waarschijnlijk niet dat het decimale metrieke stelsel in Frankrijk 

van kracht was gebleven voor alle toepassingen buiten het dagelijks leven en de kleinhandel om. 

Omdat in het voorjaar van 1816 het gebruik van decimale maten en gewichten in de Franse 

kleinhandel was verboden, kon de indruk ontstaan dat Frankrijk in zijn geheel naar de oude 

eenheden was teruggekeerd.

In zijn antwoord veroordeelde Van Swinden het stelsel van Napoleon. Hij beschouwde het 

als minderwaardig, omdat het in Frankrijk een eenhedenanarchie had veroorzaakt en de proble

men alleen had verergerd. Het was ook een vergissing aan te nemen dat in de oude Nederlandse 

maten en gewichten en het gebruikelijke stelsel de twaalfdelige structuur de belangrijkste was; de 

binaire verdeling was de heersende. De roede van 12 voet, de voet van 12 duim, de duim van 12 

lijn en het Troois pond van 12 ons noemde Van Swinden uitzonderingen op de binaire regel. 

Daarnaast bestonden nog vele andere factoren. Alle problemen die met de invoering van de meter 

samenhingen, waren volgens hem van tijdelijke aard en konden worden verzacht of opgelost door 

het nemen van geschikte maatregelen. De minister is er niet meer op teruggekomen. Wel is de 

invoering van een ‘gebruikelijk stelsel' nog ter sprake gekomen in de Kamerdebatten die later in 

het jaar werden gehouden.

60 Rapport 20 hooimaand 1809 (RAH, Archief KNAW, rap.bk. 1, 17 en 17x).

61 Min. BIZA aan J.H. Van Swinden, 8 april 1816 met antwoord (KB, KA 300-d, conv. 4).
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Op 4 juni 1816 werd een wetsontwerp, 'strekkende om in het Rijk in te voeren een eenvormig 

stelsel van maten en gewigten' bij de Tweede Kamer ingediend, vergezeld door een Koninklijke 

Boodschap die op dezelfde zitting werd voorgelezen. In de zitting van 11 juni werd bij boodschap 

van de Staatsraad een nieuw wetsontwerp ingediend waarin de artikelen 3, 4, 6 en 16 waren 

veranderd.62 Artikelen 3 en 4 over de rechtsgeldigheid van officiële en gerechtelijke stukken en 

testamenten werden versoepeld. In de eerste versie van het wetsontwerp waren in artikel 3 alle 

stukken waarin aanduidingen in oude eenheden voorkwamen vanaf 1 januari 1821 ongeldig 

verklaard in 'pretentiën en regtsvorderingen' met uitzondering van buitenlandse documenten. Als 

iemand een rechtszaak wilde aanspannen moest hij zich dus geheel naar het metrieke stelsel 

voegen, bijvoorbeeld wanneer het ging om de afmetingen van landerijen of het gewicht of 

volume van goederen. In het nieuwe wetsontwerp werden in artikel 4 besloten en eigenhandig 

opgemaakte testamenten uitgesloten van ongeldigheid bij aanduidingen in oude eenheden.

In de opnieuw geformuleerde artikelen 6 en 16 waren de definities van de eenheid van 

lengte (art.6) en van het gewicht voor kostbare stoffen (art.16) vastgelegd. In beide versies van 

artikel 16 was een fout geslopen. Bij vergissing werd niet het duizendste, maar het tienduizendste 

deel van het Nederlands pond (kilogram) gelijk gesteld aan het gewicht van een kubieke 

centimeter water. De kubieke centimeter werd in het wetsontwerp de teerling op het honderdste 

gedeelte van de el (meter) genoemd. Nu bestond een fout met de factor 10 die onder andere 

tijdens rechtszaken tot problemen kon leiden. In artikel 16 van de wet van 21 augustus 1816 werd 

de fout verbeterd; voortaan gold als eenheid voor kostbare waren het gewicht van het duizendste 

gedeelte van het Nederlands pond, gelijk aan één kubieke centimeter of één gram water.

Op de zitting van 11 juli werd de Tweede Kamer meegedeeld dat de Centrale Afdeling 

klaar was met het verslag. Het bevatte slechts de aanvaarding van het ontwerp door de 

Afdelingen van de Kamer en de gewijzigde artikelen 3, 4, 6 en 16.63 De Kamer werd ook 

ingelicht over een rekest van de Vlaamse grondbezitter Tunck die het zonder voorletters tekende. 

Hij sprak zich uit tegen een voorstel van E. Loneux, inspecteur van de burgerlijke hospitalen in 

Luik, die in een pamflet, getiteld l'Arithmétique, had gepleit voor een binaire indeling van het ge

wicht, zonder het gebruikelijke stelsel zelf te noemen. Loneux en Tunck waren geen Kamerleden, 

zij hadden alleen hun voorstellen bij de Kamer ingediend. Geheel in de lijn van Napoleon en

62 Handelingen 1815-1816, zitting 4 juni 1816, 112; Bijlagen XXXII, boodschap van de koning aan de Staten-Generaal plus 
wetsontwerp, 281; zitting 11 juni, boodschap Staatsraad, 282.

63 Id., zitting 11 juli 1816, 152-153; Bijlagen 284(0).
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Montalivet stelde Loneux dat de decimaalrekening zeer geschikt was voor gebruik in de exacte 

wetenschappen en grote berekeningen, maar niet voor het dagelijks leven. De in het dagelijks 

leven gehanteerde binaire verdelingen waren veel gemakkelijker dan de verschuivingen van de 

komma bij de decimale maten en gewichten. De concessie die volgens Loneux werd gedaan in 

het wetsontwerp door van iedere eenheid de helft en het kwart toe te staan noemde hij een in

breuk op de decimale structuur van het stelsel; dus kon het pond van 500 gram tot 1/16 worden 

verdeeld. Er was echter geen sprake van dat de regering bereid was afwijkende meeteenheden toe 

te staan. De concessie had uitsluitend betrekking op materiële maten en gewichten; opnieuw had 

de verwarring tussen decimale meeteenheden en beperkt binaire meet- en weeginstrumenten 

toegeslagen. Loneux wilde dat de winkeliers voor hun klanten de binaire waarden met metrieke 

gewichten zouden wegen. Als een winkelier een kwart pond wilde wegen, moest hij vier 

gewichtjes op de schaal leggen, 1 van 100, 2 van 10 en 1 van 5 gram. Het wegen van 1/8 of 1/16 

pond was nog lastiger, omdat bij de gebroken metrieke waarden 62,5 en 31,75 gram met heel 

kleine gewichtjes moest worden gewerkt. Aanvaarding van het voorstel van Loneux zou volgens 

Tunck het metrieke stelsel lamleggen en vernietigen. Hij vond het vreemd dat Loneux het 

gebruikelijke stelsel niet had genoemd; het was geldig geweest in het Zuiden. Volgens Tunck 

was dat voorstel wel voordelig, als ook het hexadecimale of zestientallige talsysteem werd inge

voerd. Het ligt in het verlengde van het binaire stelsel en beide worden in de informatica gehan

teerd. Het hexadecimale talsysteem kent de symbolen 1 tot en met 9, A, B, C, D, E, F en 10 (= 

decimaal 16). Bij toepassing ervan leverde volgens Tunck de deling door twee de grootst 

mogelijke voordelen voor berekeningen op. In de praktijk werd echter met decimale getallen 

gerekend en deze manier van rekenen vond Tunck niet lastig. Hij verklaarde zich wel akkoord 

met de naam pond voor het kilogram.64

Het tweede wetsontwerp werd op 16 juli behandeld. Alle Kamerleden waren voorzien van 

een gedrukt exemplaar van het rapport van de Eerste Klasse van 17 december 1814; 

zevenenzeventig Kamerleden waren aanwezig, waarvan tien het woord namen.65 De praktische 

overschakeling met de te verwachten problemen, de benamingen en artikel 4 over eerder

64 Gedrukt pamflet van E. Loneux met de titel: ¡'Arithmétique, 36A, verzoekschrift Tunck; Verslagen op de verzoekschriften 
uitgebragt door de Commissie van de verzoekschriften 1815-1819, 1149, map met ongedateerde rapporten, rapporteur onbekend, 
verslag over het pamflet van E. Loneux; over het verzoekschrift van Tunck is geen verslag aanwezig (ARA, cat. no. 2.02.08., 
Plaatsingslijst van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; verzoekschriften en petities, map 10/39, 10).

65 De sprekers waren L.A. Reyphins (West-Vlaanderen), P.J. baron Pijcke, (Oost-Vlaanderen), J.F. Gendebien (Henegouwen), E. 
de Hoffschmidt (Luxemburg), L.E. baron de Surlet de Chokier (Limburg), S. van Hoogstraten en G.K. van Hogendorp (Holland) 
en A. Reigersman (Noord-Brabant), Th. Dotrenge (Zuid-Brabant) en X. Wasseige (Namen).
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genoemde uitzonderingen voor officiële stukken kwamen ter sprake. Drie mogelijkheden voor 

de invoering kwamen aan de orde: het systeem met systematische, met oude benamingen en 

zelfs een gebruikelijk stelsel in navolging van Frankrijk. Pijcke en Reyphins voorzagen 

praktische problemen, zoals tegenwerking van plaatselijke overheden en de tijd die architecten 

en ingenieurs nodig zouden hebben om zich aan te passen. Ook wezen ze op de nog bestaande 

afkeer van de Franse revolutie die de inburgering van de nieuwe eenheden zou kunnen 

belemmeren. Volgens Reyphins zou het metrieke stelsel uiteindelijk internationaal worden 

aanvaard. Een terugkeer naar de oude eenheden was niet meer mogelijk. Het overwinnen van 

vooroordelen was noodzakelijk en naar tegenstanders uit eigenbelang moest niet worden 

geluisterd. De keuze van de benamingen werd uitgebreid besproken. Alle sprekers uit het 

Noorden opteerden voor oude namen. Zij vonden de systematische Latijns-Griekse 

nomenclatuur te moeilijk voor de bevolking.

De Zuidelijke Kamerleden Gendebien, De Surlet de Chokier en De Hoffschmidt wilden 

echter het metrieke stelsel ongewijzigd invoeren; zij hadden er al jarenlang ervaring mee. Zij 

zagen in afwijkende benamingen een bron van verwarring en misverstanden. Het kilogram zou 

Nederlands pond worden genoemd, terwijl vrijwel iedereen in een pond een gewicht herkende 

dat ongeveer 500 g woog. Gendebien kondigde aan dat hij tegen het wetsontwerp zou 

stemmen. De twee andere Zuidelijke Kamerleden vonden het belang van het metrieke stelsel 

te groot om Gendebien daarin te volgen, ook al bevielen hen de gekozen benamingen niet.

Twee Noordelijke Kamerleden vonden dat de tijd niet rijp was voor de invoering van het 

decimale metrieke stelsel. Van Hoogstraten kondigde aan dat hij tegen het wetsontwerp zou 

stemmen. In 1802 was hij lid geweest van de door het Staatsbewind ingestelde commissie die de 

invoering van het metrieke stelsel had laten verzanden. Hij verwees naar de toestand in Frankrijk 

en vond dat de overgangsproblemen veel groter waren dan de ongemakken van de bestaande 

maten en gewichten. Van Hoogstraten prees wel de oude benamingen in het wetsontwerp en hij 

verwachtte dat ze de aanpassingsproblemen zouden verzachten. Reigersman stelde het gebruik 

van het decimale talstelsel ter discussie en pleitte voor de invoering van een gebruikelijk stelsel. 

Zijn argumenten en die van Loneux kwamen overeen. Hij wist dat de Eerste Klasse het 

Napoleontische stelsel had veroordeeld en onder geen voorwaarde voor Nederland geschikt 

achtte. De Klasse stelde dat ze zich buiten de politieke kant van de zaak wilde houden; daarmee 

werd volgens Reigersman het bestaan van gegronde politieke bezwaren tegen het decimale 

metrieke stelsel erkend. Reigersman maakte echter geen halszaak van zijn voorstel en kondigde
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aan voor het wetsontwerp te zullen stemmen omdat hij de zaak van een eenvormig systeem van 

het hoogste belang achtte.

De laatste spreker was Van Hogendorp die de invoering van het metrieke stelsel met de 

oude benamingen voorstond. Volgens hem was het al twintig jaar bekend en was de tijd rijp om 

het in te voeren. Van Hogendorp meende dat Frankrijk al zo ver was en dat Engeland op het punt 

stond hetzelfde te doen. Deze landen zouden het metrieke stelsel via hun koloniën verspreiden.66 

Daarna vroeg niemand meer het woord en het wetsvoorstel werd met 71 stemmen voor, 2 tegen 

en 5 onthoudingen aangenomen. Tijdens de zitting van 20 augustus werd de Tweede Kamer 

ervan in kennis gesteld dat het wetsontwerp ook door de Eerste Kamer was aangenomen.67

Het valt op dat geen van de sprekers zich tegen de invoering van het systeem op zich had 

uitgesproken, ondanks gerezen meningsverschillen over aspecten van deze vernieuwing. Uit het 

debat bleek verder een opvallend verschil in de opstelling van Zuidelijke en Noordelijke sprekers, 

hetgeen ook blijkt uit de tegenstemmers: Gendebien wilde het metrieke stelsel geheel ingevoerd 

zien, Van Hoogstraten wilde de invoering juist uitstellen. De gebruikelijke optie had na de poging 

van Reigersman afgedaan en op 21 augustus 1816 stond de wet in het Staatsblad.68

Nu begon de praktische voorbereiding van de overschakeling. Het onderwijs in de nieuwe 

maten en gewichten moest volgens artikel 5 van de wet vanaf 1 januari 1817 beginnen op alle 

scholen waar rekenonderwijs werd gegeven. Alleen kandidaten met voldoende kennis van het 

metrieke stelsel mochten als onderwijzer worden aangesteld. Artikel 8 schreef voor dat de 

metrieke eenheden alleen oude Nederlandse en Franse benamingen hadden bij uitsluiting van de 

systematische nomenclatuur. De Eerste Klasse gaf haar verzet tegen de oude Nederlandse 

eenhedennamen niet op en diende op 10 oktober 1816 een nieuw rapport met voorstellen in.69 

Opnieuw werden de nadelen van de oude Nederlandse namen genoemd en werd verwezen naar 

het Franse decreet van 13 brumaire an 9, waarbij de Franse benamingen facultatief waren gesteld. 

Nu de systematische nomenclatuur niet werd aangenomen, stelde de Klasse geheel nieuwe 

namen voor. Wel hoopte ze dat in het Koninklijk Besluit dat de namenkwestie zou regelen, ook 

de systematische namen zouden worden opgenomen. De meeste voorgestelde namen waren

66 Handelingen 1815-1816, zitting 16 juli 1816, behandeling wetsontwerp, 155-162.

67 Handelingen 1815-1816, zitting 16 juli 1816, 162; zitting 20 aug. 1816, 189; Stb. no. 34, wet 21 aug. 1816.

68 Stb. 1816, no. 34, wet van 21 augustus 1816.

69 Id. art. 5 (onderwijs); 8 (benamingen); rapport 10 okt. 1816 (RA NH, Archief KNAW, rapp.bk. 6); K.M.C. Zevenaar, Bemoeie
nissen, 49-50.
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nieuw, de elle voor meter en pond voor kilogram waren oude namen. Lengtematen van 1 mm tot 

10 km: streep, vinger, palm, elle, garde, hectometer, mijl, uur gaans, post. De Franse namen 

waren trait, doigt, palme, aune, verge, hectomètre, mille, heure de chemin en poste. Twee 

afwijkende maten werden voorgesteld, het uur gaans, een mijl van 5 km en de vadem of brasse 

van 2 meter voor gebruik in de scheepvaart voor dieptemetingen. Voor de decameter werd de 

naam roede afgeraden, omdat deze maat te nauw in verband stond met de voet. Het lijkt vreemd 

dat de Klasse hiervoor de nog oudere naam 'garde' aanbeval, een maat met een lengte van 1-1/2 

roede, die in keuren en handvesten wordt genoemd. ‘Voert en moet nyemant op vier gaerden
70hende der vloghelen vander spoye leggen’, stond in een Delftse middeleeuwse keur. Omdat de 

'garde' na de Middeleeuwen in onbruik was geraakt zag de Klasse er geen bezwaar in hem als 

naam voor de decameter te laten herleven. Etymologisch is de 'garde' gelijk aan het Oud-Engelse 

gyrd, een woord dat oorspronkelijk roede (rod) en pas later yard betekende, zoals Connor 

aantoonde aan de hand van metingen in gyrds van The Manor o f Godbegot in Winchester die
71vrijwel overeenkwamen met rods van 16’ 6’’, gelijk aan 5,03 m.

De oppervlakte- en volumematen kregen dezelfde namen met de voorvoegsels vierkant en 

kubiek. De wisse of corde was een maat voor brandhout van 2 bij 1 el (meter); de stère was gelijk 

aan een kubieke meter. De decaliter kreeg geen eigen naam. De centi-, de deci- en de hectoliter 

als natte maten kregen de namen vingerhoed, maatje, kan, vaatje; in het Frans dé, posson, 

cannette en tonnelet. De droge deciliter, liter en hectoliter werden maatje, kop, mudde of zak en 

mesurette, cope, sac of rasière. De graanhandel zou een schepel van 25 kop en een last van 30 

mud mogen gebruiken. Voor milligram, gram en kilogram stelde de Klasse korrel, wigtje, pond 

en grenaille, gravet en livre voor. Overigens veroorzaakten de officiële namen pond, ons en lood 

problemen, omdat ze veel gebruikte oude gewichten waren. De zwaarte van het pond ver

dubbelde nu en het ons werd zelfs drie keer zo zwaar, terwijl het nieuwe lood vijf gram lichter 

was dan het oude. De Klasse verwachtte grote problemen; ze had zelf de naam pond voor 

kilogram voorgesteld, maar wilde de namen ons en lood niet aannemen. Het was beter dat het pu

bliek zich uitdrukkingen als 1/10 en 2/10 pond eigen maakte, net zo goed als het nu termen als 

1/4 en 1/8 pond kende. Voor gewichten die zwaarder waren dan het pond waren geen aparte

70 E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek 1,2 (Den Haag 1885 en 1889); citaat dl. 2, kol. 889 met beperkte 
bronvermelding. Hele bronvermelding in dl. 1: Oudste Keur van Delft, oudste bekende keurboek van die stad, vermeld door J.A. 
Fruin, Nederlandsche Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving (z.p. 1882), xxiv.

71 R.D. Connor, a.w., 39-45.
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benamingen nodig. Het Koninklijk Besluit van 29 maart 1819 week in belangrijke mate van de
72voorstellen in dit verslag af. De in dit Besluit voorgeschreven benamingen waren, tegen de 

wens van de Klasse in, vrijwel allemaal van oude eenheden. Voor de eerstkomende decennia was 

de kwestie van de benamingen afgesloten.

Tot 1819 waren standaarden en stellen van het Napoleontische systeem bewaard gebleven 

in de ijkkantoren en de openbare meet- en weeghuizen, hoewel het sinds december 1813 niet 

meer werd erkend. Met de invoering van het decimale metrieke stelsel werd de vernietiging van 

deze voorwerpen noodzakelijk geacht. Op 17 mei 1819 adviseerde de minister van Binnenlandse 

Zaken de koning de standaarden op te ruimen en als oud ijzer te laten verkopen; van de opbrengst 

zouden metrieke standaarden gedeeltelijk kunnen worden bekostigd. De standaarden op het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en op het Koninklijk Nederlands Instituut moesten als 

historische voorwerpen behouden blijven. Het Koninklijk Besluit van 20 mei 1819 regelde de 

procedure, maar bepaalde dat ook de standaarden en stellen in Noord- en Zuid-Holland gespaard 

moesten worden. De opdracht tot de vernietiging van de gebruikelijke stukken werd eind juni
731819 door de minister gegeven. Zo eindigde de kortstondige aanwezigheid van de aangepaste 

Parijse eenheden in de Nederlanden.

Om de invoering van het metrieke stelsel te doen slagen, werd de oude stedelijke en 

plaatselijke ijk vervangen door een gecentraliseerd, nationaal ijkwezen. Onder Frans bestuur en 

later onder Willem I was ieder departement of provincie verdeeld in ijkarrondissementen. Deze 

vielen na de reorganisatie van de ijk samen met de administratieve en rechterlijke arrondissemen

ten, waarin de provincies waren verdeeld. Aan het hoofd van een arrondissement stonden een of 

meer arrondissementsijkers, bijgestaan door adjunct-ijkers en het centrale ijkkantoor werd in de 

hoofdplaats gevestigd. Als de ijkers voor de jaarlijkse herijk door het arrondissement reisden, 

moesten de gemeenten voor een passend lokaal zorgen waar de ijkplichtigen konden verschijnen. 

Voordat maten en gewichten in omloop kwamen, werden ze aan een eerste ijk onderworpen; 

daarna volgde ieder jaar de herijk. Naast de verrichting van de ijk en herijk maakten de ijkers, 

vergezeld door politieagenten, visitatiereizen om te controleren op het voorhanden zijn van oude, 

niet herijkte en valse maten en gewichten. Deze regeling gold vanaf 1795 in de Franse

72 Stb.. no. 16, KB. 29 mrt. 1819.

73 KB 20 mei 1819 (ARA, ind. no. 2.02.02, Binnenlands Bestuur, Archief BIZA, BB na 1813, inv. 72, verbalen 1818-1819, 
lett.B); Min. BIZA aan GS provincies, 28 juni 1819, ingekomen 5 juli 1819 (Rijksarchief Gelderland, Arnhem [RAG], Provin
ciale archieven, ArchiefGS Gelderland, inv.no. 25023, Handel en nijverheid, ijkwezen, 113/1, 1818-1821).
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Départements Belgiques en bij Koninklijk Besluit van 18 december 1819 werd dit systeem voor
74het Koninkrijk der Nederlanden in zijn geheel overgenomen. De overgang naar de nationale ijk 

verliep parallel met de gefaseerde invoering van het metrieke stelsel. Omdat de nieuwe 

inhoudsmaten later werden ingevoerd, moesten de oude nog jaarlijks worden herijkt en de 

stadsijkers van de (oude) inhoudsmaten bleven voorlopig in functie. Bij gebleken geschiktheid 

konden zij overstappen naar de nationale ijk.

Onder de nationale ijk was betrouwbaarheid van de standaarden een absolute vereiste en 

de aanbevelingen uit het rapport van 20 juli 1809 over de drie rangen werden overgenomen. 

Het mocht niet meer voorkomen dat ze door onvoorzichtigheid en natuurlijke oorzaken verlie

pen. Metingen door Van Swinden en Aeneae hadden aangetoond dat veel oude standaarden 

hun betrouwbaarheid hadden verloren. Tussen juli en september 1819 werden door de 

commissie van maten en gewichten uit de Eerste Klasse de standaarden van de tweede rang 

geverifieerd. Achtereenvolgens werden de meters of Nederlandse ellen en de kilogrammen of
75Nederlandse ponden in orde bevonden.

De invoering van het metrieke stelsel werd tot 1835 met behulp van Koninklijke 

Besluiten geregeld. Zij waren gericht op het doen uitsterven van de oude eenheden en het 

nemen van technische maatregelen ter ondersteuning van de omschakeling. De invoering van 

de lengtematen en gewichten begon krachtens artikelen 1 en 2 van de wet van 21 augustus

1816 op 1 januari 1820. Het gebruik ervan was nog facultatief; de materiële maten en gewich

ten werden bij Koninklijk Besluit van 18 december 1819 vanaf die datum in omloop gebracht. 

Intussen moesten de provincies de winkeliers gelasten zich binnen een door de Gedeputeerde 

Staten te stellen termijn van nieuwe maten en gewichten te voorzien. Datum van ingang waar

op bij Koninklijk Besluit van 8 november 1820 het gebruik van de lengtematen en gewichten 

in de handel verplicht werd gesteld was 1 januari 1821.76 Bij andere besluiten werden techni

sche zaken geregeld, zoals de vorm en het materiaal, de bij de ijk toegestane toleranties en de 

iets afwijkende verdeling van materiële maten en gewichten, te weten de factoren 5, 2, 1 en

74 Stb. no. 51, KB. 21 okt. 1819; no. 58, KB. 18 dec. 1819; no. 13, KB 30 mrt. 1827; no. 46, KB. 27 okt. 1827; no. 20, KB. 21 
april 1828; no. 5, KB. 22 mrt. 1829.

75 Rapport 20 juli 1809 (RA NH, Archief KNAW, rapp.bk 1); Stb. no. 8, KB. 6 mrt. 1819; K.M.C. Zevenboom en D.A. Wittop- 
Koning, a.w., 70-73.

76 Stb. no. 58, KB. 18 dec. 1819; no. 24, KB. 8 nov. 1820; KB. 8 nov. 1820; no. 7, Secretaris van Staat en vice voorzitter van de 
Raad van State (RvS), J.H. Mollerus aan koning, Brussel 7 nov. 1820 (ARA, cat. no. 2.02.01, Hoge Colleges van Staat, 
Staatssecretarie, Minutiële besluiten van het Algemeen Bestuur, den Souvereinen Vorst en Koning, inv. no. 290).
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1/2 naast de decimale. Twee besluiten zijn van belang in verband met de receptie van het 

systeem, omdat ze bepalingen bevatten die waren gericht tegen het gebruik van oude een

heden. Bij Koninklijk Besluit van 18 december 1822 werden nogmaals en uitdrukkelijk het 

gebruik en het bezit van oude maten en gewichten in de handel verboden. Zeven jaar later 

werd bij Koninklijk Besluit van 2 april 1829 de metrieke prijsstelling verplicht gesteld. Prijzen 

waren nu uitsluitend legaal in guldens en centen per Nederlandse el, pond, ons, kop of kan en 

prijzen in oude munt of herleide oude waarden zoals centen en guldens per 494 wigtjes 

(Amsterdams pond) of 68 Nederlandse duimen (Amsterdamse el) waren verboden. De 

officiële overschakeling werd in 1835-36 voltooid, toen bij Koninklijk Besluit van 1 december
781834 de grote inhoudsmaten of het vaatwerk per 1 januari 1836 werden ingevoerd.

77

77 Stb. no. 37, KB. 8 juni 1819; no. 40, KB 25 juli 1819. Eerste over materiaal en samenstelling gewichten, tweede dito voor 
lengtematen.

78 Stb. no. 52, KB 18 dec. 1822; no. 6, KB 2 april 1829; Stb. no. 45, KB 31 dec. 1834; bijlage 7.
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Afbeelding 6. doosje Nederlande medische gewichten tussen l820 en 1870
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Hoofdstuk 4. De feitelijke invoering en de receptie in het Koninkrijk der Nederlanden

In dit hoofdstuk wordt de algemene invoering van de meter behandeld en wordt bekeken hoe 

het werd ontvangen in de geneeskundige wetenschappen. De belangrijkste doelgroep van deze 

vernieuwing was de bevolking in zijn geheel en hier waren belangrijke obstakels te verwach

ten. Gezien de gebeurtenissen in Frankrijk was een mislukking niet uit te sluiten. Ook in 

Nederland stond tegenover de bekende en de uit de praktijk van het dagelijks leven 

voortgekomen oude eenheden het nieuwe systeem. Alleen goed geïnformeerde personen 

wisten dat de Nederlandse natuurkundigen Van Swinden en Aeneae bij de ontwikkeling ervan 

betrokken waren geweest. De Franse afkomst ervan kon een bijkomend obstakel vormen, een 

probleem waarop de Eerste Klasse in het rapport van 1814 reeds had gewezen. Het metrieke 

stelsel maakte rond 1815 vrijwel geen vorderingen in Europa en stond feitelijk op een diepte

punt.

1. Problemen in buiten en binnenland

Zoals reeds in de inleiding is vermeld, voerde Pruisen in 1816 een eenvormig stelsel in. De 

Pruisische regering had de mogelijkheden bekeken en koos de Rijnlandse voet als standaard

maat. De gebeurtenissen in Frankrijk waren een motief om het metrieke stelsel niet aan te ne

men: ‘....allein die in Frankreich angenommene Einheit des Meters ist keine absolute Einheit 

und das darauf gebaute neue System hat bis jetzt noch nicht wirklich in Frankreich eingeführt 

werden können, vielmehr macht das Gouvernement selbst Rückschritte darinn (!), und so ist 

der theoretische und praktische Nützen dieses System so problematisch, dass man einstimmig
79van dieser Idee bei uns zurückgegangen ist’. Het is gebleken dat niet alle natuur- en wiskun

digen de invoering ervan voorstonden, al vormden deze wetenschappelijke dissidenten waar

schijnlijk een kleine minderheid. In Pruisen keerden zich ten minste drie personen uit deze 

kringen tegen het stelsel. Tijdens het congres van 1798 en 1799 in Parijs sprak de wiskundige 

en dichter Abraham Gotthelf Kästner zich uit tegen de meter. De Konst- en Letterbode citeer

de hem en was het niet met Kästner eens, wat blijkt uit de door de redactie geplaatste vraag

tekens in het citaat en uit het commentaar op Kästners verklaring ‘In de hoogmoedige aanma

79 H. Witthöfft, ‘Längenmass und Genauigkeit 1670 bis 1870 als Problem der deutschen historischen Metrologie’, Technikge
schichte 57(z.p., z.j.) no. 3, 194-195.
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tiging, om zonder enige moeite, zonder enige nuttigheid (?) met nieuwe Almanakken nieuwe 

Maten en Gewigten aan anderen op te dringen (?) ligt een dwang, tegen welke zich de gehele 

wereld verzetten moest. De Parijsche meridiaan en de Parijsche voet hebben van wege derzel- 

ver nuttigheid overal ingang gevonden, maar uit eenen middelbaren meridiaan ener Sphaeroi- 

de des Aardbols waar van de gedaante nog in het geheel niet bewezen is, en waartoe men me

tingen met toisen heeft gedaan, den mètre af te leiden, zal ik altyd, op het zachtst uitgedrukt,
80voor eene nodeloze spitsvinnigheid houden.’ De redactie bestreed de mening dat het metrie

ke stelsel aan andere landen werd opgedrongen en wees op de uitnodiging van Talleyrand in 

1798 aan neutrale en bevriende naties om aan het congres deel te nemen.

In de negentiende eeuw keerden zich de astronoom Friedrich Wilhelm Bessel en de 

wiskundige Carl Friedrich Gauss tegen het systeem, onder meer omdat zij het bestaan van 

natuurmaten niet erkenden. Inmiddels was gebleken dat bij de meridiaanmetingen fouten wa

ren ontstaan. Daarom was de meter voor Bessel een willekeurige staaf en was het niet nodig
81de voet en de toise door een dergelijke standaard te vervangen.

Was Nederland het eerste metrieke land ter wereld? Deze claim kan door Polen worden 

aangevochten, waar in 1818 de Nieuwe Poolse Maten werden ingevoerd. Twee jaar eerder dan 

in Nederland werd de meter wettelijk aangenomen als standaard, maar de Nieuwe Poolse Ma

ten gingen uit van een lijn van 2 mm (1 lijn = 1/12 duim) waaruit een traditioneel stelsel was 
82ontwikkeld. Dit systeem, gebaseerd op een metrieke standaard en traditionele eenheden, kan 

tot de gebruikelijke stelsels worden gerekend. Overeind blijft staan dat Nederland als eerste 

land ter wereld overging op het oorspronkelijke stelsel voor alle toepassingen, zij het met Ne

derlandse benamingen.

De regering en de voorstanders van de nieuwe eenheden waren zich bewust van de drei-
83gende problemen. Zij wisten wat in Frankrijk was gebeurd en hoopten een herhaling in Ne

derland te voorkomen. De kleinhandel is genoemd als een bastion van weerstand tegen het 

metrieke stelsel. Neringdoenden moesten op eigen kosten nieuwe maten en gewichten kopen

80 Anoniem, ‘Iets over de invoering der nieuwe maten en gewigten’, Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode, 10 aug. 241(Haar- 
lem 1798), 43.

81 F.J. Stamkart, Voordragt gehouden op de algemeene Vergadering des genootschaps Een Onvermoeide Arbeid komt alles te 
boven, den 7en Mei 1862 over het Nederlandsche Stelsel van Maten en Gewigten (z.p., 1862), 8, 11-15, Duitse tegenstanders.

82 W. Kula, a.w., 156-157.

83 Stb. no. 34, wet van 21 aug. 1816; no. 58, KB. 18 dec. 1819; no. 24, KB. 8 nov. 1820; Stukken behorende bij KB 18 dec. 1819 
(ARA, Hoge Colleges van Staat, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz; inv. no. 918).
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en die ieder jaar tegen betaling laten herijken. Onder meer daarom bleven veel 

kleinhandelaren zoveel mogelijk oude eenheden en meet- en weegwerktuigen gebruiken. Zij 

maten textiel bij de zeven palm, gelijk aan de oude el of tekenden die maat op de toonbank. Ze 

wogen met 5 ons voor het oude pond, waarbij kan worden aangetekend dat het pond van 5 ons 

springlevend is gebleven. De oude el heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd, maar 

heeft in tegenstelling tot de twee gewichten ook geen praktisch nut meer. In de houding van 

winkeliers moeten concurrentieoverwegingen een rol hebben gespeeld. Onwilligen 

verwachtten klandizie van klanten die in oude maat en gewicht bediend wensten te worden. 

Deze consumenten vormden de overgrote meerderheid onder het kopend publiek en ze liepen
84inderdaad vaak weg bij winkeliers die het metrieke stelsel probeerden te gebruiken. Als zij 

wilden overleven, bleef hun alleen de weg naar de oude eenheden over, waardoor ze op hun 

beurt in conflict met de wet kwamen. De geringe vorderingen bleken in 1822 uit provinciale
85verslagen die opgenomen waren in een rapport van de minister van Binnenlandse Zaken. In 

het Zuiden moest het systeem in theorie verder zijn ingeburgerd dan elders, maar uit de ver

slagen blijkt echter dat tussen Zuid en Noord vrijwel geen verschil bestond. Volgens de 

verslagen bleven in de kleinhandel de oude maten en gewichten de dienst uitmaken, maar in 

de groothandels was de toestand iets gunstiger. De provincie Antwerpen gaf echter te kennen 

dat het meestal ging om in metrieke eenheden herleide oude hoeveelheden. Waarschijnlijk 

ging de groothandel op veel andere plaatsen ook zo te werk om aan de letter van de wet te 

voldoen. De meeste provinciebesturen stonden meer maatregelen voor, zoals onverwachte 

visitaties en strengere wettelijke bepalingen. Luik sprak zich uit voor een verplichte metrieke 

prijsstelling, maar Zuid-Holland, Gelderland en Namen vonden de bestaande bepalingen vol

doende. De Gedeputeerde Staten van Henegouwen stelden een op Franse leest geschoeid 

gebruikelijk stelsel voor, omdat de invoering van de meter zou zijn mislukt. De grondslagen 

waren de Nederlandse el, een pond van 500 g en de kop of kan met traditionele veelvouden en 

onderdelen. Voor dit standpunt werden dezelfde argumenten aangevoerd die in 1812 tot de 

invoering van het Napoleontische stelsel hadden geleid. Hoewel de provinciale rapporten wei

84 J.G. Krol, Handleiding voor Schoolonderwijzers over de Nederlandsche Maten en Gewigten (Sneek 1829), 15.

85 KB 18 dec. 1822, Brussel 1 dec. 1822, no. 2 BZ, met ingesloten rapport van de minister van BIZA met gegevens van de pro
vincies, dd. 1 aug. 1822. Zuidelijke prov.: Zuid-Brabant, Limburg, Luik, Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen, Namen, Ant
werpen; noordelijke prov.: Gelderland, Zuid- en Noord-Holland, Zeeland, Friesland (ARA, Hoge Colleges van Staat, Staatsse- 
cretarie,Wetten, besluiten, enz., inv. no. 1560).
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nig vooruitgang meldden, mag niet worden vergeten dat deze vernieuwing in het Noorden pas 

twee jaar bezig was. De geringe vorderingen in het Zuiden zijn juist zo opvallend.

Een andere aanwijzing voor deze problemen wordt ons geleverd door Gerard Moll 

(1785-1838), natuurkundige en oud-leerling van Van Swinden. Na diens overlijden in 1823 

volgde Moll hem op in de Eerste Klasse van de Koninklijke Academie. In correspondentie 

met de secretaris van de Klasse, Gerard Vrolik, leverde Moll harde kritiek op de manier waar

op het metrieke stelsel werd ingevoerd; er was een aantal systematische fouten begaan. Hij 

liet Vrolik in december 1825 weten dat hij en zijn medewerkers wensten dat ze zich nooit met 

deze kwestie hadden ingelaten. Ook Van Swinden zou in de laatste dagen van zijn leven heb

ben gewenst dat hij er nooit mee was begonnen. De regering verlangde van de Klasse altijd 

antwoord per kerende post op brieven en aansporingen en behandelde de leden als een groep 

klerken. Als de regering daarmee doorging nam hij ontslag; dit besluit zou hij met opgave van 

redenen aan de koning sturen en verder openbaar maken. Vrolik schreef meteen terug en 

vroeg hem door te gaan met het werk.86 Volgens Moll waren een aantal misstappen begaan.

Op futiele gronden waren de systematische benamingen buiten spel gezet en adviezen 

van de Eerste Klasse genegeerd. Maatregelen om de overschakeling met spoed door te zetten 

waren uitgebleven. Enkele provincies lieten na de nodige maatregelen te nemen en faalden bij 

de organisatie van het ijkwezen. Terwijl het uitgangspunt was geweest de grote overtreders te 

vervolgen en tegenover de kleine tolerant op te treden, stonden meestal de laatsten voor de 

rechter. Officieren van justitie hadden voorts in pleidooien oude maten en gewichten gebruikt 

in strijd met de wet van 21 augustus 1816. Veel metrieke standaarden waren ernstig gesleten. 

Moll stelde dat graan, gekocht in provincie A. voor dezelfde prijs per mudde in provincie B 

met winst werd verkocht, en wel omdat de mudde, die gelijk moest zijn aan 100 liter, in pro

vincie B. belangrijk kleiner was geworden. De gouverneur van Noord-Holland, Arnold van 

Tets van Goudriaan, zou in een toespraak hebben beweerd dat de nieuwe maten uit het niets 

waren gekomen. Dan waren ook de hersens van de stichters van het metrieke stelsel een niet 

en Moll wilde dit soort 'nieten' graag in de loterij van het leven trekken. De gouverneur en de 

Amsterdamse graanhandel waren niet ingegaan op de uitnodiging van de Eerste Klasse om 

een metrieke methode van graanweging te beproeven.

86 Moll aan Vrolik, 24 dec.; Vrolik aan Moll, 25 dec. 1825 (KB, KA 300-e).
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2. Vervolging van overtreders

Nadat het gebruik van de metrieke lengtematen en gewichten bij Koninklijk Besluit van 8 

november 1820 per 1 januari 1821 voor neringdoenden verplicht was gesteld, werd niet 

meteen overgegaan tot een repressief beleid. De belanghebbenden kregen de gelegenheid hun 

oude stukken te verwijderen, nieuwe te kopen en die jaarlijks te doen herijken. Vanaf 1823 

kwam de strafvervolging langzaam op gang en veel neringdoenden werden veroordeeld voor 

het voorhanden hebben van oude maten en gewichten en het niet doen herijken van de nieuwe. 

De vonnissen werden uitgesproken op grond van de na 1813 gehandhaafde Franse Code 

Pénal, aangevuld met de Koninklijke Besluiten en de wet van 6 maart 1818 op overtredingen 

tegen algemene maatregelen van bestuur. Artikel 1 van deze wet bepaalde boetes tussen f10 en
87f100, of gevangenisstraf tussen 1 en 14 dagen, of een combinatie van beide. De aangehaalde 

provinciale gegevens waren gebruikt bij de formulering van het Koninklijk Besluit van 18

december 1822, waarmee het belangrijke probleem van het bezit en het gebruik van oude
88maten en gewichten werd aangepakt. Tegen hun aanwezigheid op plaatsen waar handel werd 

gedreven kon voorheen niets worden gedaan, omdat in artikel 479 ad. 6 wel het gebruik, maar 

niet het bezit van oude maten en gewichten werd verboden. Een winkelier zou kunnen 

aanvoeren dat de oude stukken in zijn winkel niet werden gebruikt; om daarvan het bewijs te
89leveren, moest hij op heterdaad zijn betrapt. Het nieuwe besluit stel beide feiten strafbaar. 

Wat betreft de strekking ervan waren de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, 

Cornelis van Maanen en Patrice ridder de Coninck, en de Secretaris van Staat, Jean baron de 

Mey van Streefkerke, het met elkaar eens.90 Er was verschil van mening over de noodzaak van 

strenge maatregelen en toezicht. De Secretaris van Staat was voor strenge bestraffing van 

overtreders met boete, verbeurdverklaring en vernietiging van de oude maten en gewichten. 

De beide ministers wilden daarentegen de invoering van het stelsel meer aan de tijd overlaten 

en overtreders licht straffen. Aan de winkeliers wilden ze een ruime overgangsperiode gunnen

87 Stb. no. 12, wet van 6 maart 1818 op overtredingen van maatregelen van algemeen bestuur.

88 KB. 18 dec. 1822; no. 2 BZ, rapport en provinciaal overzicht van 2 aug. 1822 (ARA, Hoge Colleges van Staat, Staatsse- 
cretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. no. 1560.

89 Code Pénal, wetboek IV, 2e Hoofdstuk, Overtredingen en straffen, derde afdeling, art. 479, ad. 6, in Y.G.M. Baayens, cs. 
(red.), Strafwetgeving in de negentiende eeuw (Tilburg 1985).

90 P.C.G. Ridder de Coninck volgde in februari 1817 W.F. Roëll op als minister van Binnenlandse Zaken.
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waarbinnen ze zich konden aanpassen. De minister van Binnenlandse Zaken wees op de voor 

Franse begrippen ongewone tolerantie in 1812. Het argument van de Secretaris van Staat was 

dat bevolking en handel de verkeerde conclusie konden trekken uit de variant van de minis

ters, namelijk dat de regering er ook niets meer in zag, waardoor het proces in zijn geheel zou 

mislukken. Het Franse voorbeeld van 1812 was geen navolging waard. De invoering van nieu

we eenheden kon alleen slagen door middel van strenge strafbepalingen en strak toezicht op 

het bezit en gebruik ervan in de handel.91 Het laatste argument gaf de doorslag en de regering 

ging definitief over tot strengere maatregelen. De oorzaak van het niet gebruiken van de 

nieuwe eenheden werd vooral gezien in het voorhanden zijn van oude maten en gewichten op 

plaatsen waar handel werd gedreven, hetgeen nu bij artikel 1 werd verboden. Bij overtreding 

zouden die stukken in beslag worden genomen en vernietigd, afgezien van de uit te spreken 

vonnissen tegen overtreders. Artikel 2 bepaalde dat vanaf 1 maart 1823 ijkers, samen met de 

politie, onverwacht bij handelaren zouden verschijnen om na te gaan of ze zich aan de
92bepalingen hielden. Van overtredingen zou proces-verbaal worden opgemaakt en van de 

boetes zou 1/4 deel naar de ijker(s), 1/4 deel naar de vergezellende ambtenaar of ambtenaren 

en de rest naar de staat gaan.

Met de jaarlijkse herijk, geregeld bij enkele Koninklijke Besluiten, wilde het evenmin 

vlotten. In 1827 werd bij Koninklijk Besluit van 30 maart de herijk van in de handel gebruikte 

maten en gewichten nogmaals nadrukkelijk verplicht gesteld. In artikel 1 werd herhaald dat de 

Gedeputeerde Staten ieder jaar de ijktermijnen moesten vaststellen; een bepaling die al was
93opgenomen in het Koninklijk Besluit van 21 december 1822. Door middel van het Konink

lijk Besluit van 2 april 1829 werd een oplossing gezocht voor twee andere problemen, 

namelijk het wegen van oude hoeveelheden met nieuwe gewichten door neringdoenden en de 

gedrukte of schriftelijke prijsstelling van goederen in herleide oude waarden. Het moest 

mogelijk zijn maatregelen te nemen tegen het schriftelijk stellen van prijzen per 7 palmen, 494 

wigtjes of 32 halve mudden, respectievelijk de oude el, het Amsterdamse pond en een grote 

oude droge maat, de hoed. De regering nam aan dat daardoor de gewenning aan het metrieke 

stelsel werd verhinderd en dat op die manier werd geprobeerd de oude eenheden in de handel

91 KB. 18 dec. 1822 met rapport en provinciaal overzicht van 2 aug. 1822 (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. 
no. 1560).

92 Stb. no. 52, KB. 18 dec. 1822.

93 Stb. no. 49, KB. 28 sept. 1819; no. 51, 21 okt. 1819; no. 54, KB 21 dec. 1822; no. 13, KB 30 mrt. 1827.
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te behouden. Op de mogelijkheid van misleiding en naar zich toe meten en wegen door 

winkeliers werd ook gewezen. Voor winkeliers was het lastig oude hoeveelheden te bepalen 

met aan elkaar gebonden nieuwe gewichten en ze konden in de verleiding komen in hun voor

deel te wegen. Met een gemerkte Nederlandse el kon de oude gemakkelijker worden gemeten, 

maar daar stond een mogelijke strafvervolging tegenover. Het aanbrengen van tekens op 

Nederlandse ellen en het tekenen of krassen van de oude el op de toonbank werd juridisch 

gelijk gesteld met het voorhanden hebben van de oude maat. Op 2 april 1829 volgde bij 

Koninklijk Besluit de verplichting goederen uitsluitend te koop aan te bieden in guldens/ 

centen per zuivere Nederlandse maat of gewicht.94 De betreffende wetgeving werd altijd geci

teerd in de vonnissen. In de noordelijke provincies werd over het algemeen een straf opgelegd 

van f10 boete, de kosten van het geding met verbeurdverklaring en vernietiging van de aange

troffen illegale maten en gewichten. Bij verzet tegen de controlerende ambtenaren of recidive 

werden de boetes zwaarder en kon de schuldige tot enkele dagen cel worden veroordeeld. 

Overtreders die door financieel onvermogen de boete niet konden betalen kregen meestal een 

dag celstraf. Particulieren die eigen producten verkochten werden meestal licht gestraft als ze 

waren bekeurd voor het voorhanden hebben van oude maten en gewichten. Als ze geen patent 

hadden en als bleek dat ze geen neringdoenden van beroep waren, kregen ze gewoonlijk een 

boete tussen f5 en f6 op grond van artikel 479 ad. 6 van de Code Pénal voor het bezit van niet 

erkende maten en gewichten.95

In de Zuidelijke Nederlanden waren de straffen meestal hoger, omdat het metrieke 

stelsel daar al lang bekend was en de rechtbanken gingen er vaak van uit dat de belang

hebbenden met de voorschriften beter vertrouwd waren. De Brusselse rechtbank legde in de 

loop van de jaren steeds zwaardere straffen op, oplopend tot f40. Uit de 'remissiën (kwijt

scheldingen) van boete' blijkt dat tot 1830 de meeste supplianten uit de Zuidelijke 

Nederlanden afkomstig waren. De zware Brusselse straffen werden in vele gevallen tot f20 of 

f10 verlaagd. Bij gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van de boetes moesten de overtreders 

de kosten van het geding, meestal rond 90 cent, betalen omdat de overtreding bewezen werd 

geacht. Veel verzoekers stelden dat ze door financiële omstandigheden de opgelegde boete 

niet konden betalen. Daarnaast werd beweerd dat de gevonden maten en gewichten niet waren

94 Stb. no. 6, KB. 2 april 1829; KB idem (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. no. 3167, bijbehorende stukken).

95 ‘Overtredingen en straffen, derde afdeling, art. 479, ad. 6’, in: Y.G.M. Baayens, cs. (red.), Strafwetgeving, Code Pénal, 
wetboek IV, 2e Hoofdstuk, z.p.
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gebruikt, door spelende kinderen in de winkel waren gebracht, of dat verzuimd was ze uit de 

winkel te verwijderen. Als neringdoenden werden veroordeeld wegens verzuim van de herijk, 

voerden ze vaak dezelfde excuses aan. Anderen beweerden dat ze de voorschriften niet kenden 

of niet over de ijktermijn waren ingelicht. In de loop van de jaren nam het aantal vonnissen 

tegen overtreders van de verplichte herijk toe; tegelijkertijd trad een relatieve daling op van 

het aantal veroordeelden bij wie oude maten en gewichten waren aangetroffen. Ook uit het 

nalaten van de herijk kon onvrede met het nieuwe stelsel blijken, te meer omdat de 

belanghebbenden voor ijk en herijk moesten betalen. Uit bijlage 6, 'remissie van boetes', wordt 

een aantal zaken besproken om een idee te geven van de problemen die de ingrijpende veran

dering met zich meebracht. Gehele of gedeeltelijke kwijtscheldingen werden bij Koninklijk 

Besluit verleend; tot afwijzing werd bij ministeriële dispositie besloten.

Omdat de meeste veroordeelden vrij weinig te besteden hadden, kan worden aangenomen 

dat de boetes van f10 relatief hoog waren. Door de sterke daling van de daglonen tussen 1820 en

1835 werd dit effect verder versterkt. Deze achteruitgang was het gevolg van toenemende 

bevolkingsdruk. Na 1835 gingen deze lonen weer langzaam omhoog. Met behulp daarvan kan de 

relatief grote zwaarte van de boetes worden vastgesteld.96

1815/1819 65 cent 15,4 daglonen

1820/1824 60,1 " 16,6 "

1825/1829 59,4 " 16,8 "

1830/1834 57,7 " 17,3 "

1835/1839 58,1 17,26 "

1840/1844 59,5 16,8 "

Vanaf 1844 stegen de gemiddelde daglonen verder tot 83 cent in 1870-1874. Een boete van f10 

was van 1820 tot 1835 tussen 15 en 18 maal het gemiddelde loon per dag en dit daalde tot 

ongeveer 12 daglonen vanaf 1870. De kosten van het geding, rond een gulden waren ongeveer 

1,6 tot 1,7 maal het dagloon. Ook de boetes rond f5 die werden uitgesproken op grond van artikel 

279 van de Code Pénal, betekenden een verlies van ongeveer acht maal het loon per dag voor de

96 J. Luyten van Zande en A. van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling (Utrecht, 1999- 
2000),158
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veroordeelden; zij waren gewoonlijk arbeiders zonder verkoopvergunning of patent die eigen 

producten verkochten.

Het is opvallend dat vooral kleine winkeliers, bakkers, slagers, handelaren, kleermakers, 

marktkooplieden, venters, caféhouders, herbergiers, molenaars, schippers, landbouwers, 

timmerlieden, schilders, behangers, vilders, looiers en arbeiders die goederen verkochten voor de 

rechtbanken van Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Maastricht en Roermond moesten 

verschijnen, hetgeen kan worden opgemaakt uit de opgenomen bijlagen van de genoemde 

rechtbanken en de ‘remissiën van boetes’, stukken over veroordeelden uit Noord en Zuid die om 

uiteenlopende redenen gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van de opgelegde boetes 

aanvroegen. Aangenomen kan worden dat de genoemde beroepsgroepen ook voor de andere 

rechtbanken de meerderheid van de veroordeelden vormden. Uit de zogenaamde 'gegoede 

klassen' treffen we in de ‘remissiën van boetes’ twee notarissen, een textielfabrikant en een 

apotheker aan, die door andere rechtbanken waren veroordeeld. Ook het aantal personen dat 

kwijtschelding aanvroeg wegens financiële omstandigheden, dat wil zeggen, dat ze zich niet in 

staat achtten de opgelegde boete te betalen (onvermogend), te weten 152 personen, doet 

vermoeden dat het vooral om min gegoeden ging. De twee notarissen vroegen ook op grond van 

onvermogen kwijtschelding aan, maar hier ging het om bijzonder hoge boetes; hun geval wordt 

verderop nader besproken.

In Amsterdam verschenen naast de hiervoor genoemde beroepsgroepen ook elf apothekers, 

twee arts/apothekers, een goud-, een zilversmid, een koffiehandelaar, een deurwaarder, vier bank 

van leninghouders, een tabaksfabrikant en een niet nader gespecificeerde fabrikant en de 

directeur van de stadsdrukkerij voor de rechtbank (zie bijlage 18). De grote Amsterdamse 

handelshuizen bleven geheel buiten schot. In Maastricht verschenen naast de andere 

beroepsgroepen een goudsmid voor de rechter, in Arnhem een commissionair in tabak (zie 

bijlagen 17 en 25).

Hier wordt een aantal zaken besproken van veroordeelden die om kwijtschelding van 

hun straf hadden verzocht. De Brusselse winkelier J. de Waele was in 1824 op een niet nader 

genoemde dag door de rechtbank van eerste aanleg tot een boete van f15 veroordeeld, omdat 

hij oude Brabantse gewichten bezat. Op 9 augustus 1824 vroeg hij remissie van boete op 

grond van zijn kleine omzet en financieel onvermogen. Omdat hij pas met zijn winkel was 

begonnen, kende hij de voorschriften nog niet; na zijn proces woog hij alleen met Nederlands 

gewicht. De minister wees op 30 september het verzoek af, omdat juist in de grote steden
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streng de hand moest worden gehouden aan de bepalingen; hij geloofde ook niet dat de 

suppliant onvermogend was. Op dit stuk stond alleen het woord 'Conform', wat betrekking had
97op de afwijzing. Uit de volgende zaak blijkt dat de ministers van Binnenlandse Zaken en 

Justitie niet altijd op een lijn zaten en dat Van Maanen strenger kon zijn dan zijn collega. De 

ketelslager J. Scheer uit Luxemburg was op 2 januari 1824 tot een boete van f5,84 veroor

deeld. In zijn rekest van 7 februari voerde hij aan in zijn beroep geen maten nodig te hebben. 

Ook vervaardigde en verkocht hij geen maten en gewichten. Zijn producten voldeden aan de 

voorgeschreven afmetingen en waren bij de douane aangegeven. De zaak werd behandeld 

door het Hof van Cassatie, verbonden aan het Hooggerechtshof van Luik; dit college gaf een 

negatief advies. Het argument van de veroordeelde dat hij voor zijn beroep niet hoefde te 

meten, werd door het hof niet geaccepteerd en Justitie nam het advies over: ‘De minister van 

Justitie vereenigt zich met dit ongunstig advys der Commissie, Brussel 29 okt. 1824.’ De 

minister van Binnenlandse Zaken adviseerde echter kwijtschelding, omdat uit het vonnis niet 

was gebleken dat bij Scheer verboden of ongeijkte maten en gewichten waren gevonden. Uit

eindelijk koos de koning de kant van Van Maanen en op 3 november stond op het rekest dat
98de aanvraag was afgewezen. De relatief lage boete kan invloed hebben gehad op dit besluit.

Drie winkeliers uit Waver in Waals Brabant, J. Tartarin, de weduwe Vilain en C. van 

Damme, vroegen op 26 juni 1826 kwijtschelding van boete op grond van financieel 

onvermogen. Zij waren de vorige dag door de rechtbank van Nijvel veroordeeld: Tartarin tot 

f20, omdat hij zich brutaal had gedragen tegenover de controlerende arrondissementsijker, de 

anderen tot f10. Het rapport van Binnenlandse Zaken aan de koning adviseerde afwijzing van 

de rekesten op grond van het gedrag van Tartarin en inlichtingen van de Gedeputeerde Staten 

van Zuid-Brabant, dat hun financiële situatie hen in staat stelde de boetes te betalen. De 

afwijzing stond op het rekest: ‘La demande est rejetée. Bruxelles, le 10 novembre, no. 23.’99 

De caféhoudster A. Francotte uit Luik was op 13 oktober 1827 door de rechtbank veroordeeld 

tot een boete van f10, omdat in haar café bij een visitatie 35 niet herijkte glazen waren 

gevonden. Ze wachtte bijna een half jaar alvorens ze op 27 maart 1828 het rekest indiende op

97 Dispositie 30 sept. 1824, rekest De Waele 2 aug. 1824 (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. no. 1935, no. 91).

98 Advies Hof van Cassatie Luik, dd. 23 okt. 1824, no. 91, rapport BIZA en rekest van Jean Scheer, Luxemburg, 7 feb. 1824; 
dispositie 3 nov. 1824: afwijzing op rekest geschreven (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. no. 2087).

99 Rapport minister BIZA 2 nov. 1824 en rekest J. Tartarin cs., Waver, 26 juni 1824; disp. 10 nov. 1824 (ARA, Staatssecretarie, 
Wetten, besluiten, enz., inv. no. 2103, rapp. 46 en disp. 23).
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grond van onkunde over de bepalingen en het feit dat dit vonnis haar eerste veroordeling was. 

‘La demande est rejetée. Het Loo, 11 juni 1828, no. 18’, stond letterlijk op het rekest.100 De 

reden van de afwijzing was niet gegeven, maar de zwaarte van de overtreding en de opgelegde 

boete, die het normale bedrag niet te boven ging, zullen de doorslag hebben gegeven. Onkun

de over de bepalingen op de herijk lijkt overigens onwaarschijnlijk, omdat de nieuwe 

eenheden in Luik al sinds de Franse tijd bekend waren.

Bij enkele zaken speelden specifieke problemen een rol. Op 7 augustus 1824 werden de 

landbouwers H. Vriezekom uit Spaarnwoude en P. Meinders uit Houtrijk door de Haarlemse 

rechtbank veroordeeld tot hoge boetes, bij onvermogen te vervangen door een dag celstraf. 

Vriezekom was op 22 juni 1824 naar Haarlem gegaan met vijftien niet herijkte 

karnemelkvaatjes. Die maten waren officieel nog niet vervangen en de toestand was dus 

onzeker. Toch kreeg hij een boete van f  3 per vaatje, in totaal f  45. P. Meinders leverde 

wekelijks karnemelk aan het luthers weeshuis in Haarlem. Op een niet nader genoemde dag 

werden op zijn kar zeventien niet herijkte vaatjes gevonden, waarvoor hij een boete van 17 

maal f  3 (f 51) kreeg. Beiden dienden onafhankelijk van elkaar een rekest in waarin zij 

verzochten de dag cel uit te mogen zitten. Officieel waren ze niet onvermogend, maar hun 

financiële situatie was zo benard dat ze de boetes niet konden betalen. In beide zaken was de 

officier van justitie in hoger beroep gegaan, omdat hij de straffen buitensporig hoog vond. Hij 

voerde aan dat de aangeklaagden te goeder trouw hadden gehandeld. Hun verweer was dat de 

invoering van de metrieke natte maten eerst in 1824 was verwacht. De vaatjes waren voor 

1823 herijkt. Zij dachten dat de ijk ervan was vervallen, omdat zij door metrieke maten 

zouden worden vervangen. Meinders voerde aan dat de Haarlemse melkpint niet meer werd 

herijkt, waardoor hij aannam dat hetzelfde ook gold voor de melkvaatjes. De ministers van 

Binnenlandse Zaken en Justitie, alsmede de officier van justitie en de gratiecommissie aan het 

Hooggerechtshof in Den Haag bevalen hele kwijtschelding aan. Om het aangetoonde feit 

echter niet geheel ongestraft te laten, werd in de Koninklijke Besluiten van 24 november 1824 

voor Vriezekom en 10 januari 1825 voor Meinders de boete tot f  3 verlaagd.101

100 Rekest A. Francotte, Luik, 27 maart, no. 18, dispositie 11 juni 1828 (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. no. 
2992). Ondanks de Franstalige afwijzing was de datum in het Nederlands.

101 Stukken en KB's, 20 nov. 1824, Vriezekoop; 10 jan. 1825 Meinders (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. no. 
2103 en 2134).
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Notarissen kregen zware boetes voor het gebruik van oude eenheden in officiële stukken. J. 

Plumers uit Ellewoutsdijk en H. Urbain uit Fauvilliers bij Neufchâteau hadden tussen 1823 en 

1825 in gepasseerde stukken oude landmaten gebruikt en ze werden in 1825 veroordeeld. 

Plumers' proces voor de rechtbank van Goes liep nog, toen hij bij voorbaat kwijtschelding van 

de geëiste boete van f 47,25 vroeg. Volgens Plumers was het Koninklijk Besluit van 16 

augustus 1823 niet van toepassing op notariële stukken. Dit verweer werd door de minister 

van Binnenlandse Zaken van de hand gewezen. De minister was echter overtuigd van zijn 

goede trouw en beval gehele kwijtschelding aan. De minister van Justitie adviseerde afwijzing 

van het verzoek met het recht zich na de uitspraak opnieuw tot de koning te wenden. Dit 

advies werd gevolgd in het Koninklijk Besluit van 17 maart 1825; kwijtschelding kon niet 

worden verleend van een nog niet opgelegde boete. Van deze zaak werden geen stukken meer 

aangetroffen. Notaris H. Urbain was op 12 januari 1825 door de rechtbank van Neufchâteau 

veroordeeld tot de bijzonder hoge boete van f  141,75. Hij had in drie niet genoemde akten 

uitsluitend oude landmaten gebruikt. Urbain diende een bezwaarschrift in, waarin hij zich 

beriep op ziekte, ouderdom en zijn benarde financiële toestand. Daardoor was hij niet in staat 

zich de nieuwe voorschriften eigen te maken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beval 

afwijzing van het rekest aan, tenzij de koning rekening wilde houden met de persoonlijke

omstandigheden van de verzoeker. De koning nam dit deel van het advies over en bij Konink-
102lijk Besluit van 21 april 1825 werd de boete gehalveerd.

Het argument dat illegale maten en gewichten aan kinderen waren gegeven als 

speelgoed of door kinderen in de winkel waren gebracht werd voor het gerecht verrassend 

vaak door neringdoenden aangevoerd. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat juist tijdens de 

visitatie van de ijker kinderen toevallig met een oude el in de winkel kwamen. De rechtbanken 

accepteerden dit verweer daarom vrijwel nooit, maar toch maakten overtreders die op grond 

daarvan gratieverzoeken indienden een redelijke kans op verlaging van de boete. Tussen 1824 

en 1830 hebben in totaal 16 van deze gevallen tot rekesten geleid. Vijf verzoekschriften 

werden afgewezen, tien boetes werden gedeeltelijk en een dag cel werd geheel 

kwijtgescholden. Het laatstgenoemde geval had betrekking op de gemeenteontvanger H. 

Wautier uit Lendelede bij Kortrijk. Hij en zijn vrouw dreven ook een kruidenierszaak met een 

kleine omzet. Op 25 mei 1827 vond de veldwachter een oude el in de winkel en de rechtbank

102 Stukken en KB's J. Plumers, KB. 17 mrt. 1825, H. Urbain, KB. 21 april 1825, H. Urbain (ARA, Staatssecretarie, Wetten, be
sluiten, enz., inv. no. 2189 no. 131 en inv. no. 2212 no. 165).
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van Kortrijk veroordeelde Wautier op 8 juni tot de gewone boete van f  10 en een dag cel. Van 

deze celstraf vroeg Wautier bij rekest van 8 oktober 1827 kwijtschelding en hij voerde als 

verweer aan dat de maat niet was gebruikt en alleen diende als speelgoed voor zijn kinderen. 

Wautier beweerde ten onrechte dat artikel 1 van de wet van 6 maart 1818 boete en 

gevangenisstraf niet mogelijk maakte. Zitten was voor hem als gemeentelijk ambtenaar een 

schande. De administratie van het Binnenlands Bestuur en de minister van Binnenlandse 

Zaken adviseerden gunstig op grond van het ‘schandelijke karakter’ van de straf. Bij Konink-
103lijk Besluit van 4 januari 1828 werd kwijtschelding verleend.

Problemen waarmee goedwillende neringdoenden te kampen hadden, waren het 

onderwerp van de volgende zaak. E lf winkeliers uit het Oost-Vlaamse Deinze, P.J. van 

Damme c.s., dienden een gemeenschappelijk rekest in om kwijtschelding of vermindering van 

de boete van f  15 waartoe zij op 6 december 1828 door de rechtbank van Gent waren 

veroordeeld. Uit het rekest bleek dat in Deinze de oude maten en gewichten veel gebruikt 

werden en dat het gemeentebestuur ze tolereerde in de winkels, op de markten, in de waag en 

in het meethuis. Tabellen waren in omloop waarmee metrieke eenheden naar oude werden 

herleid. De supplianten hanteerden de oude alleen om hun klandizie niet te verliezen en ze 

vroegen om maatregelen tegen de laksheid van het gemeentebestuur. Het is verder niet bekend 

of de landelijke overheid tegen deze gemeente is opgetreden. Bij Koninklijk Besluit van 9 mei 

1828 werden de boetes van f  15 tot f  10 verlaagd.104

103 KB 4 jan. 1828, no. 9, met bijbehorende stukken over H. Wautier (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. no. 
2891).

104 KB 9 mei, no. 20; groepsrekest P.J. van Damme, cs., Deinze, z.d. (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. no. 
3189, no. 63).
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3. Informatie en voorlichting

Naast het repressieve beleid werden consumenten en iedereen die voor de uitoefening van zijn 

beroep moest meten en wegen middels voorlichting bewerkt. Van Swinden publiceerde naast 

zijn Verhandeling over Volmaakte Maaten en Gewigten ook tabellen voor de herleiding van 

lengte-, inhouds- en oppervlaktematen en gewichten. In de praktijk werden zij gewoonlijk 

gebruikt om van nieuw naar oud te herleiden, dus om het oude stelsel te blijven aanwenden. 

Irritaties traden gemakkelijk op wanneer een herleiding werd geschreven als 100 Rijnlandse 

roeden = 367,7 Nederlandse el; de breuk in de metrieke waarde wekte weerzin op tegen het 

nieuwe systeem. Daarnaast werden enkele boekjes gepubliceerd waarin deze vernieuwing zelf 

werd behandeld.

Beroepsgroepen als notarissen en makelaars hadden specifieke voorlichting nodig. Zij 

hadden problemen met de nieuwe oppervlaktematen, zoals was gebleken uit de rechtszaken 

tegen de notarissen Plumers en Urbain in 1825. In 1830 schreef J. Krol, arrondissementsijker 

van Sneek, een handleiding die hen in staat moest stellen landerijen per Nederlandse bunder of 

vierkante Nederlandse roede te verkopen.105 Uit dit werkje kan worden afgeleid dat de nieuwe 

eenheden in Friesland weinig vorderingen hadden gemaakt, omdat volgens Krol rond 1830 

nog steeds land in pondemaat en Friese morgen werd verkocht. In de andere provincies, zowel 

in Noord als Zuid, zal de toestand niet veel anders zijn geweest. Makelaars en notarissen 

voerden als argument voor het voortgezette gebruik van oude landmaten aan dat ze de kopers 

van landerijen, die de nieuwe eenheden vaak niet begrepen, tegemoet wilden komen. Zij 

vreesden verlies te zullen lijden als door het gebruiken van Nederlandse oppervlaktematen het 

aantal kopers en verkopers op openbare verkopingen afnam. Hieruit blijkt dat economische 

belangen ook een rem waren op het accepteren van metrieke eenheden. Om aan de letter van 

de wet te voldoen, werden de landprijzen in contracten vaak gesteld in guldens per 36,75 en 

92 Nederlandse vierkante roeden, gelijk aan de pondemaat en de Friese morgen. Krol verwees 

naar het Koninklijk Besluit van 2 april 1829 om notarissen duidelijk te maken dat ze lan

derijen moesten verkopen per bunder of vierkante Nederlandse roede. Naast de uitleg van de 

metrieke landmaten bevatte het boekje tabellen en prijsvoorbeelden om herleidingen van oude 

Friese naar metrieke oppervlaktematen te vereenvoudigen.

105 J.G. Krol, Iets voor notarissen, landlieden en koopers van landerijen, waardoor het koopen bij het Nederlandsche bunder 
gemakkelijk is gemaakt (Sneek 1830), passim: 1 Ned. bunder = 1 hectare en 1 Ned. vierkante roede = 1 are.
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De meeste voorlichting was gericht op de bevolking in het algemeen. In 1817 verschenen een 

kleine handleiding van 's lands wijnroeier' L. de Koff en een boek voor zelfstudie door Johan 

Pieter Bourjé, het K o r t  O n d err ig t. In 1833 schreef Bourjé ook het L e e s b o e k  o v e r  d e  m a te n  en  

g e w ig te n .106 De Koff besprak het nieuwe stelsel, maar zijn K o r te  h a n d le id in g  was vooral be

doeld om mensen die weinig kennis van rekenen bezaten bij het herleiden en het inkopen doen 

behulpzaam te zijn. Hij behandelde in het kort de wet van 21 augustus 1816 en gaf daarna 

voor Rijnlandse maten, Amsterdamse ellen, Amsterdamse en Utrechtse inhoudsmaten en 

tenslotte van het Trooise en het Amsterdams gewicht de metrieke waarden en een aantal 

rekenvoorbeelden. Bourjé, die in 1820 arrondissementsijker van Middelburg werd, was de 

eerste auteur van een volledige handleiding. In zijn K o r t  O n d e r r ig t  gaf hij een historisch over

zicht en een volledige behandeling van de decimale breuken en het metrieke stelsel. Hij 

maakte zich ook voor het ijkwezen verdienstelijk, onder meer door meetapparatuur te ontwer

pen en handboeken te schrijven.

Bourjé en de onderwijzer Jan Visser uit Zevenhuizen schreven ieder een boek over de 

invoering van het metrieke stelsel in het kader van een door de Maatschappij tot Nut van het 

Algemeen in 1825 uitgeschreven prijsvraag: ‘Beantwoording der Prijsstoffe: Een duidelijk en 

eenvoudig Leesboek tot ontwikkeling der voordeelen, welke in het genot van een algemeen en 

eenvormig Maten-Stelsel voor elke beschaafde natie ontstaan; van het gemak, hetwelk, 

bijzonder in het dagelijksch gebruik, van het Metrieke Stelsel, in verband met het nieuwe 

Muntstelsel gelegen is; en van het schadelijke der nog bestaande vooroordelen hiertegen, en 

der gehechtheid aan de oude eenheden van Maten en Gewigten, bij de aanschaffing der 

dagelijksche behoeften.’

Het werk van Visser, H e t  V o o rd e e l en  h e t  G e m a k  va n  g e l i jk e  m a te n  e n  g e w ig te n ,  werd 

bekroond, Bourjé's L e e s b o e k  o v e r  d e  m a te n  en  g e w ig te n  kreeg de tweede prijs. Het niveau van 

dit boek werd enigszins te hoog geacht voor de lagere volksklassen en hij gaf het boek zelf uit 

op advies van de Maatschappij. Bourjé behandelde vroegere pogingen tot hervorming in de 

oude Republiek en zijn eigen provincie Zeeland, de ontwikkeling van het metrieke stelsel met 

enkele natuurkundige achtergronden en de Franse oorsprong, aspecten die hij ook in het K o r t

106 L. De Koff, Korte handleiding voor mingeoefenden in de rekenkonst, om gemakkelijker de waarde de Koopmanschappen te 
vinden, welke naar de nog gebruikt wordende oude maten en gewigten zijn ingekocht, maar bij de verwacht wordende invoering 
der nieuwe maten en gewigten zullen moeten worden verkocht (Utrecht 1817); J.P. Bourjé, Kort onderrigt in de nieuwe Neder
landsche tientallige stelsel van maten, gewigten en munten, alsook in de op hetzelve toegepaste decimaal- o f tiendeelige rekening 
(Middelburg 1817), narede, 77-82; J.P. Bourjé, Leesboek over de maten en gewigten (Middelburg 1833).
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Onderrigt had besproken. Hij noemde de mogelijkheid van een stelsel dat uitging van oude 

standaarden, maar wees op het feit dat een dergelijk systeem geen verbanden kende tussen 

lengte, gewicht en inhoud, een eigenschap die het metrieke stelsel reeds vanaf het begin was 

meegegeven. Uiteindelijk kwamen de praktische problemen aan bod. De structuur van beide 

werken was grotendeels gelijk, opgebouwd met dialogen, verspreid over een aantal 'samen-
107spraken' of 'avonden' waarin alle aspecten van deze kwestie werden besproken. Omdat bei

de boeken zoveel gemeen hebben, is het voldoende op een ervan dieper in te gaan, namelijk 

het bekroonde werk van Visser.

In de inleiding van Het Voordeel en het Gemak stelde Visser het fictieve Zeeuwse 

boerenechtpaar Delinus en Maria Veldman en hun knecht IJsbrand voor. Door hun verhuizing 

naar Zuid-Holland werden zij met andere eenheden geconfronteerd en het metrieke stelsel 

kenden ze alleen van horen zeggen. De onderwijzer Welzicht was bereid hen dit systeem bij te 

brengen. Het boek was verdeeld in drie 'afdelingen': in de eerste werden de voordelen van 

gelijke maten en gewichten besproken, gevolgd door een inleiding over het metrieke stelsel. 

Het rekengemak en het decimale verband tussen dit systeem en het Nederlandse muntstelsel 

kwamen aan de orde in de tweede afdeling. Tenslotte volgden in de derde afdeling enkele 

voorbeelden van weerstanden tegen de nieuwe eenheden.

Omdat het nieuwe systeem nog op weerstand stuitte, nam Visser een passage uit een 

verslag van de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid Holland in 1831 over. ‘Het Metrieke 

Stelsel, hoezeer minder dan te voren bestreden, lijdt echter nog steeds onder gewoonten, 

verouderde verhoudingen en vooroordeel’. Het college verwees naar eigenbelang en de

langzame inburgering van het nieuwe stelsel en legde de nadruk op de rol die de plaatselijke
108overheden te spelen hadden bij de invoering ervan.108

Veel zaken die Visser ter sprake bracht zijn al behandeld, zodat verder alleen enkele 

voorbeelden uit het dagelijks leven worden aangehaald. Onkunde kon iemand duur te staan 

komen, zoals het volgende geval aantoont. Een arbeider was boer geworden en dacht zich 

zonder hulp te kunnen redden. In R. leek de prijs van de 'zak' lijnzaad te hoog en daarom ging 

hij naar A., waar de prijs per 'zak' veel lager was. Hij kocht zaad voor zichzelf en voor ande

ren. Later bleek dat de verschillende 'zakken' hem op een verlies van f  73 kwamen te staan.

107 J. Visser, Het voordeel en het gemak van gelijke maten en gewigten (Amsterdam 1833); J.P. Bourjé, Leesboek over de maten 
en gewigten (Middelburg 1833).

108 J. Visser, a.w., 88-89.
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‘Dit is mij eens verhaald als eene daadzaak behelzende.’109 Daarna volgden in de derde 

afdeling enkele voorbeelden uit de praktijk over een timmerman, een boer en een huisvrouw. 

In de elfde samenspraak werd het schadelijke van het wegen van oude hoeveelheden met 

nieuwe gewichten aangetoond en kwam de rol van het onderwijs aan bod.110 Arme mensen 

kochten kleine hoeveelheden koffie, thee en tabak en leden door combinatie naar oude 

waarden de grootste schade. Een pleidooi voor het niet gebruiken van rekenboeken waarin te 

veel aandacht werd besteed aan oude eenheden en herleiden sloot het boek af.

Tien jaar eerder schreef de schoolopziener van Middelburg Jacob de Kanter een 

belangrijk boekje, de G e m e e n za m e  G e sp re k k e n  o v e r  d e  n ie u w e  m a te n  en  g e w ig te n ,  toegespitst 

op de Zeeuwse situatie.111 In die provincie lijken religieuze weerstanden tegen de nieuwe 

eenheden te hebben bestaan. De Kanter gaf daarvan twee voorbeelden. Het mag als bekend 

worden verondersteld dat in Zeeland veel orthodoxe protestanten woonden en wonen. Voor 

winkelier G. waren de oude Nederlandse maten en gewichten gelijk te stellen aan de Bijbelse 

H in  en E fa . De nieuwe waren gebaseerd op onrecht, de gewichten leken op 'geblankette hoe

ren' en de ijkers waren mannen Belials. In Deuteronomium 13:13 staat het volgende: ‘Er zijn 

mannen, Belials kinderen uit het midden van u uitgegaan, en hebben de bewoners hunner stad 

aangedreven, zeggende: l a a t  o n s  g a a n  en  d ie n e n  a n d e r e  g o d e n  d ie  g i j  n i e t  g e k e n d  h e b t .’ De ij

kers waren inderdaad personen die uit hun eigen midden uitgingen om iets in te voeren dat 

onbekend was. G. veroordeelde het nieuwe stelsel ook als afgoderij die door het bloeddorstige 

Franse regime in de wereld was gebracht. Om de grondslagen te meten, waren de afgoden van 

water en lucht geraadpleegd. Slinkse praktijken werden niet vergeten en het waren juist G. en 

een andere winkelier met religieuze bezwaren, L., die zich daaraan schuldig maakten. G. 

leverde een huisvrouw twee ons voor een oud half pond en L. knoeide met de lengtemaat. Hij 

had een Nederlandse el waarop de letters van zijn naam bij de delen van de oude maat waren

aangebracht; de ijker had de el afgewezen. De winkelier K. voerde alleen 'wereldse'
112argumenten aan; hij trok klandizie van winkeliers die de bepalingen wel respecteerden. 

Visser, Bourjé en De Kanter hadden gemeen dat ze zich sterk kantten tegen bedrog, omdat zij

109 J. Visser, a.w., 34-35.

110 J. Visser, a.w., 113.

111 J. De Kanter, Gemeenzame Gesprekken over de nieuwe maten en gewigten (Middelburg 1822), passim.

112 J. de Kanter, a.w., 17-18, 24-25.



110

vreesden dat gedupeerden de schuld aan het metrieke stelsel zouden geven. In de eerste jaren 

leken laakbare praktijken eerder toe dan af te nemen, terwijl juist het eerlijk meten en wegen 

als argument ten gunste van het nieuwe stelsel was aangevoerd. Het bestaan van oud en nieuw 

naast elkaar werkte evenwel fraude in de hand, maar door de langzame inburgering van de 

nieuwe eenheden en de nationale opzet van het ijkwezen liepen vals metende neringdoenden 

steeds meer kans te worden vervolgd.

Tijdschriften voor algemene vorming en voor de techniek bevatten ook aanwijzingen. In 

het tussen 1826 en 1828 verschenen T ijd s c h r if t  te r  b e v o r d e r in g  va n  a lg e m e e n e  k u n d ig h e d e n  

stonden bijna uitsluitend artikelen en rekenkundige opgaven in oude eenheden. Hier lijkt 

passief verzet een drijfveer te zijn geweest naast het aanhouden van oude gewoonten. Onder 

'Reken- en stelkundige opgaven' werd de hoogte van een berg in Rijnlandse maat gevraagd als 

de barometerstand beneden 27-1/2 en op de top 22 Rijnlandse duim was. Het resultaat was 

7161 voet.113

De technische tijdschriften vanaf 1850 waren daarentegen pro-metrisch gericht. Tussen 

1851 en 1860 verscheen het T ijd s c h r if t  v o o r  d e n  H a n d w e rk sm a n ,  voortgezet in D e  V o lksv lijt, 

dat de volledige invoering van het metrieke stelsel nastreefde. Het bleek echter onmogelijk de 

nog veel gebruikte Nederlandse oude en de uit Engeland binnenkomende eenheden en normen 

te negeren. De invoering van de W h itw o r th -sc h ro e fdraad rond 1850 maakte het meten met 

inches onontbeerlijk.114 Daarom werden meeteenheden in artikelen afhankelijk van context, 

onderwerp en oorsprong van de besproken technologie gehanteerd. Verschillende keren sprak 

de redactie zich uit voor een totale omschakeling en als de Nederlandse industrie daartoe 

overging, zouden de niet-metrieke maten geheel worden geschrapt. Het is niet terecht de 

redactie te beschuldigen het paard achter de wagen te spannen, of ernstiger, de invoering van 

het metrieke stelsel alleen met de mond te belijden. De praktische noodzaak dwong tot dit 

tweeslachtig beleid. Uit het tijdschrift blijkt verder dat eenhedenstelsels onder invloed van de

113 Tijdschrift ter bevordering van algemeene kundigheden (Middelburg 1826) 18; (1827) 81, 114, 153, 187; (1828). 1826, 18: 
Een koopman koopt enige vaten Gorkumse boter, wegende te zamen 2836 Amsterdamse ponden, tot 35 cents het oude pond, tot 
welke prijs zal hij het nieuwe pond moeten verkoopen om 25 ten 100 in het jaar te winnen, als hij met den kooper overeenkomt, 
dat deze 1/3 over 5, 1/3 over 10 en de rest over 15 maanden zal voldoen. 1827, 81: Als men aanneemt dat een vrijvallend 
ligchaam in de eerste seconde 15 voeten doorloopt, dan vraagt men naar de lengte van eenen slinger, welke eene geheele 
schommeling doet in den tijd van drie seconden. Oplossing 114: De uitkomst is na een algebraïsche berekening 27-81/242 voet. 
1827, 153: Wanneer de Barometer aan de voet eens bergs op 27-1/2 duim staat, en boven op den berg op 22 duim, dan vraagt 
men naar de hoogte des bergs? Oplossing 187: De luchtdruk daalt 1 lijn per 75 voet stijging; de uitkomst is 7161 voet.

114 Tijdschrift voor den Handwerksman en het fabrijkswezen in Nederland (Den Haag 1851-1854), voortgezet onder de titel De 
Volksvlijt, tijdschrift voor nijverheid, landbouw, handel en scheepvaart (Amsterdam 1855-1860), passim. De Whitworth-norm is 
na 1960 in de metrieke landen vervangen door een internationale metrische draad.
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Industriële Revolutie gecompliceerder werden. Naast de oude grootheden lengte, massa en 

volume vereiste de industrialisering nieuwe grootheden en eenheden. De Volksvlijt 

introduceerde de begrippen en grootheden druk, vermogen en snelheid in artikelen over 

stoommachines, waarvan het vermogen in pk werd gemeten.115 De ingenieur H. Bosscha gaf 

een formule waarmee met behulp van de grootheden van druk en snelheid, het brutovermogen 

van stoommachines werden berekend: (oppervlakte zuiger maal druk maal snelheid 

zuiger/s)75 is x pk bruto. Gegeven in Nederlandse (metrieke) eenheden: zuiger 2463 vierkante 

duim, druk 2,16 pond per vierkante duim, snelheid van de zuiger 0,975 el/s. Berekening: 

(2463x2,16x0,975)/75 = 69 pk bruto. Het rendement werd in procent gemeten en bij 45% was 

het nettovermogen 31 pk. Het kolenverbruik werd uitgedrukt in Nederlandse ponden (kg) per 

pk per uur.

In hoeverre zal voorlichting tot de inburgering van het metrieke stelsel hebben 

bijgedragen? Naast de door Kula en Roncin genoemde problemen moet niet worden vergeten 

dat veel mensen niet konden lezen of te arm waren om deze boekjes te kopen. Vooral de meer 

ontwikkelde en gegoede burgers konden zich op de hoogte stellen. Het Tijdschrift voor den 

Handwerksman en zijn opvolger De Volksvlijt leveren belangrijke aanwijzingen voor de 

traagheid waarmee het nieuwe stelsel terrein won. In 1853 veroordeelde de redactie een sinds 

1847 rondgaand voorstel een tot 1/16 verdeelde 'winkel-el' van 70 of 80 cm te gedogen. Als 

deze maat werd gelegaliseerd, zou dat ‘het schoone metrieke stelsel de grond in slaan’.116 De 

overheid tolereerde volgens de redactie de ijk van oude ellen, mits op de plaats van de halve 

Nederlandse el een geelkoperen plaatje was bevestigd. Bij dit geval komt de gedachte aan 

1812 weer op.

115 H.C. Bosscha, ‘Mededeeling omtrent de toepassing van Mc. Naught op het stoomwerktuig van de heeren Hoefkens & Co., te 
Almelo’, in: De Volksvlijt (Amsterdam 1855), 108-114; S. Bleekrode, ‘Het stoompaard en de stoomploeg' en H.C. Bosscha, 
‘Wenken voor de eigenaars van stoomwerktuigen', in: De Volksvlijt (Amsterdam 1857), 15-40; 246-263.

116 Tijdschrift voor den Handwerksman (Den Haag 1853), inleiding, 2-3.
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4. Onderwijs en literatuur

Aan het onderwijs werd een belangrijke rol toebedacht bij de invoering van het metrieke 

stelsel. Voor veel ouderen was het bijzonder lastig om het nieuwe systeem te begrijpen en te 

leren gebruiken. Daarom was het belangrijk met de jeugd te beginnen. Jongeren werden in 

staat geacht zich de nieuwe eenheden eigen te maken en in praktijk te brengen. In de loop van 

de tijd zouden de oude maten geleidelijk in onbruik raken. Artikel 5 van de wet van 21 

augustus 1816 regelde het aandeel van de scholen en het Koninklijk Besluit van 18 december
1171822 werd van toepassing verklaard in het onderwijs. De grondwet bevatte in artikel 226 en 

228 de verplichting dat ieder jaar bij de Kamers een verslag ingediend zou worden, waarin de 

toestand van alle vormen van onderwijs werd besproken; het gaat hier uitsluitend om de lagere

scholen. De verslagen van 1820, 1821, 1828 tot en met 1831 en 1834 bevatten provinciegewijs
118gegevens over de toestand van het onderwijs in de nieuwe eenheden. In de meeste 

provincies scheen van problemen vrijwel geen sprake te zijn. Henegouwen kwam echter in 

1828 met een opvallend bericht. Voor het onderwijzersexamen waren 33 kandidaten gezakt, 

een resultaat dat vooral toegeschreven werd aan ontbrekende of te geringe kennis van het 

metrieke stelsel.

In de praktijk was het niet mogelijk in de scholen de oude eenheden volledig te negeren, 

omdat ze buiten het schoolplein nog jarenlang heer en meester bleven. Leerlingen moesten 

kunnen herleiden, maar de vraag is welk belang daaraan moest worden toegekend. Te veel 

aandacht voor dit onderdeel kon tot gevolg hebben dat het niet als een tijdelijk hulpmiddel 

werd gezien, maar een eigen leven ging leiden als een nieuwe 'rekenkunst'. Binnen 

onderwijskringen bestonden betreffende het herleiden twee stromingen. De eerste stroming, 

die aanvankelijk de overhand had, ging er van uit dat de oude eenheden nog lang in gebruik 

zouden blijven. Daarom moesten zowel oude als nieuwe maten en gewichten worden behan

deld en aan het omrekenen werd een grote waarde toegekend. Door de tweede stroming werd 

vooral het leren van de decimaalrekening en het metrieke stelsel benadrukt. Herleiden werd 

beschouwd als een praktisch hulpmiddel en beperkt tot de meest gebruikte oude naar de nieu

117 ‘Schoolnieuws’, Nieuwe Bijdragen [NB] ter bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding, voornamelijk met betrekking 
tot de Lagere Scholen in het Koninkrijk der Nederlanden (Leiden 1823), 21.

118 Verslagen nopens de staat van de lagere, middelbare en hogere scholen, in: Handelingen der Tweede Kamer, Bijlage over 
1820 in band 1820-1821, Bijlage (B). 808-820; 1821, 1821-1822, B. 1047-1052; 1828, 1829-1830, B. 772-781; 1829, 1830
1831; 1830, 1831-1832, B. 826-830; 1831, 1832-1833; B. 630-632; 1834, 1835-1836, B. 503-505.



113

we maten. Terugrekenen van nieuw naar oud was uit den boze. Dit uitgangspunt had twee be

langrijke voordelen boven het eerste, namelijk de lagere belasting voor leerlingen en een 

snelle gewenning aan de nieuwe toestand. Daarnaast bestond de mogelijkheid dat onderwij

zers eigen stokpaardjes bereden. In het Tijdschrift voor Onderwijzers uit Groningen werden 

karikaturale beschrijvingen gegeven van dit type onderwijsmensen, zoals de fictieve 

onderwijzer 'Decimus'.119 Hij verlangde van zijn leerlingen dat ze alle oude Nederlandse 

maten en gewichten van en naar de nieuwe konden herleiden. Zelf kende hij vele factoren van 

buitenlandse eenheden naar metriek en terug. Hij prentte zijn leerlingen het metrieke stelsel 

ook grondig in. Alle voorwerpen op school en in zijn huis waren volgens metrieke eenheden 

genormaliseerd en als zijn vrouw het waagde iets te meten of te kopen in oude maat of 

gewicht, corrigeerde hij haar onmiddellijk. Iemand als 'Decimus' belastte zijn leerlingen zwaar 

met zijn zwak voor herleiden, gepaard gaande met het leren van talloze tabellen en moeilijk 

rekenwerk.

Het bestaan van beide richtingen blijkt ook uit de rekenboekjes en ander materiaal. 

Arnoldus Numan, lid van de Noord-Hollandse onderwijscommissie en de Leidse hoogleraar in 

de wiskunde, Jacob de Gelder, waren invloedrijke vertegenwoordigers van de eerste stroming. 

Numan schreef een handleiding voor onderwijzers, de Korte Schets van het tientallig stelsel 

van maten en gewigten, die feitelijk alleen ging over herleiden; het boekje werd aanbevolen 

door de Nieuwe Bijdragen ter Bevordering van het Onderwijs. Numan behandelde de groothe

den van lengte, massa, oppervlakte, volume en inhoud en hij stelde zich tot doel, hen die het 

metrieke stelsel begrepen en konden toepassen, de kennis van het herleiden bij te brengen om

‘alzoo te doen zien hoe naauw het Oude stelsel aan het Nieuwe en het Nieuwe aan het Oude,
120in het groot aan malkander sluiten’. Volgens Numan misten veel onderwijzers deze vaardig

heid. Leden van de Noord-Hollandse Commissie van Onderwijs hadden op het schrijven van 

dit werkje aangedrongen. De al genoemde De Gelder was evenmin voorstander van het 

loslaten van de oude eenheden; hij behandelde de oude en de nieuwe stelsels in zijn Allereer

ste Gronden der Cijferkunst voor vergevorderde leerlingen. De vierde druk was aangepast aan

119 G. Veenendaal, ‘Is de klacht gegrond, dat men in vorige dagen grondiger en vaardiger leerde rekenen dan thans?’, Tijdschrift 
voor Onderwijzers en ter bevordering der huiselijke opvoeding [TvO], 1(Groningen 1833), 28-31.

120 A. Numan, Korte schets van het tientallig stelsel van maten en gewigten (Alkmaar 1827), inleiding; NB (Leiden 1828), recen
sie, 458.
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het metrieke stelsel. In het vijfde en zesde hoofddeel van deel 1, lessen 31 tot en met 34, 

werden de decimale breuken en de nieuwe maten en gewichten behandeld met de theorie, de 

benamingen en een korte inleiding over het herleiden. In les 33 vergeleek hij het metrieke stel

sel met de oude eenheden die hij iedere logica ontzegde. In de voorrede van het eerste deel 

motiveerde De Gelder de nadruk die hij op het herleiden legde. Mensen in de 'hogere standen' 

die tot een passende positie in de maatschappij werden opgeleid, konden kennis van binnen- 

en buitenlandse niet-metrieke eenheden niet missen en dit rekenboek was juist voor deze cate

gorie geschreven. Onderaan de pagina's stonden vragen waarvan de antwoorden in de tekst 

waren terug te vinden. Onder pagina 163 en 164 stond bijvoorbeeld de volgende vraag: ‘1. 

Wat is, bij de invoering van het nieuwe stelsel van Maten en Gewichten, noodig geweest, en 

zal het steeds blijven'?’ Het antwoord stond in paragraaf 435: ‘Het zal altijd noodzakelijk

blijven, om de oude Maten en Gewigten in de nieuwe, en de nieuwe wederkerig in de oude te
122kunnen overbrengen.’ Van Swinden en de Eerste Klasse stelden echter dat na een zo kort 

mogelijke overgangsperiode de herleidingstafels moesten worden opgeborgen. Het 'altijd' 

rekening moeten houden met oude eenheden zou het rekengemak van het metrieke stelsel ge

heel teniet hebben gedaan. Dan had zelfs de vraag gesteld kunnen worden of het niet beter was 

geweest belangrijke oude standaarden als grondslag voor een systeem aan te nemen. Een voor

beeld uit het werk van De Gelder kan aantonen hoe belastend deze gerichtheid op het 

herleiden voor leerlingen was. Volgens zijn methode moesten de traditionele onderdelen van 

oude maten eerst tot decimale breuken worden herleid. Op pagina 148 stond de volgende 

opgave: ‘Om 7 voet 11 duim 7-3/8 lijn Rijnlandsche maat tot tiendeeligen van Rijnlandsche
123Roeden (RR) te herleiden?’ Het lastige decimaliseren van traditionele maten ging vooraf 

aan de eigenlijke herleiding. De eenvoudigste methode noemt De Gelder niet, namelijk de roe

den, voeten, duimen en lijnen apart herleiden en de resultaten optellen.

121

121 J. de Gelder, Allereerste Gronden der Cijferkunst, vierde druk 1(Den Haag en Amsterdam 1830), 5e hoofddeel decimale 
breuken, 6e hoofddeel ‘ Over het nieuw wijsgerig stelsel van maten en gewigten’, lessen 31-34, 149-176; 2(1833).

122 J. de Gelder, a.w. 1, XII, voorrede; les 35, paragraaf435-436, 163-164.

123 Berekening: men heeft 7-3/8 lijnen = 7,375 lijnen = 7,375/12 duimen = 0,6145833 duimen; derhalve 11 duim 7-3/8 lijn = 
11,6145833 duim is 11,6145833/12 voeten = 0,967881944 voeten = 7,967881944/12 roeden = 0,663990162 roeden, of 
nagenoeg 0,66399 roeden, hetgeen iets te klein is’. Vermenigvuldigd met 3,76 was de uitkomst 2,4368433 Nederlandse el of 
meter, afgerond 2,44 m.
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Ook een aantal rekenboekjes voor de lagere scholen gaf het standpunt van deze richting
124weer. De decimaalrekening en de decimale notatie van getallen voor metrieke eenheden 

werden in veel gevallen gebrekkig behandeld of zelfs helemaal niet toegepast. Twee 

voorbeelden kunnen aantonen dat het aanleren van het metrieke stelsel daardoor belangrijk 

werd bemoeilijkt. De anonieme auteur van een bewerking van De V e rn ie u w d e  R e k e n k u n s t  van 

Willem Bartjens (1593-1673) drukte op pagina 122 de veel te nauwkeurige en onbetaalbare 

prijs van f  5,815626 uit als 5 gl. 815-10/16 cent en niet als f  5,82. P. Corver gebruikte in zijn 

P r a k t ik a a l  R e k e n b o e k je  zonder opgave van redenen geen decimale breuken in ‘metrieke’ 

sommen. Waartoe Corvers methode kon leiden, blijkt uit opgave 17, een optelsom in nieuw
125gewicht. Daarentegen stelde De Gelder dat bij berekeningen in het metrieke stelsel uitslui

tend met decimale breuken moest worden gewerkt en de traditionele verdelingen en notatie 

reserveerde hij voor de oude eenheden.126 In 1829 verscheen een bewerking van de E e r s te  

B e g in s e le n  van A.B. Strabbe (1741-1805), waarin uitsluitend oude maten en gewichten 

werden behandeld. De anonieme auteur wilde daarmee pas stoppen als het metrieke stelsel
127geheel was ingevoerd.

Naarmate de invoering van het metrieke stelsel vorderde, verloor deze hybride richting 

langzaam terrein. De arrondissementsijker van Sneek, G. Krol, schreef in 1829 een H a n d le i

d in g  v o o r  S c h o o lo n d e rw ijz e r s .  Krol ging uit van de 'aanschouwelijke' methode van de 

Zwitserse pedagoog Johann Pestalozzi. Niet alleen het leren uit boeken, maar vooral het zien 

en hanteren van voorwerpen, in dit geval maten en gewichten, was volgens deze methode 

belangrijk. Iedere openbare school moest bij Koninklijk Besluit van 12 november 1827 een

124 Anonieme bewerking, De vernieuwde Rekenkunst van mr. Willem Bartjens, vervangen door eene andere, ingerigt naar het 
nieuwe stelsel van maten en gewichten, 3 dln. (Rotterdam 1833), passim; prijsvoorbeeld in dl. 3, 122; P. Corver, Praktikaal 
rekenboekje, voor eerst beginnende en voortleerende kinderen, 4 dln. (Haarlem 1831; 1833); 4, opgave 17; recensies Corver's 
boekje in NB (1825) Boekbesprekingen, 965; (1828), 28-29; 1273.

125 P. Corver, Praktikaal rekenboekje 4, onderstaande opgave 17 over nieuw gewicht:

pond oncen lood wigtje korrel
34 7 6 5 8 
24 8 5 4 9
7 9 4 6 7
8 8 8 8 8
17 7 6 5 6
4 6 7 6 8 
 +

126 J. de Gelder, a.w. 1, les 33, par. 434, 160-163, i.h.b. 160.

127 Anoniem, bewerking van A.B. Strabbe, Eerste beginselen van de arithmetica ofrekenkunst ten gebruike der scholen (Amster
dam 1829), citaat uit Voorwoord.
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stel maten en gewichten hebben. Krol stelde het volgende voor: de namen aanleren door 

benoemen en laten noemen, daarna door leerlingen laten aanwijzen met uitleg. Dan de 

grondeenheden Nederlandse el, pond, kan en kop tonen, verklaren en laten aanwijzen en be

noemen. De verschillen tussen burgerlijk en medicinaal gewicht ter sprake brengen. Het 

decimale talstelsel aanleren en maten, gewichten en Nederlands geld met elkaar in verband 

brengen. Uiteindelijk wilde hij de leerlingen tegen misbruiken wapenen. Hier werden de meest

gebruikte oude eenheden naar nieuwe herleid. Voor Krol was het opruimen van deze mis-
128bruiken een absolute voorwaarde om de invoering van de nieuwe eenheden te doen slagen.

De rekenboekjes die bij deze richting pasten gingen uit van dezelfde elementen als het 

eerder genoemde boekje van Krol. Wel bleef vaak de traditionele schrijfwijze van eenheden 

behouden. H. Hemkes en W. van den Hoonaard behandelden het medicinale gewicht, een
129voordeel voor wie de medische kant op wilde.

De recensent van rekenboeken bij de N ie u w e  B ijd r a g e n  was een voorstander van het 

metrieke stelsel, maar hij meende dat de oude stelsels en het herleiden om praktische redenen 

nog niet konden worden gemist. Drie boekjes werden bekritiseerd, omdat daarin deze
130onderdelen grotendeels of geheel waren geschrapt. Daarentegen leverde de recensent 

strenge kritiek op een rekenboekje van 'A. van Z.', V o o rs te lle n  in  o u d e  m u n te n , g e w ig te n  en  

m a te n , verschenen in 1823. Hij stelde de volgende vraag: ‘In 1823 (wordt) een rekenboekje 

van bovengenoemde inhoud uitgegeven! Dient dit om de jeugd in de scholen met de nieuwe
131maten, enz. bekend te maken, zoo als de wensch van het Gouvernement is?’ In 1835 was 

het standpunt van het tijdschrift veranderd. Het R e k e n b o e k  v o o r  M e is je s  van W. Baars en P.

128 J.G. Krol, Handleiding voor Schoolonderwijzers over de Nederlandsche maten en gewigten (Sneek 1829).

129 H. Hemkes, Rekenboek voor gevorderde leerlingen (Groningen 1836); H. Hemkes, Rekenboek voor jongens van den lande- 
lijken stand, 2 dln. (Groningen (1839, 1840); H. Hemkes, De Beminnaar van het Rekenen o f gemakkelijk rekenboekje voor ver- 
dergevorderden (Groningen 1836); N. Anslijn, Rekenboek voor meisjes ten dienste van de scholen. Ingerigt naar het nieuwe 
aangenomene stelsel van maten, gewigten en munten, derde stukje (Leiden 1824); (Hemkes en Anslijn: geen herleiden); W.A. 
Baars en P. Joling, Rekenboek voor meisjes in het koninkrijk der Nederlanden, 2 dln. (Leeuwarden 1831) (spraken zich uit voor 
het verdwijnen van de oude el in de textielbranche); W. v.d. Hoonaard, Rekenboek voor de scholen (Amsterdam 1817) (zowel 
herleiden als grondige behandeling metriek stelsel; noemde ook de systematische benamingen).

130 J. van der Kleef, Rekenboek voor de Nederlandsche Schooljeugd (Purmerend 1827); recensie in NB (1827), 372-373; N. 
Anslijn, Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen (Leiden 1827), recensie in NB (1827) 1022-1024; anoniem, Rekenkun
dige Voorstellen voor de Nederlandsche Jeugd, betrekkelijk de Nederlandsche munten, maten en gewigten (Leeuwarden 1828), 
recensie. in NB (1828).

131 A. van Z., Voorstellen in oude munten, gewigten en maten, over de hoofdregelen der rekenkunst, voor eerstbeginnende 
leerlingen (Gorcum 1823), recensie in NB (1824), 6, met citaat.
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Joling had op enkele kleine tabellen na het oude stelsel losgelaten en de recensent achtte de
132tijd rijp voor deze stap.

In hetzelfde jaar leverde de onderwijzer P. Meesters in zijn artikel O v e r  h e t  o n d e r w ijs  in  

h e t  tie n ta llig e  s te ls e l  kritiek op nog bestaande traditionele methoden. De nieuwe eenheden 

moesten in hun geheel worden toegepast; daarnaast kon waar nodig op niet-metrieke maten en 

gewichten worden ingegaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de internationale handel. 

Volgens Meesters moesten eerst de decimale breuken en het metrieke stelsel worden 

ingeslepen, gevolgd door de gewone breuken. Hij pleitte voor het schrijven van een rekenboek
133dat van deze principes uitging.

De houding van de onderwijsgevenden tegenover het metrieke stelsel was uiteraard van 

groot belang. Velen hadden evenwel tijd nodig om er aan te wennen. De eerder genoemde 

landelijke N ie u w e  B ijd r a g e n  en provinciale tijdschriften als het T ijd s c h r i f t  v o o r  O n d e rw ijz e r s  

uit Groningen bevatten nog vele jaren na 1820 mededelingen en artikelen waarin oude 

eenheden werden gebruikt. Rechtstreekse kritiek op het metrieke stelsel ontbreekt echter in 

beide tijdschriften. In het T ijd s c h r if t  v o o r  O n d e r w ijz e r s  stond in 1834 een gunstige recensie 

van Bourjé's L e e s b o e k  o v e r  d e  M a te n  en  G ew ig ten . De redactie beval dit werk aan voor ieder 

die het oude systeem niet losliet. Daartoe behoorde bijna iedereen die een bijdrage voor dit 

blad had geleverd. De Zeeuwse schoolopziener Hendrik Anthonie Callenfels daarentegen 

schreef een artikel over stoommachines waarbij hij uitsluitend metrieke eenheden gebruikte. 

Niet-metrieke bijdragen gingen over uiteenlopende onderwerpen. In een anoniem artikel over 

termieten werden alle afmetingen in oude lengtematen en het gewicht van de werksters in 

greinen uitgedrukt. Eind augustus 1839 werd met een volksfeest de toetreding van Groningen 

tot de Unie van Utrecht in 1579 herdacht en het tijdschrift wijdde er een artikel aan. Palen 

voor touwklimmen waren 20 voet hoog en hadden een doorsnede van 3 Nederlandse duim; 

een curieuze meting in oude en nieuwe lengtematen.134 Ook in de N ie u w e  B ijd r a g e n  waren de 

oude eenheden ruim vertegenwoordigd. Het ging om onderwerpen als de staat van het 

onderwijs, een schoolreglement uit West-Vlaanderen of de beschrijving van een school met

132 W. Baars en P. Joling, a.w.; recensie in NB (1835), 470.

133 P. Meesters, ‘Over het onderwijs in het tientallige stelsel', NB (1835), 31-36.

134 Recensie van J. Bourjé, ‘Leesboek over de Maten en Gewichten', Tijdschrift voor Onderwijzers [ TvO] 2(1834), 63. H.A. Cal
lenfels, ‘Over den Stoom en de Stoomwerktuigen'; Anoniem, De Termiten of witte mieren’, TvO 2(1834), 106-111; (1836), 215
228; Anoniem, ‘Korte beschrijving van het volksfeest dat den 28en augustus 1839 te Groningen is gehouden’, TvO 8(1839), 219
220.



118

inventaris. In de S c h e ts  va n  d e n  g a n g  d e r  o p v o e d -  en  o n d e r w ijs k u n d ig e  d e n k b e e ld e n  in 

jaargang 1822 van de N ie u w e  B ijd r a g e n  werd een schoolgebouw in Rijnlandse lengtematen 

beschreven en bij de bespreking van het vak rekenen in de hoogste klassen werd het metrieke 

stelsel niet genoemd. Een bijdrage uit West-Vlaanderen, het A lg e m e e n  S c h o o lr e g le m e n t  van 

1822, bevatte ook uitsluitend gegevens in niet-metrieke maat. Bij de behandeling van het 

rekenonderwijs werd het nieuwe stelsel wel besproken. Het reglement eiste van de leerlingen 

dat ze maten en gewichten bij het tonen herkenden; zij konden hun ouders helpen er aan te 

wennen. De opstellers van dit reglement lieten blijkbaar de toepassing van het metrieke stelsel 

liever over aan de jeugd. Zelf het systeem niet accepteren, maar wel eisen aan kinderen stellen
135lijkt ongerijmd.

Onderwijsgevenden die bewust voor het stelsel hadden gekozen, kwamen in artikelen in 

de N ie u w e  B ijd r a g e n  op voor 'aanschouwelijk' onderwijs en het beperken van het herleiden. 

Reeds in 1819 verscheen in deze geest een artikel van de Groningse onderwijzer D. Snatich, 

die de praktijk in zijn school beschreef. Bij het aanschouwelijk onderricht werd een stel maten 

en gewichten gebruikt en bij het hoofdrekenen namen de nieuwe eenheden een belangrijke 

plaats in. Er waren enkele samenspraken tussen gefingeerde onderwijzers waarin ook het 

metrieke stelsel aan de orde kwam.

In een bijdrage getiteld B r ie v e n  va n  e e n e n  o n d e rw ijze r , werd verband gelegd tussen het 

gebruik van nieuwe eenheden in de school en in de maatschappij.136 Het is namelijk 

onvermijdelijk dat de meeste jongeren door hun omgeving en in hun latere werkkring zijn 

teruggeschoold naar het oude stelsel, hetgeen een verklaring kan zijn voor de lange duur van 

de overschakeling. Kinderen moesten voor hun ouders boodschappen doen in oude eenheden; 

in werkplaatsen werden velen na hun schoolperiode geconfronteerd met Amsterdamse en

135 ‘Verslag van den heer Th. van Swinderen wegens eene paedagogische reis door Reiderland in 1821’, NB (1821), 959-967; 
M.C. van Hoorn, schoolhouder aan Th. van Swinderen, schoolopziener in Oost-Friesland, ‘Iets over den staat van het school
wezen in Oost-Vriesland', NB (1822), 245-247; ‘Algemeen Schoolreglement met bijzondere aanmerkingen ter verbetering van 
het Openbaar Lager Onderwijs en Schoolwezen in West-Vlaanderen', NB (1822), 1033-1069; ‘Schets van den gang der opvoed
en onderwijskundige denkbeelden, voor schoolonderwijzers der lagere scholen', in: NB (1823), 1-18; 103-107; ‘Algemeen 
Schoolreglement', in: NB (1822), 1033-1069.

136 D. Snatich, ‘Berigt wegens verbeteringen in zijne school ingevoerd, NB (1819), 994; Anoniem, ‘Zamenspraak tusschen de 
onderwijzers Zwaarhoofd en Weldenkend’, NB (1823), 383-389; Anoniem, ‘Iets over de nieuwe maten en gewigten in de scho
len', NB (1828), 356-367; F. Saubert, ‘Iets, dienende tot herinnering aangaande het nieuwe stelsel van maten en gewigten', NB 
(1828), 130-138; anoniem, ‘Brieven van eenen onderwijzer aan deszelfs jongen vriend over de schoollokalen, het onderwijs, etc., 
5e en 6e brief over het gebruik der nieuwe maten en gewigten op de openbare lagere scholen’, NB (1828), 799-808; ‘Iets over het 
gebruik der Nederlandsche maten, gewigten en munten in de scholen’, NB (1829); 293-310; Anoniem, ‘Iets over het wegen in de 
scholen, een gesprek tusschen de onderwijzers Tijdwinst en Winkelman', NB (1828), 1303-1309; anoniem; P. Meesters, a.w. , 
NB (1835), 31-36.
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Rijnlandse lengtematen. Pas op latere leeftijd konden ze kiezen voor een stelsel en zo is 

waarschijnlijk het verdringingsproces van de oude eenheden verlopen. Op de Britse eilanden 

is dit verschijnsel nu nog waar te nemen. Leerlingen werken met metrieke eenheden op 

school, maar als ze die ook in de praktijk willen gebruiken, moet de omgeving veranderen en 

die is nog overwegend niet metriek. Zolang de mijl wordt gebruikt om afstanden en snelheden 

te meten, zullen jongeren deze maat onder invloed van hun familie en kennissen blijven 

gebruiken. Speciaal in de Ierse Republiek verandert de toestand buiten de scholen langzaam 

maar zeker. Momenteel schakelt het wegverkeer geleidelijk over op de kilometer en in de 

winkels wordt in toenemende mate metriek gewogen en gemeten. Het lijkt er ook op dat de 

Ieren de in Groot-Brittannië zo uitgesproken emotionele band met het imperiale stelsel missen. 

De anti-Britse stemming in de Ierse Republiek is grotendeels verdwenen, maar Ieren staan in 

het algemeen positiever tegenover de Europese samenwerking dan veel Britten. In veel 

gevallen lopen in Engeland verzet tegen de EU en verzet tegen het metrieke stelsel parallel.

Ook in de literatuur van de negentiende eeuw zijn aanwijzingen te vinden over het gebruik 

van al dan niet metrieke maten en gewichten. Tientallen jaren na 1820 behielden in de 

negentiende-eeuwse literatuur de oude maten en gewichten de overhand. Van de vele werken 

zijn onder andere W. J. F. Nuyens, Geschiedenis van de Nederlandsche Beroerten en de 

Camera Obscura van Nicolaas Beets bekeken.137

In deel IV van Nuyens' werk valt speciaal de beschrijving van het beleg van Antwerpen 

door Parma en de mislukte poging van de belegerden om een versperring over de Schelde met 

drijvende bommen te vernielen op. Twee met springstof en zwaar puin volgepakte schepen 

dreven de rivier af en hadden vlak bij de brug moeten ontploffen. Een schip slaagde gedeeltelijk 

in die opzet met zware verliezen voor de Spanjaarden, maar zij slaagden erin de schade spoedig 

te herstellen. Nuyens beschreef die schepen en hun lading in oude maten en gewichten. Metrieke

137 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van de Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, 4 dln., (Amsterdam 1869); N. Beets, 
Camera Obscura, (facs), 2 dln., (Amsterdam 1998). Enkele andere titiels zijn: R. C. Nieuwenhuis, De dominee en zijn 
worgengel, van en over Francois Haverschmidt (Amsterdam 1964). Een verzameling teksten, voordrachten, brieven, gedichten en 
(stukken van) preken.Vrijwel niets gemeten op een plaats na: bij de dood van een zoon in juli 1868: "Hij was juist 75 centimeter 
lang"; F. Haverschmidt, pseudoniem Piet Paaltjens, Snikken en Grimlachjes, (Schiedam 1889); Familie en kennissen (Schiedam 
1998), facs. (Amsterdam 1981). O. Praamstra, Conrad Busken Huet, Tijgergenoegens, een bloemlezing uit zijn werk, samengesteld 
en van aantekeningen voorzien (Amsterdam 1986) Niets in eenheden uitgedrukt; Multatuli, Max Havelaar, (z.p. 1875). Alles wat 
in eenheden is uitgedrukt is niet-metriek, namelijk in oud-Nederlandse en Indonesische maten en gewichten; L. Couperus, Eline 
Vere (Amsterdam 1889), facs. in Volledige werken van Louis Couperus (Utrecht/Antwerpen 1987). Op een enkele plaats, p. 46 
over "....een Hollandse koe die 'zoveel' liter per dag gaf,...."
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eenheden ontbraken overigens geheel in alle delen. Het is aannemelijk dat Nuyens niet anders 

wilde dan de maten, zoals die in de zestiende eeuw werden gebruikt, aan te houden.

De in 1838 verschenen Camera Obscura van Hildebrand, pseudoniem van Nicolaas Beets 

geeft een indruk van het leven in de eerste helft van die eeuw en bevat verschillende passages 

waar wordt gemeten. Het metrieke stelsel speelt een ondergeschikte rol waar het schoolleven 

wordt beschreven en een keer bij de lengte van een man. Hij vond de Nederlandse duim nogal
138kort en vergeleek hem met de duim van een kind. Beets sprak zich niet uit tegen het systeem, 

maar hij uitte kritiek op de rekenboekjes die in de scholen werden gebruikt. Volgens hem waren 

de opgegeven uitkomsten soms foutief en de opgaven vond hij verschrikkelijk. Na veel gereken 

en gecijfer had een leerling een som af met als uitkomst 12 lasten 7 mudden 5 schepels 3 kop 8 

maten rogge. Maar bij de uitkomsten in het rekenboekje stond 95 lasten 2 mudden 1 schepel en 

geen enkele nieuwe poging leverde dit resultaat op. Toen de onderwijzer kwam kijken, meende
139deze dat de leerling niets had uitgevoerd, omdat hij net al zijn berekeningen had uitgeveegd. In 

1888 voegde Beets een aantal artikelen toe aan de Camera Obscura en in het artikel Van lagere 

en hoogere scholen, en examens in het Latijn, sprak hij zich uit tegen de vervanging van de 

Nederlandse eenhedennamen door 'die half Griekse, half Latijnse sesquipedalia'.140 Hij vond de 

Nederlandse benamingen kort en bondig, terwijl de systematische te lang waren en niet aan de 

vaderlandse maten en gewichten moesten worden gegeven. De jeugd zou er niet door worden 

gewonnen, die benamingen zouden alleen bovenop de al bestaande grote afkeer van de 

rekenboeken komen.141 De Camera Obscura laat vermoeden dat het metrieke stelsel nog weinig 

leefde onder de bevolking en dat het gebruik ervan meestal beperkt bleef achter de 

schoolpoorten, waar het ook nog op een gebrekkige manier werd onderwezen. Naarmate de tijd 

verstreek nam door gewenning het gebruik van het metrieke stelsel toe in boeken en andere 

gedrukte materialen.

138 Hildebrand, a.w., oude eenheden in dl. 1 58, 64, 106, 243, 270, 366, 370, 381; metriek in dl. 1,117, 'mijn dierbare vriend 
Augustijn, lang 1 el 7 palm'; dl. 2, Alphabetisch register van namen en woorden, 357, de dwerg Jaapje van Zandvoort 14 
Nederlandse ponden zwaar en 76,5 Nederlandse duim lang.; dl. 2, 357-358, De reus Daniel Cajanus, een Poolse vaandrig uit 1749 
was 8' 4'' lang, had een 'vadem' van 9'2'' en zijn voet was 14-1/2'' lang.

139 Hildebrand, a.w., dl. 1, 23.

140 Hildebrand, a,w., dl. 2, Na vijftig jaar, Noodige en overbodige opheldering, III Van lagere en hoogere scholen, en examens in 
het latijn, 299.

141 Hildebrand, a.w. dl. 2, Na vijftig jaar, dl. 2, 299
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5. De invoering van het metrieke stelsel in de medische wereld

De farmaceutische en de medische sectoren vormden uitzonderingen op de regel dat de exacte
142wetenschappen relatief snel de oude eenheden vaarwel zeiden. Deze conclusie kan worden 

getrokken, omdat in artikelen en andere teksten in medische tijdschriften veelal oude 

gewichten en Rijnlandse, Parijse of andere oude maten werden gebruikt. Vanaf 835 

verschenen geleidelijk metrieke eenheden in artikelen en bijdragen.

Een ander aspect was het voortbestaan van het oude Trooise apothekersgewicht tot 

1870, een stelsel dat diep verweven was met het bedrijf van artsen en apothekers. Daar 

bestond reeds in heel Europa een zekere mate van eenvormigheid; de eenheden en de 

verhoudingen waren overal bekend. Op deze argumenten zou de vervanging ervan door 

metriek gewicht tientallen jaren lang stuiten en vastlopen in Nederland en de rest van 

continentaal Europa. Naast hoeveelheden in recepten werden ook bloedafnames en 

uitscheidingen van andere lichaamsvochten ermee gewogen. De grondslag vormde het 

medicinale Trooise pond van 12 ons, gelijk aan 373 gram. Het ons was op zijn beurt verdeeld 

in 8 drachmen, het drachme in 3 scrupel en het scrupel in 20 grein. De eenheden hadden 

speciale symbolen en de kleinste gewichtjes hadden soms de vorm van deze tekens, maar in 

Nederland waren het gewoonlijk vierkantjes met het symbool er op aangebracht. Op de grote 

gewichten waren ze ingeslagen. Een belangrijk verschil tussen metrieke en Trooise recepten 

was dat in de eerstgenoemde Indisch/Arabische en in de andere Romeinse cijfers werden ge

bruikt. Het Trooise apothekersgewicht is tot voor kort in de Engels sprekende landen in 

gebruik gebleven. Het Angelsaksische en het oude Nederlandse systeem verschilden vrijwel 

niet van elkaar.143

De medische wetenschap in Nederland kantte zich reeds in 1809 tegen de invoering van 

metrieke medicinale gewichten. In een rekest aan Lodewijk Napoleon en zijn minister van 

Binnenlandse Zaken zette de hoogleraar in de geneeskunde Jacob van Maanen (geen familie 

van de latere minister van Justitie Cornelis van Maanen) dan lid van de Commissie tot de 

Zaken der Geneeskunde de daar levende bezwaren tegen de invoering van metriek

142 Rapport 1e Klasse 25 jan. 1817 (RA NH, Archief KNAW, not.bk. 1, bijlagen portefeuille 1, GG en GGx; rapp.bk. 9); Moll aan 
Vrolik, 25 dec. 1825 (KB Den Haag, KA 300e); Stb. 52, KB 21 okt. 1819.

143 Het lb. Apothecary van 373 gram en de verdeling ervan in ounces, drachms, scruples en grains was vrijwel gelijk aan de 
Nederlandse. Het is door het metrieke stelsel vervangen. Alleen het Troy ounce van 31,1 gram wordt nog in de goudhandel 
gebruikt.
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apothekersgewicht uiteen.144 De commissie wilde weten of ook de artsen en de apothekers 

gebonden waren aan de wet van 1 februari 1809 en dus hun oude eenheden vaarwel moesten 

zeggen. Als dat de bedoeling was, dan wilden ze daaraan niet meewerken. De invoering van 

andere medische gewichten beschouwde Van Maanen dan een groot gevaar voor de 

volksgezondheid, waarbij zelfs mensenlevens op het spel stonden. Nu al werden in 

toenemende mate fouten gemaakt bij de bereiding van medicijnen en dit probleem zou door 

deze verandering alleen maar ernstiger worden. Hij stelde ook dat in alle Europese apotheken 

op dezelfde manier werd gewogen; de bovengenoemde eenheid in Europa was dus een van 

Van Maanens argumenten. Daarnaast twijfelde hij aan het daadwerkelijke gebruik van het 

metrieke stelsel in Frankrijk. Franse medische literatuur waarin metrieke maten werden 

gebruikt, was buiten dat land bijna niet bruikbaar. Het verlaten van het Trooise apothe

kersgewicht was verder onnodig, omdat het ging om zuiver medisch-wetenschappelijke 

eenheden. De zojuist voltooide Pharmacopoea Batava, een door de regering goedgekeurd 

medisch voorschriften- en receptenboek, zou daarnaast veel minder bruikbaar worden.145 

Daarom hoopte Van Maanen de minister voldoende opmerkzaam te hebben gemaakt op de 

problemen voor de medische wetenschappen en vroeg hem er bij de koning op aan te dringen 

de medische beroepen van de wetgeving van 1809 vrij te stellen. Door de politieke 

verwikkelingen vanaf 1809 bleef de zaak tot 1817 rusten.146

In 1817 vroeg de minister de mening van de Eerste Klasse onder verwijzing naar de 

brief van Van Maanen uit 1809. Het eerste rapport werd opgesteld door Van Swinden, Corne-
147lis baron Krayenhoff, Gerardus Vrolik en Jacob Florijn. Van Maanen’s argumenten tegen 

het metrieke apothekersgewicht werden van de hand gewezen. De rapporteurs stelden dat fou

ten bij de bereiding van medicijnen vooral door onoplettendheid werden gemaakt. Het apo

thekersgewicht werd besproken, met zijn speciale symbolen en structuur. Deze symbolen 

dienden om het maken van fouten zoveel mogelijk uit te sluiten. Daarom moesten de metrieke 

apothekersgewichten ook speciale symbolen krijgen. Het gram met de systematische Latijns/

144 Bezwaarschrift van J. van Maanen aan minister BIZA, 10 feb. 1809 (RA NH, Archief KNAW, not.bk. 1808-1812, 25 mrt. 
1809, 68 ev.; portefeuille no. 1, 16 mrt. 1809)

145 Ibid.; S.J. Brugmans et al, Pharmacopoea Batava (Amsterdam 1805).

146 Zie hfdst.3, par.2.

147 KB 30 nov. 18l7, rapporten 1e Klasse 25 jan. 1817 en Commissie tot Herziening van de Geneeskundige Wetten, 16 juni 1817 
(ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz, inv. no. 55).
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Griekse nomenclatuur was de basiseenheid van het nieuwe gewicht. De Klasse wees op het 

feit, dat in oude Griekse recepten de eenheid g r a m m a  werd gebruikt; dit gewicht werd nader

hand het Romeinse s c r ip u lu m .  De farmacopee stelde een aantal symbolen voor en de Klasse 

sloot zich daarbij aan. Voor de eenheden kilogram en milligram waren geen symbolen nodig, 

omdat die vrijwel nooit in recepten zouden voorkomen. De symbolen voor de overige eenhe

den konden uitgaan van de Griekse letter Phi, een staafje met een cirkel in het midden, be

stemd voor het gram. De delen werden aangegeven met staafjes voor dag, hg en kg boven en 

dg, cg en mg beneden de cirkel.

De Klasse vond de structuur van het bestaande medisch gewicht lastig en onpraktisch en 

vergeleek deze met het decimale metrieke apothekersgewicht, dat na gewenning gemakkelijk 

te gebruiken zou zijn. Een ander bezwaar van de geneeskundige commissie was, dat het her

leiden tussen beide systemen voor oudere artsen lastig zou zijn. De Klasse antwoordde dat 

veranderingen bij ouderen meestal op weerstand stuitten. In de nieuwe farmacopee was een 

tabel opgenomen, zodat oudere artsen konden herleiden: 1 hg = 3-3/4 ons, 1 gram = 15 grein, 

1,3 gram = 1 scrupel, 4 gram = 1 drachme en omgekeerd. Komende generaties artsen en apo

thekers hadden geen herleidingstabellen meer nodig, omdat in de medische opleidingen de 

studenten alleen te maken zouden krijgen met metrieke eenheden.

De Klasse bestreed ook de stelling van Van Maanen dat de apothekersgewichten in Europa 

overal gelijk waren en gaf enkele voorbeelden. Steden als Antwerpen, Mechelen en Bergen 

hadden ieder hun eigen medische gewichten en symbolen. Verder werden voorbeelden gege

ven uit Parijs, Wenen, Madrid, Turijn, Venetië en Groot-Brittannië. Het ons varieerde tussen 

25,16 en 31 g; in Parijs en Madrid telde het drachme 72, elders 60 grein. Apothekers en apo- 

theekhoudende artsen moesten zowel met handels- als met medicinaal gewicht wegen. Han

delsgewicht werd namelijk gebruikt voor de inkoop van de ingrediënten.

In de P h a r m a c o p o e a  B a ta v a  waren 156 opgenomen recepten gemakkelijk te herleiden; 

78 recepten waren uitgedrukt in delen en in de andere 78 werd één enkele gewichtseenheid 

gebruikt. De overige recepten konden naar een van beide mogelijkheden worden herleid.

De minister lichtte de Klasse in dat de C o m m iss ie  to t  H e r z ie n in g  va n  d e  G e n e e sk u n d ig e  

W e tte n  in juni 1817 had gevraagd het medisch gewicht buiten de metrieke wetgeving te 

houden. Ze was alleen bereid de symbolen door lettersymbolen te vervangen, te weten libr, 

unc, dr, scr en g. De officiële symbolen voor gram en grein waren en zijn g, respectievelijk gr. 

Het is gemakkelijk het grein met het gram te verwarren, met mogelijk fatale gevolgen wegens
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de giftigheid van veel medicijnen. Een dosis kon 15 maal te groot zijn, omdat een gram gelijk 

is aan 15 grein. Een voorbeeld van een metriek Frans recept tegen ischias verduidelijkt het 

risico. Recepten begonnen met de letter R voor Receptum.

R. Ung. tart. em. 31 gr (gram)

Extract aconit. nap. 4 gr 

Te gebruiken om in te wrijven.148

Om aan te tonen hoe moeilijk het gebruik van het metrieke stelsel in de apotheek zou zijn, gaf 

de Commissie een voorbeeld. Een apotheker kon een medisch ons met èèn enkel gewicht 

wegen. Onder het nieuwe stelsel had hij zes gewichtjes nodig, namelijk van 20 en 10 g, 5 en 1 

dg en 5 en 2 cg, in totaal 30,67 gram. De Eerste Klasse had dit argument gemakkelijk kunnen 

weerleggen. De bedoeling van de hervorming was metriek werken met dito eenheden. Voor 

een apotheker of arts die de gramgewichten accepteerde, hadden de oude eenheden afgedaan. 

Wanneer het ging om de normalisering van het apothekersgewicht, stonden de Klasse en de 

Commissie wel op een lijn. De Commissie wilde niet verder gaan dan een 'correctie' van het 

bestaande stelsel. Het moest plaats maken voor een systeem met een medisch pond van 3/8 

Nederlands pond of 375 gram als basis met de structuur van het Troois gewicht. De oude 

symbolen werden vervangen door letters: libr, unc 1, dr 2, dr, scr 2, scr, ggggg, gggg, ggg, gg, 

en g. Achtereenvolgens betekenen deze nieuwe symbolen 1 pond, 1 ons, 2 drachmen, 1 

drachme, 2 scrupel, 1 scrupel, 5, 4, 3, 2, en 1 grein. Zo werd het nieuwe apothekersgewicht 

voorgesteld en bij Koninklijk Besluit van 30 november 1817 zeer tegen de zin van de Eerste 

Klasse aanvaard.149 De aangevoerde bezwaren werden door de minister, de Raad van State en 

de koning volledig gehonoreerd. De artikelen 2, 7 en 8 van de IJkwet van 1816 werden voor 

het apothekersgewicht buiten werking gesteld. De technische details, vorm, materialen, sym

bolen en de verschillende stoffelijke gewichten werden geregeld door het Koninklijk Besluit 

van 21 oktober 1819. Artikel 1 bepaalde dat op de dag waarop het metrieke stelsel werd inge

voerd, het oude apothekersgewicht door het nieuwe zou worden vervangen.150

148 J.B. Debourge, ‘Middel tegen het malum ischiadicum’, Nederlandsch Lancet [NL], (Utrecht 1842-1843), 702-703.

149 KB 30 nov. 1817 met stukken (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz, inv. no. 555); Stb. no. 31, KB. 30 nov. 1817.

150 KB 21 okt. 1819 met stukken (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz, inv. no. 888); Stb. no. 52, KB 21 okt. 1819.
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De Eerste Klasse moest meewerken aan dit besluit en diende technische voorstellen in die nu 

door een andere commissie, de Commissie van Toevoorzigt voor de Geneeskunde werden 

afgewezen. Ook nu volgde het ministerie van Binnenlandse Zaken de aangevoerde bezwaren, 

op twee punten na, die betrekking hadden op raakvlakken met het metrieke stelsel. Op stukken 

van een of meer medische ponden moest de tekst LIBR MEDIC met een cijfer dat het aantal 

ponden aangaf worden ingeslagen, om deze voorwerpen van het Nederlands pond te 

onderscheiden. Daarnaast streefde de Klasse ernaar het apothekersgewicht binnen de medische 

wereld te isoleren. In artikel 4 van het besluit van 21 oktober 1819 werd bepaald dat apo

thekers en apotheekhoudende artsen bij de inkoop van ingrediënten en de verkoop van medi

cijnen in het groot metriek gewicht moesten gebruiken.151

Er zijn aanwijzingen dat de nieuwe gewichten moeizaam werden geaccepteerd. In het 

provinciale overzicht van 1822 meldden de provinciebesturen van Luik en Antwerpen dat de 

artsen en apothekers er vrijwel niet mee werkten. De geneeskundige commissies van 1809 en 

1817 voorzagen evenwel geen moeilijkheden, als het metrieke stelsel maar buiten beeld bleef. 

In die gevallen waar het 'nieuwe' medische gewicht nauwelijks van het oude afweek, kon een 

ander bezwaar ontstaan. De belanghebbenden moesten hun kostbare stellen oude gewichten op 

eigen kosten door nieuwe vervangen. Omdat de nieuwe stelsel onder de algemene 

voorschriften viel, hebben zij uiteindelijk toch toegegeven. Een aantal apothekers werd betrapt 

op het bezit van oude medicinale gewichten. Onder andere in Amsterdam en Zutphen kwam 

het zelfs jaren na 1821 nog tot veroordelingen. Bijna alle aangeklaagden beweerden dat de 

gewichten ongebruikt in hun zaak stonden. De Amsterdamse apotheker I. Reydon had zijn 

gewichten niet laten herijken, omdat volgens hem in het ijkkantoor 'schandelijke machinaties'
152plaats vonden. De overtreders uit beide steden werden niettemin tot boetes van f  10 plus

153verbeurdverklaring van de oude of niet herijkte gewichten veroordeeld.

151 Brief 29 mei 1819, BIZA aan 1e Klasse met bezwaarschrift van de Commissie tot Herziening der Geneeskundige Wetten, 20 
mrt. 1819 (RA NH, Archief KNAW, not. bk. III plus bijlagen, port. 6, 3 juni 1819, p. 59; Bijlage VI, letter Y); Stb. no. 52, KB 21 
okt. 1819.

152 Zitting 23 sept. 1829, no. 331, I. Reydon (Gemeentearchief Amsterdam [GA], cat.no. 5074, Inventaris van de rechterlijke 
archieven van Amsterdam, 1811-1838, Proces-verbalen van de zittingen van de rechtbank van eerste aanleg, inv. no. 150, 1829).

153 Amsterdam: 1826, 9 juni, no. 484, J.J. Clemens, een oud gewicht (og); 23 juni no. 561, C.C. van der Ven, drie og; 7 juli no. 
590, J.J. Simons, zes og; no. 598, J. Vos, acht og; no. 614, C. Koeck, vier og; no. 624, J. van Gelster en no. 636, J.C. Boldoot, 
ieder een og; 1829, 23 sept. no. 331, I. Reydon, 11 niet-herijke gewichten (nhg); 7 okt. no. 406, P. Hoefman, een og; 11 nov. no. 
488, P.W. de Jong, een og (GA, cat.no. 5074, Inventaris van de rechterlijke archieven van Amsterdam, 1811-1838, Proces
verbalen van de zittingen van de rechtbank van eerste aanleg, inv. no. 150 en 153); Zutphen: 1823, 11 juni A. van Dijk uit 
Terborg en J. Knikkink uit Scheerenberg, ieder een og; 1828, 29 okt., A. Middelhoven, Doesburg, twee nhg; 1835, 11 maart, W. 
Reygers, Aalten, vijftien og. (RAG, cat. no. 232, Rechterlijke archieven van Gelderland, Minuten en vonnissen van de correctio



126

Ook in Limburg werd het nieuwe apothekersgewicht schoorvoetend aanvaard. De Limburgse 

Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt lichtte op 14 december 1822 de 

Gedeputeerde Staten in over het gebruik door apothekers van oude medische gewichten, onder 

andere in Sittard. Deze toestand kon leiden tot medische gevaren. Invoering van het nieuwe 

gewicht achtte de commissie van groot nut voor deze provincie, omdat in deze streek meestal 

het Keulse systeem werd gebruikt, dat belangrijk van het Nederlandse verschilde. De Gedepu

teerde Staten gelastten in december 1822 de gemeenten het nieuwe apothekersgewicht te 

handhaven.154

Na 1840 verschenen enkele Franse metrieke recepten in Nederlandse tijdschriften met 

het medisch gewicht tussen haakjes. Dit is een recept tegen koorts, ook om te laten zien hoe 

recepten werden uitgeschreven.155

R. Acidi tartari 9 gramm. (gr. cxxxv)

Sulfatis chinae 10 cgr. (gr. 1-1/2)

Bicarbonatus sodae 120 cgr. (gr. xviii)

Saccari albi 2 gramm. (dr. 1/2)

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam in Nederland voor het aangepaste Trooise 

apothekersgewicht het einde. Tussen 1867 en 1869 werden voorstellen voor een nieuwe 

IJkwet in de Kamers behandeld en uiteindelijk werd hij op 7 april 1869 aangenomen. In dit 

verband kan nog worden vermeld dat een nagestreefde uitbanning van de 'Nederduitse' bena

mingen door verzet van een groot aantal Kamerleden mislukte. Die namen bleven erkend 

naast de aangenomen systematische nomenclatuur.

Op 17 februari 1869 werd artikel 44 van het wetsontwerp in de Tweede Kamer behan

deld, waarin de invoering van het gram in de farmacie werd geregeld. Daarbij werd verwezen 

naar een memorie van toelichting die was verschenen bij een eerder gestrande poging tot 

herziening van de IJkwet in 1867 en 1868. De commissie van rapporteurs stelde toen dat

nele rechtbank Zutphen, inv. no's 1065, 1070 em 1077, niet genummerd).

154 Circulaire GS aan plaatselijke besturen, Maastricht 18 dec. 1822 n.a.v. Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toe
voorzicht der provincie, Maastricht, 14 dec. 1822. (RAL, Prov. best., inv. no. 3407, letter L).

155 Dr. Meirieu, ‘Verbinding van het sulfas chininae met het acidum carbonicum, ter behandeling van de moeraskoortsen', in: NL 
(Utrecht 1842-1843), 700-702.
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medische kringen nog steeds vreesden voor de veiligheid van de volksgezondheid. Het was 

beter de ontwikkelingen in Duitsland af te wachten. Sommige leden van de commissie waren 

tegen verandering, anderen wilden het gebruik van oud apothekersgewicht voor alle 

beoefenaren van de geneeskunde strafbaar stellen. Artikel 44 regelde dat uiterlijk twee jaar na 

het van kracht worden van de algemene wet het oude apothekersgewicht in Nederland zou op

houden te bestaan. De regering stelde in de memorie van toelichting dat in alle staten op het 

Europese continent de wenselijkheid van de invoering van het gram in de geneeskunde was 

doorgedrongen. Denemarken en Pruisen hadden de kwestie reeds bij wet geregeld. De nog be

staande onzekerheid en onnauwkeurigheid in de bereiding van geneesmiddelen zou onder het 

nieuwe stelsel verdwijnen. Toch sprak bij de behandeling van artikel 44 het kamerlid uit 

Dokkum, Sybrand jonkheer van Beyma thoe Kingma, zich uit tegen afschaffing van het oude 

gewicht met dezelfde argumenten die in 1809 en 1817 waren aangevoerd. Verder maakte 

Kingma bezwaar tegen de verplichting voor de apothekers tot omschakeling, terwijl de artsen 

daarin werden vrijgelaten. Het nog geldende stelsel was van zeer oude datum en zou in de 

medische wetenschappen blijven voortleven. Kingma's laatste bezwaar gold nogmaals de 

Nederlandse farmacopee. Zijn bezwaren maakten geen indruk op de Kamer; met 62 stemmen 

voor en die van Kingma tegen werd artikel 44 goedgekeurd.156

Het bezwaar van Kingma ten aanzien van de farmacopee was achterhaald, want bij 

Koninklijk Besluit van 16 mei 1867 werd aan een nieuwe uitgave gewerkt die in 1871 zou 

verschijnen. In deze Pharmacopoea Neerlandica werd niet met gewichten, maar met delen of 

verhoudingen gewerkt. In een metrieke tabel werden van een groot aantal geneesmiddelen de 

maximale hoeveelheden per dosis en per dag vermeld, in het Latijn Grammata pro dosi en 

Grammata de die,157

Bij Koninklijk Besluit van 18 november 1870 werd de vervaldatum op 31 mei 1871 

gesteld en werden de voorgeschreven gewichten genoemd. Om de apothekers meer tijd te 

geven zich voor te bereiden, kregen zij bij Koninklijk Besluit van 5 maart 1871 een laatste 

uitstel tot 31 december 1871.158

156 Handelingen 1867-1868, Bijlagen, wetsontwerp en memorie van toelichting, 85-89; voorlopig verslag van de commissie van 
rapporteurs, 245-247; memorie van beantwoording op het voorlopig verslag, 464-467; wetgeving in Denemarken en Pruisen 
467; Handelingen 1868-1869, algemene beraadslagingen, 17 feb. 1869, art. 44, 824.

157 Pharmacopoea Neerlandica (Den Haag 1871), passim; Tabula III, exhibens doses medicamentorum maxima pro adulto, 300
304.

158 Stb. no. 178, KB. 18 nov. 1870; no. 10, KB. 5 maart 1871.
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De herleiding van oude naar nieuwe gewichten leverde niettemin problemen op voor de 

apothekers. In een artikel van de arts B.J. Stokvis in het (Weekblad van het) Nederlandsch 

Tijdschrift voor Geneeskunde ging deze in op de problemen: ‘Het medicinaal gewicht ligt in 

agone (doodstrijd). Met den eersten Mei 1871 verhuist het voorgoed uit Nederland....’. Het 

was tijd om de farmacie aansluiting te geven met de andere wetenschappen. Na jaren 

recepteren in oud gewicht was het echter lastig om ineens naar het gram over te stappen. Het 

was nodig zich in het nieuwe stelsel 'hinein zu denken'. De herleidingstabellen in het Staats

blad boden geen oplossing. Stokvis vond deze tabel voor de praktijk te nauwkeurig en hij 

maakte bezwaar tegen de officiële herleidingsfactor 1 grein = 0,065 gram met dit voorbeeld 

van een bismutpoeder tegen huidaandoeningen:

R. Nitr. bism. basic 

Carbonat. et hydrat. magn. 

Sacc. lact.

Herleid:

R. Nitr. bism. basic 

Carbonat. et hydrat. magn. 

Sacc. lact.

gr. xxiv 

dr. ß (1/2) 

dr. i

gram. 1,563 

gram. 1,953 

gram. 3,906

Stokvis stelde dat werken met dergelijke breukwaarden vrijwel ondoenlijk was.159 Daarom 

stelde hij het gebruik van een systematische fout voor, namelijk 1 grein = 0,05 gram. Deze 

fout moest consequent worden gehanteerd bij de andere herleidingen, namelijk 1 gram = 1 

scrupel en 1 ons = 25 gram. Het ging om een systematische reductie; waar vroeger 12 stuks 

werden voorgeschreven, waren het nu 10. Het door Stokvis niet genoemde effect is echter dat 

door de vermindering over de gehele lijn recepten vaker herhaald moesten worden en ook dat 

de werking van het geneesmiddel mogelijk geringer werd. Hij gaf dit recept van een pijn

stiller, waaruit ook de algemene vermindering van de doses en het geneesmiddel blijkt:

R. Acet. morphii gr. i

Sacc.al. dr. ii

159 B.J. Stokvis, ‘Medicinaal en metriek gewicht’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde [NTG] (1870), 45-50.
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Herleid:

R. Acet. morphii 

Sacc.alb.

gram. 0,05 

gram. 6

Stokvis streefde een volledig omdenken naar het metrieke stelsel na. Zijn artikel werd met 

instemming in het P h a r m a c e u tis c h  W e e k b la d  besproken. Ook volgden in het N e d e r la n d s c h  

T ijd s c h r if t  v o o r  G e n e e sk u n d e  enkele instemmende reacties. De artsen Stokvis en A.A.G. Guye 

en de apotheker J.J. Suyver waren niet de enigen die bezwaar maakten tegen te nauwkeurige 

herleidingstabellen. In het P h a r m a c e u tis c h  W e e k b la d  werd in 1870 en 1871 een campagne 

gevoerd tegen de officiële tabel, voorgeschreven bij ministeriële beschikking van 17 

november 1870 en voor een tabel met benaderende waarden, mathematisch minder 

nauwkeurig, maar wel geschikt voor het praktisch werk in de apotheek. De arts D. Coster stel

de een dergelijke tabel op.160

In het W e e k b la d  van 22 januari 1871 was de tekst van een door een aantal apothekers 

opgesteld adres aan de minister van Binnenlandse Zaken opgenomen. Zij maakten om 

bovengenoemde redenen bezwaar tegen de officiële tabel en gaven de voorkeur aan een versie 

met de volgende waarden: 15 grein = 1 gram, 1 scrupel = 1,3 g; 1 drachme = 4 g en 1 ons = 32 

g. Zij verzochten de minister de officiële tabel in te trekken. Dit verzoek werd op 4 februari 

tegelijk met een rekest met dezelfde strekking van de N e d e r la n d s c h e  M a a ts c h a p p ij  te r  

B e v o r d e r r in g  va n  d e  F a r m a c ie  bij de minister ingediend.161

In juni 1871 werd een adres van een aantal apotheekhoudende artsen uit Klundert in het 

W e e k b la d  gepubliceerd, gericht aan de geneeskundige inspecteur van Noord-Brabant en 

Limburg. Hun bezwaren tegen de ministeriële tabel waren dezelfde als die van de 

Maatschappij en zij deden enkele voorstellen waarmee de redactie van het tijdschrift zich niet 

kon verenigen. Omdat een verbod aan artsen om te recepteren in oud gewicht niet haalbaar 

was, wilden ze voorlopig de vrijheid hebben na 1 januari 1872 beide stelsels te gebruiken, 

naargelang de aard van de aangeboden recepten. De redactie stelde echter dat ze al in

160 Bespreking van B.J. Stokvis, ‘Medicinaal en metriek gewicht’, Pharmaceutisch Weekblad [PW] 39(22 jan. 1871), 2r.; A.A. 
Guye, ‘Het recepteren in metriek gewicht’, NTG (1870), 69-70; J.J. Suyver, ‘Recepteren met medicinaal en metriek gewicht - 
meten of wegen?’, NTG(1870), 94-95; D. Coster, Tabel, PW  1(1 mei 1870), 1r-1v.

161 PW 39(22 jan. 1871), 1r; PW  15(5 mrt. 1871), 1r.
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december 1870 op de verplichting tot omschakeling had gewezen. Als deze wens werd 

ingewilligd, zou het metrieke stelsel nooit inburgeren in de farmacie.162

Met de andere verlangens van de adressanten was de redactie het wel eens. Bij de 

opleiding en de examens van aankomende artsen behoorde uitsluitend het metrieke stelsel te 

worden gehanteerd, maar voor zover bekend was aan deze eis voldaan. Het aantal verplichte 

stukken in de apotheek moest beginnen bij gewichten van 2 hectogram, omdat halve en hele 

kilogrammen in de praktijk niet werden gebruikt. De redactie hoopte dat de inhoud van dit re

kest veel artsen ertoe zou bewegen vanaf 1 januari 1872 het oude stelsel zouden laten varen. 

Bij ministeriële beschikking van 22 juni 1871 werd een benaderende tabel, grotendeels over

eenkomend met die van Coster naast de officiële aangenomen en het W e e k b la d  beval hem aan.

Over het algemeen lijken de meeste artsen het nieuwe apothekersgewicht spoedig te 

hebben aanvaard, mogelijk omdat het belang van de patiënt ermee was gebaat. Daarvan 

bevatte het W e e k b la d  28 januari 1872 een aanwijzing. Een verder niet genoemde arts werd 

geciteerd: ‘Vergissing is zoowel mogelijk bij den geneesheer als bij den apotheker. Bezigt de 

geneesheer het grammengewicht op zijn recepten, dan wordt hij gecontroleerd door de 

oplettendheid van den apotheker, wie het recept ter gereedmaking werd aangeboden, en bij 

vergissing, vooral bij sterk werkende middelen kan de dwaling zonder schade hersteld 

worden. Schrijft de geneesheer echter in het oude medicinale gewicht voor en tast de 

apotheker bij de herleiding tot het grammengewicht mis, dan bestaat hier volstrekt geene 

controle en de patiënt wordt het slachtoffer der dwaling.’163 De afdeling Amsterdam van de 

N e d e r la n d s c h e  M a a ts c h a p p ij  te r  B e v o r d e r in g  va n  d e  P h a r m a c ie  meldde in de zomer van 

1871 dat veel Amsterdamse artsen reeds geruime tijd metrieke recepten uitschreven.164 

Gegevens uit het N e d e r la n d s c h  T ijd s c h r if t  v o o r  G e n e e sk u n d e  tussen 1871 en 1880 wijzen ook 

in die richting.165

162 PW  5(4 juni 1871), 2r-2v; Anoniem, ‘Het nieuwe gewicht in de geneeskunde’, PW  33(11 dec. 1870), 1v.

163 PW 39(28 jan. 1872), 1v.

164 PW  5(4 juni 1871), 1r.

165 NTG (1870-1880), algemeen en verslagen over 1869 t/m 1879; bijlage 14.
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De algemene metrieke eenheden wonnen langzaam terrein, naarmate generaties van artsen 

elkaar opvolgden. De medische tijdschriften hadden het 'strijdperk' kunnen zijn tussen voor- 

en tegenstanders van het nieuwe systeem, maar dit dispuut ontbreekt. De moeizame 

vorderingen ervan in de Nederlandse medische wetenschappen kunnen worden aangetoond 

door van deze tijdschriften per jaar de getalsmatige verhoudingen aan te geven tussen 'metrie

ke' en 'niet-metrieke' bijdragen.

Het omslagpunt in het N e d e r la n d s c h  L a n c e t  lag in 1846/1847; de redactie sprak zich 

nooit expliciet uit over de kwestie. Zij gaf in 1850 wel de lengte van een Braziliaanse 

lanspuntslang aan als 5 tot 6 Rijnlandse voet.166 De oude eenheden waren in het N e d e r la n d s c h  

T ijd s c h r if t  v o o r  G e n e e sk u n d e  meestal in de minderheid, toch hielden ze stand tot omstreeks 

1869. Daarna nam het metrieke overwicht in artikelen en andere teksten verder toe. De vele 

bijdragen in oude eenheden voor 1868 bestaan voor een deel uit gegevens van Duitse en in 

mindere mate van Angelsaksische oorsprong. Het relatief grote aantal van 23 gegevens in 

oude maat over 1874 kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan zes metingen in het V e rs la g  

va n  d e  w e rk za a m h e d e n  d e r  a fd e e lin g e n  in  1 8 7 4  van de N e d e r la n d s c h e  M a a ts c h a p p ij  to t  

B e v o r d e r in g  d e r  G e n e e sk u n s t.167 Artikelen en bijdragen van Nederlandse kant in oude 

eenheden verminderden vanaf 1870 tot twee of drie stuks per tijdschrift per jaar. De andere 

niet-metrieke teksten bleven van Angelsaksische of overblijvende Duitse oorsprong. 

Geconcludeerd zou kunnen worden dat vanaf 1870 het gebruik van de oude stelsels in de 

continentale geneeskunde langzaam ten einde liep.

In de oogheelkunde was tot 1866 de positie van de voet, waarmee de lengte van 

onderzoekkamers werd gemeten en van de duim bij oogmetingen in geheel Europa 

onaangetast. De meest gebruikte maten waren de Parijse, de Pruisische en de Britse; in Ne

derland werd de Parijse maat gehanteerd. Op een oogheelkundig congres in Parijs werd in 

1866 besloten over te gaan op metrieke maten. In het oude stelsel werd uitgegaan van brand

puntsafstanden van 1, 2, 3 duim en verder. Het brekend vermogen van de lens is het tegendeel 

van de brandpuntsafstand en was respectievelijk 1, 1/2 en 1/3 duim. Voorstellen werden 

gedaan om uit te gaan van lenzen met een brandpuntsafstand van 300, 240 en 200 cm. In 1875 

stelde de Utrechtse hoogleraar oogheelkunde Franciscus Cornelis Donders dat de eenheid van

166 NL (1849-1850), noot 1, 251.

167 NTG (1857-1880); ‘Verslag van de werkzaamheden der afdeelingen in 1874 van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevor
dering der Geneeskunst’, NTG (1875), 273-279.
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lengte de meter was en dat deze ook voor oogmetingen de norm moest worden. In het nieuwe 

systeem werd uitgegaan van het brekend vermogen of sterkte van een lens van 1 meter, de 

eenheid dioptrie, internationaal aanvaard in hetzelfde jaar. De dioptrieën begonnen met 0,25 

(zeer zwak) tot 20 (zeer sterk) met de corresponderende brandpuntsafstanden: 0,25 dioptrie = 

4 m of 148 Parijse duim en 20 dioptrie = 0,05 m of 1-17/20 Parijse duim brandpuntsafstand.168

Er lijkt sprake te zijn geweest van een late en geleidelijke ontwikkeling in de 

verloskunde; de tijdschriften vermelden geen vergelijkbare internationale overeenkomst. Tot 

1870 werden vrijwel universeel bij metingen van het vrouwelijk bekken en van geboren 

kinderen Parijse maten gebruikt, maar het gewicht van die kinderen werd vaak in kilogram 

uitgedrukt. Dit blijkt uit drie verslagen van de Leidse hoogleraar verloskunde A.E. Simon 

Thomas over de jaren 1849 tot en met 1852.169 Simon Thomas en de andere verloskundigen 

die oude maten bleven gebruiken, motiveerden hun keuze niet. Gedeeltelijk lijkt het niet 

accepteren van metrieke lengtematen aan een diep geworteld gevoel van traditie en zelfs aan 

beroepstrots toegeschreven te kunnen worden. De Utrechtse hoogleraar verloskunde Tjalling 

Halbertsma, die zelf het metrieke stelsel hanteerde, schreef in 1870 in een artikel over 

kraamvrouwenkoorts het volgende over de eigenschappen die de buitenwereld aan verloskun

digen toeschreef: ‘Evenals de verloskundige zich volgens sommigen door bijzondere 

eigenschappen moet onderscheiden, als door lange vingers, enz., en zich langen tijd door de
170Parijse maat distingeerde, zoo bestaat er ook eene bijzondere verloskundige taal’. Een 

praktisch motief was de Parijse schaalverdeling op sondes waarmee inwendige onderzoeken 

en metingen werden gedaan en de afmetingen van ander verloskundig gereedschap. In 

tegenstelling tot de oude kwestie met de apothekersgewichten, werden gevaren voor moeder 

en kind nergens als tegenargument gebruikt. Simon Thomas meldde in 1850 dat de afmetingen 

van de verloskamer en de verpleegafdeling in het Nosocomium Academicum of academisch
171ziekenhuis in Leiden, 22 bij 15 en 30 bij 22 voet waren. Hieruit kan blijken dat Thomas aan 

oude eenheden was gehecht. Toch is dezelfde arts later overstag gegaan. Uitkomsten van

168 NTG (1875), 249; 272. De lengte van een ruimte voor oogmetingen moest minstens 20 voet zijn; M. Juda, ‘De nieuwe bena
ming der brilglazen', NTG (1875), 679-681.

169 A.E. Simon Thomas, ‘Verslagen der verloskundige cliniek aan de Leydsche Hoogeschool, 1849-1850, 1850-1851 en 1851
1852’, NL (1849-1850), 177-224; (1850-1851), 325-388; (1851-1852), 445-524; A.E. Simon Thomas, ‘De leer der 
bekkenvernaauwing nader toegelicht', NTG (1857), 680.

170 T. Halbertsma, ‘Over koorts in het kraambed’, NTG 6.1(1870), 41-48, i.h.b. 41.

171 A.E. Simon Thomas, ‘Verslagen der verloskundige cliniek aan de Leydsche Hoogeschool 1850’, NL (1850-1851), 363.
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metingen in een artikel over de keizersnede drukte Thomas in Parijse en metrieke lengtematen 

uit. In twaalf verslagen over ovariectomieën van zijn hand stonden uitsluitend metrieke een-
172heden met de systematische nomenclatuur.

Internationale contacten mogen niet uit het oog worden verloren. Tientallen jaren lang 

bereikten veel artikelen en handboeken uit het niet-metrieke buitenland Nederland en België. 

In het T ijd s c h r if t  v o o r  g e n e e s -  h e e l-  en  s c h e ik u n d ig e  w e te n sc h a p p e n  werden in 1830 en 1833 

twee uit het Duits vertaalde leerboeken besproken waarin uitsluitend Parijse eenheden werden 

gebruikt. De anonieme recensent schreef in 1830: ‘Recensent had ondertusschen gaarne 

gezien dat men in de opgegeven opmetingen van het moederlijke bekken en van de vrucht, de 

Nederlandsche maat daar had bijgevoegd, ofschoon het metrieke stelsel tot op heden, nog niet 

in de verloskunde is ingevoerd; dit toch had het werk eene meerdere waarde bijgezet, want de 

tijd is niet ver meer af, dat zoowel de Rijnlandsche als de oude Parijsche maat, die met 

elkanderen veel overeenkomst hebben, slechts denkbeeldig meer bestaan zullen, en om die
173reden had het werk meerder doel in dit opzicht getroffen voor leerlingen’. In de bespreking 

van het tweede boek in 1833 vroeg de recensent ook waarom in handboeken metrieke eenhe

den werden genegeerd. Uit de genoemde verslagen van Simon Thomas in Leiden en de 

artikelen in vaktijdschriften tot rond 1870 blijkt hoezeer de recensent zich in 1833 vergiste, 

toen hij meende dat de invoering van het metrieke stelsel in de verloskunde voor de deur 

stond. De remmende Duitse invloed verkeerde later in zijn tegendeel, omdat in steeds meer 

leerboeken uit dat deel van Europa metrieke eenheden werden gebruikt.

Naast Simon Thomas en de Utrechtse verloskundige T. Halbertsma worden nog enkelen 

genoemd die metrieke maten in artikelen gebruikten. In het N e d e r la n d s c h  T ijd s c h r if t  v o o r  G e 

n e e s k u n d e  publiceerde de Groningse hoogleraar Willem Sänger drie verslagen van de univer

sitaire verloskundige kliniek in Groninggen waarin alle waarden werden uitgedrukt in me-
174trieke eenheden. Leopold Lehman, hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam en 

verloskundige in het Binnengasthuis aldaar, gebruikte aanvankelijk in bekkenmetingen en

172 A.E. Simon Thomas, ‘Tweede geval van sectio caesarea’, NTG 9.1(1873), 341-347; ‘Twaalf ovarietomieën’, NTG 12.2(1876) 
177-226.

173 Anonieme recensie van M. J. Ruighaver (vert.) J. Hatin, De behandeling van alle tegennatuurlijke verlossingen tot hare 
grootste eenvoudigheidgebragt (z.p., z.d.); A. van Erdecum (vert); L.F. von Froriep, Handboek der verloskunde (z.p., z.d.), in 
Tijdschrift voor genees- heel- en scheikundige wetenschappen (1830), 69; (1833), 23.

174 T. Halbertsma, ‘Bekkenvernauwing. Gunstige afloop voor moeder en kind', NTG 16.1(1880), 549-552; W.M.H. Sänger, 
‘Verslag van de verloskundige kliniek en polikliniek aan de Hoogeschool te Groningen over 1860, 1871-1872, 1872-1873’, NTG 
5.1(1869), 365-376; NTG 9.1(1873), 1-11; NTG 10.1(1874), 673-685.
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m e tin g e n  v a n  k in d e re n  P a r i js e  en  m e tr ie k e  m a te n  n a a s t  e lk a a r; la te r  v e rd w e n e n  d e  o u d e . J. 

d e  M a n  u i t  V e e re  g e b ru ik te  v r ijw e l u its lu i te n d  m e tr ie k e  m a te n . T ijd e n s  e e n  g e s la a g d e  

k e iz e rs n e d e  c o n su lte e rd e  hij tw e e  c o lle g a 's  u i t  W is se k e rk e . E e n  v a n  h e n  d ru k te  d e  a fm e tin g  

v a n  e e n  v e rn a u w d  b e k k e n  u i t  in  P a r i js e  d u im e n , 2  en  2 -1 /2 ’ ’ . D e  M a n  re s p e c te e rd e  d e z e  

m e tin g  en  g a f  h e m  w e e r , v e rg e z e ld  v a n  d e  a fm e tin g e n  54  en  67  m m . H ij b e s p ra k  in  h e tz e lfd e  

a r tik e l e e n  m is lu k te  k e iz e rs n e d e  u i t  1791 , w a a r in  d e  a u th e n tie k e  g e g e v e n s  in  P a r ijs e  m a a t 

w e rd e n  a a n g e h a a ld .176

R o n d  1880  h a d  h e t  m e tr ie k e  s te lse l h e t p le i t  in  d e  g e n e e s k u n d e  v r ijw e l g e w o n n e n . 

H o e w e l d e z e  b e ro e p s g ro e p e n  b e h o o rd e n  to t  h e t  o n tw ik k e ld e  d ee l v a n  d e  b e v o lk in g , b le k e n  de  

n ie u w e  e e n h e d e n  v o o r  v e le n  to c h  e e n  s tru ik e lb lo k  te  z ijn  g e w e e s t A r ts e n  a ls  S im o n  T h o m a s , 

H a lb e r tsm a , L e h m a n , S ä n g e r  en  D e  M a n  b e z e g e ld e n  d e  v o lto o iin g  v a n  d e  o m sc h a k e lin g , 

m e d e  g e s te u n d  d o o r  d e  v e ra n d e re n d e  in te rn a tio n a le  to e s ta n d .

175

175 L. Lehmann, ‘Drie waarnemingen van sectio caesarea met gelukkig gevolg voor de kinderen en waaronder eene met behoud 
der moeder’, NTG 6.2(1870), 145-176 (Parijse en metrieke maat); ‘Over de keering bij een voorliggend hoofd in een naauw 
bekken’, NTG (1873), 293-300; ‘Eene drielingsgeboorte met hindernissen' en ‘Bijdrage tot de kranioklasie’, NTG (1880), 278
282; 469-480 (uitsluitend metrieke maat).

176 J.C. De Man, ‘Keizersnede met gelukkig gevolg voor moeder en kind', NTG 13.1(1877), 489-495. Keizersnede in 1791: inci
sie 5 duim; bekken van de vrouw te nauw, recht 2, dwars 4 duim.
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Hoofdstuk 5. Het arrondissement Amsterdam en de provincie Gelderland

Amsterdam was de belangrijkste Noord-Nederlandse handelsstad en een van de meest 

vooraanstaande handelscentra in Europa. Gelderland daarentegen was een overwegend 

agrarisch gebied. In het hele land werden naast de Rijnlandse lengtematen en de plaatselijke 

stelsels Amsterdamse eenheden gebruikt. Mogelijk voltrok zich reeds voor 1795 een 

geleidelijke normalisering naar Amsterdamse en Rijnlandse eenheden. Het Amsterdamse 

stelsel was diep geworteld in de handel en wandel van Amsterdam. De invoering van het 

metrieke stelsel onder Willem I stuitte daarom op weerstand binnen de Amsterdamse 

handelskringen. Het gebruikelijke stelsel kwam zowel in Amsterdam als in Gelderland niet 

verder dan de meet- en weeghuizen. Van beide regio’s worden specifieke problemen 

besproken. Gezien het feit dat het metrieke stelsel in Gelderland pas na 1816 is ingevoerd, 

worden voor het Napoleontische tijdperk tussen 1810 en 1813 de gebeurtenissen in het 

departement van de Boven-IJssel, dat het grootste gedeelte van de huidige provincie 

Gelderland besloeg, als exemplarisch beschreven. Onder Willem I is Gelderland weer als 

provincie hersteld.

1. De Franse Tijd

Na de Inlijving werden bij decreet van 18 oktober 1810 de provincies vervangen door depar

tementen. Amsterdam lag in het departement van de Zuiderzee; de prefect was Antoine Vis- 

scher graaf de Celles. Regnerus Livius van Andringa de Kempenaar werd prefect van het de

partement van de Boven-IJssel, dat het grootste deel van het tegenwoordige Gelderland be

slaat. Het werd verdeeld in de arrondissementen Tiel, Arnhem en Zutphen. Kleinere gedeelten 

van het tegenwoordige Gelderland, zoals de gebieden ten zuiden van de Grote Rivieren vielen 

onder andere departementen. Het vroegere Gelderse kwartier Nijmegen, later het gelijknami

ge Gelderse arrondissement, lag in het departement van de Monden van de Rijn.1 

Amsterdam bezat één enkel stelsel van maten en gewichten, maar in het departement van de 

Boven-IJssel bestonden grote verschillen. Dit blijkt uit gegevens van de gemeentebesturen

1 P.W. van Wissing, De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795 (Amsterdam 1996), 53-58; Anoniem, ‘Over
zicht van de verschillende besturen in Gelderland tussen 1795 en 1813’, BMG 1(1900), 215; 224-225; D.G.J. Buurman, ‘Schets 
van de opeenvolgende bestuursindeelingen in Gelderland voor de invoering van de provinciale wet van 1850', Bijdragen en 
Mededelingen voor de Geschiedenis van Gelre(BMG) 57(1958) 37-38, het artikel was reeds in 1946 geschreven.
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over de gebruikte eenheden. Op 2 januari 1813 hadden 95 gemeenten voldaan aan een decreet 

van 12 december 1812, waarbij werd verzocht deze gegevens te leveren; 26 andere gemeenten 

hadden niet gereageerd. In het departement werden vooral de stelsels van Amsterdam, Rot

terdam en die van de handelssteden Deventer, Emmerik, Harderwijk, Nijmegen, Tiel en Zutp

hen gehanteerd. Eenheden uit aangrenzende regio’s, zoals Holland en Brabant beïnvloedden 

ook het meten en wegen in het vroegere Gelre. Vaak namen de dorpen rond een grote stad de 

maten en gewichten uit die plaats gedeeltelijk of geheel over. Zo waren in de dorpen Otterlo, 

Velp, Oosterbeek en Huissen de Arnhemse eenheden in gebruik. De ijk voor die dorpen vond 

ook plaats in Arnhem, omdat ze zelf geen ijker en geen ijklokaal hadden. Ook Arnhem had 

geen vast ijkkantoor; waarschijnlijk werd daar ieder jaar op een aangewezen plaats geijkt. In 

Velp werd voor landmetingen de Rijnlandse en voor ambachtelijke lengtemetingen de Am

sterdamse maat gebruikt. In de ‘rescripties’ op het decreet staat een overzicht van gebruikte 

maten en gewichten in een groot aantal gemeenten.

Na de Inlijving van de Noordelijke Nederlanden is geprobeerd vooral het gebruikelijke 

stelsel in dat gebied in te voeren. Montalivet berichtte de prefecten op 11 mei 1812 dat de 

Franse eenheden spoedig zouden worden ingevoerd. Hij hoopte binnen enige dagen de beno

digde standaarden te versturen. Deze konden ook dienst doen bij de vergelijking van de nieu

we en oude maten en gewichten. Hij stuurde gelijk voor alle Nederlandse prefecten de decre

ten en memories van 1812 mee; de invoering van beide stelsels moest in de Nederlandse de

partementen op dezelfde manier als elders in Frankrijk geschieden.4 Een maand later eiste 

Montalivet van alle prefecten dat zij de wetgeving van februari en maart definitief zouden 

uitvoeren.5 Het ministerie verplichtte de prefecten in oktober 1812 ieder half jaar een staat, 

genoemd Tableau Semestriel, in te dienen over de vorderingen van beide metrieke stelsels, de 

organisatie van het ijkwezen, de ijkers en de standaarden. Van de departementen van de Bo- 

ven-IJssel en de Zuiderzee zijn geen uitgewerkte rapporten beschikbaar. Er zijn uit het eerst

genoemde departement slechts drie lege modelstaten voorhanden, een voor ieder arron

2 Decreet prefect, 12 dec. 1812, no. 24 (RAG, BFA, Inlichtingen over oude maten door de maire, inv. no. 5445, no. 3345-2028).

3 Zie bijlage 14 en 15.

4 Minister BIZA aan prefect Zuiderzee, Parijs 11 mei 1812 (RA NH, Frans archief, inv. no. 446, Poids et mesures. Introduction. 
Invoering metriek stelsel 1812-1813.)

5 Circulaire min. van BIZA aan prefecten, Parijs 24 juni 1812 (KB, inv. no. 129 c 25, Correspondentie van J. H. Van Swinden, 
no. 72).
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dissement.6 Eind juni 1813 had Montalivet de prefect van hetzelfde departement nog berispt, 

omdat hij geen rapporten instuurde en hij eiste alsnog een verslag over de eerste helft van 

1813. Het ontbreken van ingevulde staten is een aanwijzing dat in 1812 en 1813 geen echte 

start kon worden gemaakt met de invoering van de twee metrieke stelsels.

Bij het decreet van 12 december 1812 werd in het departement van de Boven-IJssel het 

gebruikelijke stelsel officieel ingevoerd. Uit de bijgevoegde memorie van toelichting blijkt dat 

de prefect de lijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken in zijn geheel volgde. Een 

bijkomend nadeel van het oorspronkelijke metrieke stelsel was volgens de prefect de 

onmogelijkheid met metrieke gewichten in de winkel hoeveelheden als achtste en zestiende 

oude ponden correct af te wegen. De prefect richtte zich ook persoonlijk tot de minister en 

betuigde zijn instemming met de besluiten van februari en maart. Zijn houding staat lijnrecht 

tegenover die van de prefect van het departement van de Nedermaas, Jean Baptiste Roggieri. 

Ook hij moest deze wetgeving uitvoeren bij decreet van 26 december 1812, maar hij was er 

niet gelukkig mee en hij legde de nadruk op het facultatieve karakter van de maatregel.9 De 

prefect van het departement van de Boven-IJssel lijkt zich verder beperkt te hebben tot het 

doorgeven van Parijse richtlijnen aan de plaatselijke overheden. Op 13 oktober 1813 werd het 

gebruikelijke stelsel in de openbare meet- en weeghuizen ingevoerd.10 Deze wagen waren 

reeds in december 1811 gevestigd in Arnhem, Borculo, Hengelo, Zutphen, Doetinchem en 

Doesburg. De vestiging van de Poids Publics was blijkbaar niet zo snel verlopen, omdat de 

rekestmeester zich in december 1812 genoodzaakt zag er bij de prefect op aan te dringen deze 

zaak af te ronden.11

6 Min. BIZA aan prefect, Parijs 14 okt. en 13 nov. 1812 (Rijksarchief Gelderland, Arnhem (RAG), Bataafs-Franse archieven 
[BFA], inv. no. 5443 Handel en nijverheid, Invoering van het nieuwe stelsel, no. 3343-2027). De staten hadden de volgende 
kolommen: Inspection, subkolommen: nummer van de staat, departement, naam inspecteur; Vérification, subkolommen: 
ijkkantoren, aantal ijkers in departement, jaarlijkse herijk; Situation du matériel, subkolommen: metrieke en gebruikelijke 
standaarden in de ijkkantoren, schatting aantal maten en gewichten in een ijkdistrict; Opérations pendant le semestre, 
subkolommen: ijk, ijkkantoor, overtredingen, vonnissen

7 Minister van BIZA aan prefect, 28 juni 1813 (RAG, BFA , inv. no. 5443 .

8 Decreet van prefect, 12 dec. 1824, memorie van toelichting en bericht aan minister (RAG, BFA, inv. no. 5445, no. 3345-2026, 
no. 24).

9 Zie hfdst. 6, par. 2.

10 Ministeriële circulaire, Parijs 8 okt. 1813. (RAG, BFA, inv. no. 5446, no. 2029-3347, no. 18).

11 Rapport over standaarden en eenheden van gemeenten 2 jan. 1813 (RAG, BFA, inv. no. 5445, no. 3345-2028); Resultaat der 
rescripties van de Maires op de missive van 12 dec. 1812, no. 24 over de benaming hunner maaten en gewigten en de in hun 
mairie existeerendeijkers, IJkbureau's(id., inv. no. 5444); decreten prefect, 11 dec. 1811 en 6 feb. 1812 (id., inv. no. 5446, no. 
2029-3347); Arnhem, Hengelo, Doetinchem, Borculo, Doesburg, Zutphen (id., inv. no. 5446, omslag 208 en 335); Maitre des
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In Amsterdam deed zich een incident over de textielmaat voor. Een verondersteld nadeel van 

de meter was dat hij voor de meting van textiel te lang zou zijn, terwijl de oude el de juiste 

lengte bezat. De Napoleontische el met zijn lengte van 120 cm had dan zeker moeten afvallen. 

Toch gaven enkele Amsterdamse handelaren juist aan deze maat de voorkeur boven de meter. 

In verband met de besluiten van voorjaar 1812 vonden de niet genoemde supplianten dat de 

Franse gebruikelijke el verplicht moest worden gesteld in de textielhandel. Zij beweerden dat 

het gebruik van de meter aanleiding gaf tot het frauduleus afsnijden van centimeters, waardoor 

onrechtmatige winsten tot 2,5% werden verkregen. Met de gebruikelijke el was volgens hen 

bedrog onmogelijk. De Amsterdamse Kamer van Koophandel zag niets in het verplichte

gebruik van de gebruikelijke el in de textielsector en stelde dat de productiemethoden en het
12meten vrij moesten blijven.

Het nationale ijkwezen dat in de Départements Belgiques en elders in Frankrijk van 

kracht was, kon in het voormalige Koninkrijk Holland niet meer worden ingevoerd, maar als 

eerste voorbereiding werden bij circulaire van 27 november 1812 inlichtingen over de
13bestaande toestand gevraagd. In het arrondissement Tiel waren geen ijklokalen en slechts 

enkele ijkers. De Tielse standaarden lagen op het gemeentehuis, die voor de Nederbetuwe bij 

de ijker J. van Toon en die van de Overbetuwe in het districtshuis in Elst. Het arrondissement 

Arnhem had weinig ijklokalen. De stad Arnhem had geen ijklokaal, maar wel een stadsijker, 

mogelijk de latere arrondissementsijker A. Proot. Vóór zijn aanstelling in 1820 was hij ook 

fabrikant van maten en gewichten. In 1812 was Proot voorgedragen voor het lidmaatschap van 

de commissie tot vergelijking van oude en nieuwe maten en gewichten.14 Amsterdam behield 

zijn stedelijk ijkwezen.

Een aanwijzing dat zowel de oude ijk als de oude eenheden in gebruik bleven, levert het vol

gende voorval in Boven-IJssel. De standaarden van de stad Doesburg waren na ontvangst van 

het verzoek van 12 december 1812 naar de prefectuur gestuurd. Op 4 april en 2 oktober 1813

Requêtes aan prefect, Amsterdam 19 dec. 1812 (id., inv. no. 5443, no. 3341-2026).

12 Minister BIZA aan monsieur de Celles, prefect Zuiderzee en rekestmeester, Parijs 10 aug. 1812; vice president Krayenhoff 
van de KvK, Amsterdam aan prefect Zuiderzee en rekestmeester, Amsterdam 1 sept. 1812 (RA NH, FA, inv. no. 446: Diverses 
lettres concernantes les poids et mesures).

13 Onderprefect Tiel aan prefect, 22 dec. 1812; onderprefect Arnhem aan prefect, 24 dec. 1812 en 16 jan. 1813; onderprefect 
Zutphen aan prefect, 29 dec. 1812 (RAG, BFA, inv. no. 5445, no. 3325, 1944, 70, 711).

14 K.M.C. Zevenboom en D.A. Wittop Koning, 2000 jaar gewichten in de Nederlanden (Lochem 1980), 88; Onderprefect 
Arnhem aan prefect, 24 dec. 1812. (RAG, BFA, inv. no. 5444, no. 1944).
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vroeg de burgemeester de prefect om spoedige terugzending van de stukken, omdat de stadsij- 

ker zijn werk niet kon doen. Tot twee maal toe, op 6 april 1813 en op 12 oktober, bleek dat de 

verificatie nog niet was afgerond. De prefect zou de stukken zo spoedig mogelijk terug sturen. 

Van dit geval is verder niets bekend.15

In het late najaar van 1812 waren in het kader van de voorbereidingen op de komende 

invoering van de nieuwe eenheden de bij wet van 3 nivôse an 6 voorgeschreven 

departementale commissies ter vergelijking van de oude en de nieuwe maten en gewichten 

ingesteld. Hier worden de lotgevallen beschreven van de 'Gelderse' commissie, die gevestigd 

was in Arnhem. Ze bestond uit drie door de prefect benoemde leden. Een lid van de centrale 

administratie van het departement moest er deel van uitmaken, namelijk R.J. Bouricius. De 

twee anderen waren W. van Ommeren, hoofdingenieur van bruggen en wegen en de 

wiskundeleraar N. van Callegoed.16 Het lidmaatschap ervan was niet meer dan een onbetaald 

erebaantje; zelfs de onkosten werden vaak niet vergoed. De rekestmeester (Maître des 

Requêtes) in Amsterdam, F.J.B. d'Alphonse, wees een verzoek ten bate van de Gelderse leden 

voor onkostenvergoeding af. Hij gaf als reden voor dit besluit dat elders in het land de 

commissies al aan hun taak waren begonnen of hun werk zelfs bijna hadden voltooid, terwijl 

die van Gelderland nog maar kort geleden was geïnstalleerd en eerst resultaten moest laten 

zien. Ook werd wegens de noodzaak tot bezuinigen bezwaar gemaakt tegen de keuze van niet-
17Arnhemmers wegens hun hogere reiskosten.

2. De meter in Amsterdam onder Willem I

Na 1813 hoefde voorlopig niets te veranderen. In 1819 werd op grond van te hoge kosten de 

Amsterdamse stadswaag, die in 1818 voor de handel was opgericht, gesloten. De aanstaande

15 Burgemeester van Doesburg aan prefect, 4 april en 2 okt. 1813; prefect aan burgemeester van Doesburg, 6 april en 12 okt. 
1813 (RAG, BFA, inv. no. 5443).

16 Decreet prefect, 27 nov. en 8 dec. 1812 (RAG, BFA, Commissie tot vergelijking van de oude en nieuwe maten en gewichten, 
inv. no. 5444, no. 2027-3342).

17 Rekestmeester aan prefect, Amsterdam 4 dec. 1812 (RAG, BFA, inv. no. 5444, no. 2027-3342).
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invoering van het metrieke stelsel werd als reden niet genoemd. Vanaf 1 januari 1820 sloten
18de wagen op de Westermarkt, Botermarkt en Nieuwe Markt hun deuren. De overgang naar 

de nationale ijk veroorzaakte in 1820 problemen bij het toezicht op de overblijvende oude 

maten en gewichten. De commissie van de kleine ijk (voor de kleinhandel) sloeg 6 januari 

1820 alarm. Bij ministeriële circulaire van 23 oktober 1819 zou de oude ijk vanaf 1 januari

1820 zijn verboden. Voor Amsterdam betekende een dergelijk verbod grote wanorde en 

mogelijkheden tot fraude. De commissie vroeg om voorlopige voortzetting van de kleine ijk. 

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalde de circulaire alleen dat het stempel 

van 1819 het laatste oude ijkmerk was. Zo werd een overgangsperiode gegarandeerd, omdat 

de (her)ijk van nog erkende oude stukken nog werd toegestaan.19

Onder de nieuwe nationale ijk werden de provincies verdeeld in ijkarrondissementen, 

die gewoonlijk samenvielen met de justitiële arrondissementen. Arrondissementsijkers 

werden geassisteerd door drie adjunct-ijkers. Naast het verrichten van de ijk en de jaarlijkse 

herijk werd van hen verwacht dat ze actief zouden meewerken bij de promotie van het nieuwe 

stelsel. De arrondissementsijker verrichtte de eerste ijk bij het in omloop brengen van maten 

en gewichten en ijkte de standaarden van de adjunct-ijkers.

Een aantal stadsijkers ging over naar het nieuwe bestel en bij sollicitaties kregen zij 

voorrang. In 1819 werden naast het lid van het Koninklijk Nederlands Instituut en examinator 

van stuurlieden Obbe Sicco Bangma ook de examinator van de stedelijke maten en gewichten

Jan Doornebosch en de justeermeester-generaal van de Trooise gewichten Theodorus
20Antonius Nagel tot arrondissementsijkers aangesteld. Doornebosch had zich in 1813 of 1814 

anoniem tot de commissaris-generaal van Binnenlandse Zaken gericht met de klacht, dat het

metrieke stelsel in 1812 uitsluitend ten gunste van de Parijzenaars was veranderd. ‘Men heeft
21dit stelsel in een wangedrocht herschapen’. Het was niet meer geschikt voor algemene 

invoering en voorlopig moesten de steden hun oude maten, gewichten en ijk kunnen

18 Stedelijke resolutie van 30 dec. 1819, omtrent de suppressie van de stedelijke vrije waag (GA, ind. no. 5166, G. Vermey, In
ventaris van het archief van Burgemeesters 1814-1824 en van Burgemeesters en Wethouders (B. en W.) 1824-1979, film no. 6, 
22-23).

19 Ingekomen 6 jan., B en W Amsterdam met bezwaarschrift commissie kleine ijk; ingekomen 14 jan., BIZA aan gouverneur 
met antwoord op vraag van de kleine ijk, copie naar B. en W. Amst. (RA NH, toegang 16, Archief van het provinciaal bestuur 
van Noord-Holland (Prov. best.), 1814-1850, inv. no. 2535, Agenda's gouverneur, 1820, no.'s 327/630 en B72/62B3).

20 B. en W. Amst. aan gouverneur, 13 sept. 1819 (GA, ind. no. 5166, B. en W, 1819-1830; inv. no. 1030, Brievenboek 1819, 
no. 0627/2722).

21 Examinateur der Amsterdamse stadsmaten en gewichten Doornebosch aan comm. gen. BIZA, z.d. (KB, KA-300f, conv. 2).
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aanhouden. De commissaris van de kleine ijk Simon Tolder solliciteerde in 1820 met succes 

naar de post van arrondissementsijker. Zeekapitein J. Grevelinck die wegens zijn algemene 

geschiktheid gunstig bekend stond, maar niet onder de oude ijk had gewerkt, werd begin 

januari 1820 als adjunct-ijker en in 1825 als arrondissementsijker aangesteld. De adjunct-ijker

van Nieuwer-Amstel, J.G. Stierling, werd ook arrondissementsijker en op zijn oude post door
22A.B. de Back vervangen.

In de beginfase werden de ijkers door de Gedeputeerde Staten en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken gemaand zich tot voorlichting en hulp te beperken. Veel belang

hebbenden hadden per 1 januari 1821 nog geen nieuwe maten en gewichten en zij die wel 

waren voorzien, misten vaak de kennis om ermee te werken. De moeilijkheden konden vol-
23gens het ministerie alleen met goede wil worden overwonnen.

Het gemeentebestuur was betrokken bij voorlichting en handhaving, maar op 6 februari

1821 gaf het in een rapport aan de gouverneur van Tets van Goudriaan toe dat de nieuwe een

heden niet waren ingeburgerd. Een dergelijk diepgaande verandering was niet mogelijk 

zonder 'het gemeen te indisponeren'. Geen middel had Amsterdam nagelaten om iedereen te 

overtuigen, maar het stedelijk bestuur wilde nog geen dwang gebruiken. De nieuwe maten en 

gewichten waren voorhanden in de winkels, maar vraag en toemeting ging als vanouds met 

Amsterdamse eenheden. Enkele winkeliers waren zo onbeschaamd bij vragen van klanten in 

nieuwe maat of gewicht te weigeren daarop in te gaan. De weduwe Pasdeloup, winkelierster 

in de Kalverstraat, was op 12 februari 1821 ontboden op het gemeentehuis en gewaarschuwd,
24omdat ze weigerde met de nieuwe eenheden goederen te verkopen. De meeste 

neringdoenden kenden hun belangen echter te goed om zich niet tenminste aan de letter van 

de wet te houden. Het gemeentebestuur twijfelde of iemand een aanvraag in oud gewicht zou

22 B en W Amst. aan gouverneur, sollicitatie Tolder, Amsterdam 2 mei 1820; no. 65/270, B. en W. aan gouverneur, Amsterdam 
28 jan. 1820 (GA, B. en W., inv. no. 1032, Brievenboek 1820, no. 311/1258 en 1372); Extract deliberatieën GS, 10 nov., KB. 25 
okt. 1825: J.G. Stierling, ijk en herijk van gewoon kopergewicht en inhoudsmaten; J. Grevelinck, ijzeren gewicht en inspecties; 
T.A. Nagel, dagelijkse ontvangsten, de ijk van de lengtematen en het goud- en zilvergewicht; O. Bangma, personeel, correspon
dentie, algemene zaken. Adjunct-ijker van Naarden: C. Boot. Andere adjunct-ijkers in het arrondissement: J. Broes, A. Mulder 
en J. van Oort (RA NH, toegang 166, Archieven van de ijkkantoren in Noord-Holland, Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie 
ijkers, no. 29); K.M.C. Zevenboom, Nederlandse gewichten (Lochem 1970), 142-144.

23 Extract del. GS, aan arr.ijkers Amsterdam, over invoering stelsel met brief min. BIZA aan GS, Den Haag 9 dec. 1820 (RA 
NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, no. 26).

24 B. en W. Amsterdam aan gouv., Amsterdam 15 feb. 1821, 14r-16v. (GA, B. en W, inv. no. 1035/418, Brievenboeken, 1821, 
secreet, no. 108/536).
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weigeren, ook als hij liever met het nieuwe stelsel werkte. De gouverneur kwam 13 februari 

met een voorstel tot een geheim besluit om een aantal 'kwaadwillige' neringdoenden te 

vervolgen. De gedachte dat de wet niet hoefde te worden nageleefd, moest worden onderdrukt 

zonder de weerstand van de lagere klassen aan te moedigen. Burgemeester en Wethouders 

steunden het idee en de gouverneur zou de beperkte strafvervolging afkondigen; deze is echter 

nooit van de grond gekomen.

De gemeente had zelf problemen met de acceptatie van het nieuwe stelsel. In september

1822 vroeg het gemeentebestuur bij de landelijke overheid toestemming voor het leggen van 

een vijf voet hoge waterkering in de haven.26

De koning werd er in 1826 op geattendeerd dat het stelsel in Amsterdam bijna niet werd 

gebruikt: ‘..er inderdaad en in toepassing op het wezenlijk gebruik, behalve ten aanzien der 

koorenmaat, voor de nieuwe maat en gewigt eigentlijk geene degelijkheid of dadelijk effect 

bestaat’ en Willem I verlangde 'consideratieën en advies' van de minister van Binnenlandse 

Zaken. Eind maart 1826 gaf het gemeentebestuur dit verzoek door aan de arron-
27dissementsijkers en de commissaris van politie. Eerstgenoemden, uitgezonderd Grevelinck, 

beweerden dat tot 1825 alle voor de rechtbank gebrachte zaken zonder gevolg waren 

gebleven. De directeur van politie zag als een oorzaak van de trage vorderingen de 

'ongelukkige gewoonte' van het publiek bij het kopen van nieuw naar oud te herleiden. De 

jeugd kreeg onderwijs in het nieuwe stelsel en leerde geen andere maten. Deze stelling van de 

commissaris was voorbarig, want dezelfde jeugd werd thuis en ook in veel scholen met de 

oude geconfronteerd. Ook de nog niet verdwenen oude duit had een vertragende invloed op de

inburgering van het metrieke stelsel. Het maken en verkopen van oude maten en gewichten
28moest streng worden verboden. Verder kon het proces aan de tijd worden overgelaten.

Het stedelijk bestuur publiceerde in 1826 een Waarschuwing met een uitleg waarom het niet 

accepteren van nieuwe maten en gewichten nadelig was. Er waren herleidingstabellen voor 

lengte en gewicht, een met heel 'zachte', een met iets minder 'zachte' factoren, maar zuivere 

metrieke waarden ontbraken vrijwel. Bij gewicht staat onder 'Anders' (minder 'zacht') '1/8 oud

25 B. en W. aan gouv., A'dam 6 feb. 1821 2v (GA, B. en W, inv. no. 1035/418, Brievenboek6 feb.-7 juni 1821; no. 90/438).

26 Stukken over waterkering 36; 46; 98; 115 (GA, B. en W, film 1132, 445(1822)).

27 B. en W aan comm. politie en ijkers, Amsterdam 26 en 30 maart. 1826, 9v. (GA, B. en W, inv. no. 1053/436 en 437, no. 49, 
9v.).

28 Ibid.

25
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pond = 1/16 Nederlands pond'. Ook de opgegeven factor voor de landmaat '1 roede = 3 el, 6 

palm, 8 duim, 1 streep' kan niet hebben bijgedragen tot een beter begrip en acceptatie van de
29nieuwe maten.

Tussen de ijkers van Amsterdam en de besturen van enkele omliggende plaatsen kwam 

het tot conflicten. De adjunct-ijker van Nieuwer-Amstel De Back beschuldigde in september 

1826 de burgemeester van Aalsmeer van tegenwerking. Deze zou op 6 september alle 

medewerking hebben geweigerd, hoewel hij vier dagen eerder was ingelicht over de visitatie. 

De burgemeester weigerde een assessor mee te geven of zelf te assisteren, maar wees een 

bode aan voor de visitatie. Daarna deed De Back de ronde alleen, omdat hij het zich door de 

hoge reiskosten niet kon veroorloven nog eens terug te komen. Nadat hij vijf overtredingen 

had geconstateerd, voegde De Back zich weer bij de burgemeester. Deze weigerde nu te assis

teren bij het opmaken van de processen-verbaal. De Back maakte thuis de processen-verbaal 

op en stuurde ze met de gewichten naar de officier van justitie. Hij verzocht de arrondisse

mentsijkers de Gedeputeerde Staten op de hoogte te stellen van de voorvallen. Onaan

genaamheden van deze aard had hij in sommige gemeenten eerder ondervonden, maar niet zo 

beledigend als in Aalsmeer. In de andere gemeenten werden tenminste de gevraagde 

processen-verbaal opgemaakt.

Eind september kozen de arrondissementsijkers de kant van De Back in een bericht aan 

de gouverneur. Visitaties op het platteland konden door gebrek aan medewerking van 

plaatselijke overheden onuitvoerbaar en zelfs gevaarlijk worden. De ijkers hielden dus
30rekening met het risico van molestatie. Aalsmeer bestreed de ingebrachte beschuldigingen in 

een bericht aan de gouverneur. De assessoren C. Zoel en D. Plegstra schreven dat zij iemand
31die zich zo had misdragen als De Back niet meer bij de herijk wilden vergezellen.’

De burgemeester antwoordde dat hij en het gemeentebestuur het te druk hadden en dat De 

Back de gemeentebode had geweigerd. Toen De Back na de controle terug kwam, weigerde 

de burgemeester samen met hem processen-verbaal op te maken, omdat de ijker de 

overtredingen alleen had geconstateerd. Apotheekhoudende artsen hadden 'niet gebruikt' oud

29 M.G. Niessen, ‘Jean Henry van Swinden. Baanbreker voor het metrieke stelsel’, Ons Amsterdam (Amsterdam 1970), 
Waarschuwing 216- 217; bijlage 34.

30 Arr.ijkers aan gouverneur, Amsterdam 25 sept. 1826. (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 48, Kopieboek uitgaande 
brieven vanaf1825, no. 16); bijlage 31.

31 Gouv. aan arr.ijkers 16 okt. met brief gem. bestuur Aalsmeer aan gouverneur, Haarlem 30 sept. 1826 (RA NH, ind. no. 16, - 
Prov. best., 1814-1850, inv. no. 2563, gouverneur, agenda).
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apothekersgewicht in hun winkels. De Back werd ervan beschuldigd ook hun nieuwe 

gewichten te hebben ingenomen, zodat ze niet meer konden wegen. De gouverneur hoorde de 

versie van beide partijen en kwam tot de overtuiging dat de gemeente Aalsmeer in haar recht 

was. Bij de gouverneur stond de burgemeester van Aalsmeer als zeer plichtsgetrouw bekend. 

De Back had zich zodanig misdragen, dat de gouverneur in een eerste opwelling aan ontslag 

dacht, maar de jonge leeftijd van 'dien heer' weerhield hem van die stap. De Back moest bij de 

gouverneur verschijnen om op het 'allernadrukkelijkste' over zijn gedrag in Aalsmeer te
32worden onderhouden.32

De Gedeputeerde Staten en de ijkers kwamen soms in botsing met elkaar. De fabrikant 

van maten en gewichten W. Lindeman diende bij het college een rekest in met ernstige 

klachten. Lindeman beweerde dat de Amsterdamse ijkers hem tegenwerkten en hij geloofde 

zelfs dat ze probeerden hem en zijn zaak te gronde te richten. Hij beschuldigde hen van 

willekeur en onwettige handelingen. Eind juli 1823 werd een verhoogd ijkloon geëist over een 

partij verzwaarde Nederlandse gewichten; de ijkers hadden die aanpassing moeten verrichten. 

Op de weigering van Lindeman te betalen, werden de gewichten voorlopig in beslag 

gehouden. De fabrikant eiste teruggave ervan tegen betaling van het gewone ijkloon. De ijkers 

beriepen zich op het provinciale besluit van 11 januari 1821, waarbij het (her)ijken van oud 

tot Nederlands verzwaard gewicht per 1 maart 1821 niet meer was toegestaan. De Gedepu

teerde Staten wezen in augustus op dit besluit, maar stelden ook dat wettelijke gewichten die 

bij de ijk de juiste zwaarte hadden, niet onder het extra ijkloon vielen. De stukken moesten
33tegen betaling van het normale ijkloon aan Lindeman worden teruggegeven.

In maart 1827 had volgens de adjunct-ijker van Naarden Cornelis Boot de burgemeester 

van Hilversum de visitatie geweigerd, hetzelfde wat De Back in Aalsmeer was overkomen. 

Hij vermeldde ook dat consumenten met binaire onderverdelingen van gewichten bleven 

werken. Met de droge maten ging het 'allerbest'. Landbouwers begonnen het voordeel ervan in 

te zien en overal werden nieuwe maten gekocht. De winkels zagen zich genoodzaakt te 

volgen. Met de metrieke lengtematen was het daarentegen slecht gesteld; alleen om in schijn 

aan de wet te voldoen werden nieuwe duimstokken aangeschaft. In Muiden voerde Boot een

32 Adj.-ijker N. Amstel aan arr.ijkers, N.- Amstel 8 sept. 1826; gouv. aan arr.ijkers, Haarlem 16 okt., met brief gem. bestuur 
Aalsmeer aan gouverneur van 30 sept. 1826 en oproep voor De Back om 23 oktober te verschijnen (RA NH, Ijkkantoren Am
sterdam, inv. no. 18, Correspondentie, G 40, no. 37; Prov. best., 1814-1850,inv. no. 2563, Agenda gouverneur).

33 Extract del. GS, aan arr.ijkers, Amsterdam 7 augustus 1823 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, 
no. 32).
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gesprek met een oude timmerman. Bij openbare aanbestedingen werd het metrieke stelsel 

gebruikt, waardoor ambachtslieden tussen de wal en het schip raakten. Uit het gesprek bleek 

namelijk dat een van de belangrijkste struikelblokken de houtleveranciers waren, die uit

sluitend in oude voet- en duimse maat wensten te leveren. IJker Boot zag de geldigheid van 

dit argument in en zei dat de regering daarin zou voorzien. Het laatste punt was dat de meeste 

gemeentebesturen het nieuwe stelsel waren toegedaan. Boot en deze overheden schreven veel 

problemen toe aan het nog in omloop zijn van duiten en penningen; het gebruik ervan nam

zelfs toe.34

De Amsterdamse koopman H. van IJzer kreeg problemen met valse gewichten, die hij te 

goeder trouw bij een Utrechtse koperslager had aangeschaft. De koopman bood ze in 1832 

voor de herijk aan. De valsheid kwam aan het licht toen ze op een gewone kruideniersbalans 

waren gewogen. Ze waren voorzien van het persoonlijke merk VO van de Amersfoortse 

arrondissementsijker J. van Oort, maar in plaats van met de jaarletter N waren ze geijkt met 

een gespiegelde N; de stukken werden aangeslagen. De Amsterdamse arrondissementsijkers 

gaven Van Oort te verstaan dat hij moest uitleggen waarom zijn particulier merk op in Utrecht 

vervaardigde gewichten was aangebracht. Hij kreeg alle stukken terug voor onderzoek en 

werd gesommeerd de gedupeerde Amsterdamse koopman binnen acht dagen schadeloos te 

stellen door hem net zoveel behoorlijk geijkte gewichten zonder berekening van vrachtkosten 

toe te zenden als deze aan valse had verloren. De Amsterdamse ijkers lieten hun Amersfoortse 

collega weten dat zij dergelijke gewichten vanaf nu naar de Gedeputeerde Staten van Noord- 

Holland zouden sturen. De neringdoenden die als gevolg van deze wantoestand in 

moeilijkheden kwamen, zouden aanwijzingen krijgen hoe ze via de rechter de schade door 

rechtsvervolging konden terugvorderen van de ware schuldige. Van Oort reageerde door de 

koopman geen geijkte gewichten terug te sturen, maar de valse; deze toonde ze meteen aan de 

ijkers. Daarop lichtten de Amsterdamse ijkers de Gedeputeerde Staten in over de gang van
35zaken. Het lijkt er echter op dat dit college verder niets heeft gedaan, omdat de ijkers geen 

antwoord kregen.

34 Boot aan arr.ijkers, Naarden 2 april 1827 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, letter H 8/2); 
bijlage 32.

35 Arr. ijkers Amsterdam aan arr.ijker Amersfoort, J. van Oort, x maart 1832; idem aan GS NH., 2 april (RA NH, Ijkkantoren 
Amsterdam, inv. no. 19, Correspondentie 1830-1835, no. 208 en 209).
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Uit het verslag over de eerste helft van 1827 was volgens de Gedeputeerde Staten 

gebleken dat het metrieke stelsel terrein won. Er waren echter personen 'die de verordeningen 

op allerlei wijze illusoir trachten te maken.' Ook werd geklaagd dat op de korenbeurs oud 

gewicht gangbaar was en dat de Amsterdamse werklieden de oude duimstok en niet de 

gevouwen Nederlandse el hanteerden. Deze toestand kon pas verbeteren wanneer het hout op 

de zaagmolens in de nieuwe maat werd gezaagd. De wisselkoersen in de Amsterdamsche 

Stadscourant werden ook niet volgens het decimale talstelsel genoteerd.

De beschikbare periodieke rapporten tussen 1826 en 1834 van de arrondissementsijkers 

aan de gouverneur bevatten als rode draad de moeizame invoering van de lengtematen die tot 

ver in de negentiende eeuw de gewenning aan het metrieke stelsel parten zou blijven spelen. 

Langzaam kwamen de systematische benamingen meter en centimeter in zwang. De verslagen 

van 11 augustus 1826 en 14 juni 1831 tonen de moeilijkheden opnieuw duidelijk aan. De 

lengtematen, gewichten en de droge inhoudsmaten waren in het algemeen bij de 

neringdoenden voorhanden. In open winkels en kramen werden slechts zelden oude maten en 

gewichten aangetroffen, maar de Nederlandse el werd bij het meten van textiel nooit (!) 

gebruikt. Hij diende meestal als een stok waarop de oude maat van ongeveer 7 palmen werd 

afgemeten, vaak bijna onzichtbaar afgetekend met krijt, potlood of inkt. De gevouwen el of 

duimstok voor timmerlieden, metselaars en andere ambachtslieden werd als een meetstok 

gebruikt waarop Rijnlandse en Amsterdamse maten waren ingesneden. Het was lastig de 

gemerkte duimstokken te vinden bij visitaties, omdat de gebruikers ze gewoonlijk in de zak 

droegen. De herijk van lengtematen viel tegen: in Amsterdam waren 42 en in Nieuwer-Amstel 

19 Nederlandse ellen aangeboden; in Naarden niet meer dan 3 duimstokken. 

Landmeterskettingen van 20 Nederlandse el waren in dit arrondissement helemaal niet herijkt. 

De groothandel gebruikte het gewicht op de juiste manier, maar veel kooplieden klaagden dat 

fabrikanten in de Zuidelijke Nederlanden partijen goederen in oud gewicht bleven leveren. In 

de meeste winkels werd gemeten en gewogen volgens de wens van de klanten.

Metrieke droge- en later ook de natte maten werden goed gebruikt, maar in 1828 werd 

een geval van combineren met inhoudsmaten gesignaleerd. Prijzen van droge waar werden 

schriftelijk uitgedrukt per kop of 8 kop zonder nadere aanduiding. Waarschijnlijk wezen de 8 

kop op het oude vierdevat. Rehuel Lobatto, adviseur voor de zaken van de maten en gewich
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ten, wilde maatregelen daartegen en het niet stellen van prijzen bij Nederlandse maat en ge

wicht nemen.36

De arrondissementsijkers wezen op de taak van de plaatselijke overheden. De markt

meesters, de opzichter van de korenbeurs en de bazen van stadsarbeiders hadden ervoor te 

zorgen dat op de werkplek alleen Nederlandse eenheden werden gehanteerd. In hoeverre de 

stad Amsterdam aan deze verzoeken gehoor had gegeven, was de arrondissementsijkers niet 

duidelijk. Een tweede mogelijkheid lag in de sfeer van de rechtspraak in het algemeen. Vol

gens de wet van 21 augustus 1816 mocht over akten waarin gegevens waren uitgedrukt in 

oude eenheden geen recht worden gesproken. Het derde middel was een streng verbod op het 

bezit van gemerkte lengtematen. De gebruikers van zogenaamde duimstokken zouden ver

plicht moeten worden hun meetgerei bij visitatie aan de bevoegde ambtenaren te tonen. Wei

gering diende als verzet (weerspannigheid tegen de wet) te worden gestraft. Op alle scheeps

werven en werkplaatsen moest worden gevisiteerd.

De moeilijkheden tijdens de overgang lagen niet aan de nieuwe eenheden, maar aan ge

hechtheid aan gewoonte en gevestigde denkbeelden. De maat of gewicht verbond zich in het 

brein van mensen met de hoeveelheden die bij leverantie of ontvangst werden gemeten of 

gewogen. Meten met onbekende eenheden verbrak het verband tussen de denkbeelden van 

meten en wegen, hoeveelheid en behoefte. Om de problemen op te lossen was goede wil no

dig. Waar die ontbrak, moest het bezit en gebruik van oude maten en gewichten zo moeilijk, 

nadelig en kostbaar worden gemaakt als verenigbaar was met de zedelijke toestand van de 

maatschappij. Het rapport was getekend door Nagel, Bangma, Stierling en Grevelinck.

De laatste beschikbare rapporten van Boot en De Back dateren van 8 oktober 1831, 

respectievelijk 1 oktober 1834. Beide verslagen bevatten enkele nieuwe elementen. Volgens 

Boot bleef speciaal de tabakshandel in gebreke bij het gebruik van het Nederlands gewicht. 

Zij bevoorraadde winkels op het platteland met verpakkingen van kwart oude ponden. De 

kleinere inhoudsmaten werden algemeen gebruikt, maar De Back klaagde over het niet 

gebruiken van de halve, de hele en de dubbele mudde of turfton in zijn district, met 

uitzondering van Naarden, Weesp en Muiden. Volgens De Back was misbruik gemaakt van 

een meer toegeeflijke houding, waardoor de ijk van het vaatwerk was verminderd. Hoge 

ijklonen zouden de ijkplichtigen tot verzuim aanzetten. Ook in het algemeen werd de herijk

36 Adviseur voor de zaken van de maten en gewichten, R. Lobatto, aan arr.ijkers Amsterdam, Den Haag 12 dec. 1828 (RA NH, 
Ijkkantoren Amsterdam, inv.no. 18, Correspondentie, no. I 45).
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door veel neringdoenden verzuimd. Boot geloofde dat de Belgische Opstand daarbij een rol 

speelde. Veel zoons van handelaren waren in het leger; zij waren het geweest die gewoonlijk 

de maten en gewichten aanboden. Daarom wilde hij voorlopig terughoudend optreden, zolang 

er geen sprake was van duidelijke onwil. Boot gaf een aparte reden op waarom de afkeer 

tegen de nieuwe eenheden nog steeds bestond. Op het platteland deed de mening de ronde dat 

het metrieke stelsel een 'Brabants' idee was. In een niet genoemd dorp had Boot het volgende 

gehoord: ‘Wij zullen ongetwijfeld met die afscheiding (zei de een) door den Koning nu mede 

van al die Brabantsche kuren wel bevrijd worden’. ‘Ja, dat is te hopen’, was het antwoord. 

Boot geloofde dat veel plattelandsbewoners terug wilden naar de oude eenheden; sommigen
37zouden zelfs de kosten van deze terugkeer willen dragen. Boot vermeldde eind 1831 een 

gesprek over de nieuwe maten en gewichten met een inwoner van ‘s-Graveland. Deze 

beweerde het volgende: ‘Ik heb ook de nieuwe maten aangeschaft, maar niet weinig in mijn 

nadeel, want anderen verkopen nog bij de oude maat, en die hebben de loop, en ik heb bijna
38niets te doen’. Boot en de burgemeester visiteerden op 27 december, maar er werd niets 

gevonden. Dit dorp was echter tamelijk groot en door tijdgebrek waren niet alle winkels 

gecontroleerd.

Na 1835 bleven de oude lengtematen krachtig weerstand bieden. De Amsterdamse el 

hield stand in de textielsector en de Amsterdamse en Rijnlandse lengtematen bleven in de 

nijverheid in gebruik. De invoering van de grote en kleine inhoudsmaten en het vaatwerk 

leverde relatief weinig problemen op en volgens het verslag van 13 juni 1837 van de 

Amsterdamse arrondissementsijkers was dit proces toen vrijwel voltooid. Twee kuipers die 

ongeijkte vaten hadden verkocht werden vrijgesproken, omdat vaatwerk bij transporten naar 

het buitenland bij Koninklijk Besluit van 31 december 1834 van de ijk was vrijgesteld. Nu 

kon iedere kuiper beweren dat zijn ongeijkte vaten voor het buitenlands verkeer waren 

bedoeld. In de buitenlandse handel kon voor de invoer worden aangedrongen op het gebruik 

van Nederlandse maten. In Frankrijk was tot de totale invoering van het metrieke stelsel 

besloten, waardoor Franse producten spoedig in metrieke maat zouden worden geïmporteerd. 

Deze uitspraak was enigszins voorbarig, omdat de betreffende wet nog niet was aangenomen.

37 Arr.ijkers Amsterdam aan gouverneur, verslag Boot, 8 okt. 1831. (RA NH, Ijkkantoren, Amsterdam, inv. no 48, Kopijboek 
uitgaande stukken, letter N13); Verslag De Back, 1 okt. 1834 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, 
letter G, briefno. 34, no. 29, De Back; H 8/2 en I37, Boot); inv.no. 19, Correspondentie, lett. N 8, De Back).

38 Boot aan Grevelinck, Naarden 31 dec. 1826 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie ijkers, no. G. 59).
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Een jaar later werden geen problemen meer gesignaleerd met het vaatwerk. In de meeste 

rapporten tot 1868 werden moeilijkheden met de lengtemaat genoemd; een afdoende verkla

ring waarom aan de oude de voorkeur werd gegeven ontbreekt.40 De rapporteurs waren verder 

ontevreden over de gewoonte een gewicht van vijf Nederlandse ons een pond te noemen. 

Volgens het verslag van 13 juni 1835 begon het metrieke stelsel in te burgeren, uitgezonderd 

in de textielsector en de nijverheid.

De in hoofdstuk 4 genoemde 'winkel-el' van 1847 leidde zowel in het arrondissement 

Amsterdam als in Gelderland tot een controverse. Omdat de Nederlandse el te lang en de 

halve Nederlandse el te kort zou zijn, ging het voorstel rond een vanaf 1/2 tot 1/16 

onderverdeelde winkel-el van 70 of 80 cm te gedogen. Dit argument lijkt vooral op 

behoudzucht te berusten. De meeste ellen buiten Nederland hadden lengten, variërend van 

91,4 cm (de yard werd ook als ellenmaat gebruikt), tot de Franse aunes tussen 110 en 120 cm 

en de Engelse ell van 45 inches of 114,3 cm. In Gelderland ontstond over dit probleem een 

conflict tussen de arrondissementsijkers en de Kamers van Koophandel. De ijkers waren 

verdeeld over het voorstel, de Kamers wezen het af. De Gedeputeerde Staten openden de 

discussie met een verzoek aan de ijkers en de Kamers van Koophandel hun oordeel te geven 

over deze kwestie. De antwoorden gingen 19 februari 1848 naar de minister van Binnenlandse 

Zaken.41 Uit het antwoord van de Gedeputeerde Staten blijkt, dat de minister de provincies op 

13 december 1847 over deze zaak had aangeschreven. De mogelijkheid bestaat dat de arron

dissementsijker van Arnhem de zaak op gang heeft gebracht met een voorstel aan de minister
42een binaire el van 70 cm in te voeren, omdat hij de Nederlandse te lang vond. De Gedepu

teerde Staten kantten zich in hun antwoord en het bij gevoegde besluit tegen het voorstel, 

verwijzend naar het systeem van Napoleon. Het college stond op het standpunt dat het metrie

ke stelsel onverkort moest worden gehandhaafd en dat het tolereren van andere eenheden geen 

oplossing was. Het lager onderwijs moest niet meer verwijzen naar oude maten, zodat het

39 Verslagen arr.ijkers 13 juni 1837 en 15 juni 1838 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 49, Kopijboek 1836-1841, no. 
315 en 345).

40 Verslagen arr.ijkers aan GS Noord Holland, 19 juni en 11 okt. 1834, 13 juni en 15 okt. 1835; 13 en 15 juni 1838, 12 juni 
1839, z.d. 1841; 27 feb. 1858; 28 feb. 1861, 16 mrt. 1863, 19 mrt. 1866, 20 april 1867, 18 juni 1868 (RA NH, Ijkkantoren 
Amsterdam, Kopijboek, inv. no. 48, 1824-1835, no. 249, 252, 262, 267; inv. no. 49, Kopijboek, 1836-1841, no. 315, 345, 378, 
451; inv. no. 50, Kopijboek, 1842-1860, no. 146; inv. no. 51, Kopijboek 1861-1868, no. 1174, 1260, 1383, 1142, 1493).

41 GS aan ijkers en KvK's, 20 dec. 1847; GS aan BIZA, 19 feb. 1848 plus besluit (RAG, Arch. GS, inv. no. 9589).

42 Arr. ijker Arnhem De Roos aan GS, 23 dec. 1847 (RAG, Archieven GS, inv. no. 9589).

39
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systeem langzaamaan zou inburgeren. De Kamers van Koophandel in Nijmegen, Tiel en 

Arnhem stonden aan de kant van de Gedeputeerde Staten.43 'Nijmegen' schreef het 

standhouden van de oude el toe aan routine en behoudzucht. Als de minister het plan wilde 

uitvoeren, stelden de Kamers met tegenzin een el voor van 7 of 8 palmen (Nijmegen en 

Arnhem) of de Amsterdamse, omdat fabrikanten nog met deze maat werkten (Tiel). Van de 

arrondissementsijkers sprak die van Nijmegen zich duidelijk uit tegen het voorstel. Hij zag 

niet in, waarom naast de erkende Nederlandse en de illegale oude el een derde moest worden 

gedoogd. Als de minister toch een nieuwe maat wilde invoeren, moest het de Amsterdamse 

onder een andere naam worden. De ijker van Zutphen zag het herleiden tussen de Nederlandse 

en de oude el als de oorzaak van het probleem. Een el van 70 cm had voor de winkelier een 

nadeel van 12 mm. Hij stelde een maat van 8 decimeter voor, deelbaar door machten van 2 en 

een opstap voor de gewenning aan de Nederlandse el.

Ook de arrondissementsijkers van Amsterdam waren geneigd deze 'Napoleontische' 

oplossing te proberen. Het verschil tussen de Nederlandse en de Amsterdamse el was te groot, 

het halve kilogram was daarentegen vrijwel een oud pond en de liter benaderde de oude kop. 

Bij aankoop van textiel werd een nauwkeurig bepaalde hoeveelheid gevraagd; bij gewicht en 

inhoud telde dat minder. Delen door 2, 4 en 8 was eenvoudiger dan delen door 5. De houten 

Nederlandse el was ongemakkelijk in het gebruik, vooral bij de meting van dikke en zware 

stoffen. Uit wetenschappelijk oogpunt kon een maat van 80 cm worden verdedigd als zijnde 

gelijk aan het 1/50 000 000 deel van de meridiaan. Hij kon van 1/2 tot 1/16 worden verdeeld 

in hele Nederlandse duimen. De arrondissementsijkers vertrouwden erop dat veel kooplieden 

de kans zouden aangrijpen om op een wettige manier aan de verlangens en behoeften van de 

klanten te voldoen. Deze woordkeus doet denken aan het decreet van 12 februari 1812: de 

nieuwe 'meetinstrumenten' die waren... accommodées au besoin du peuple. Zij namen echter 

ook aan dat deze concessie voor anderen niet ver genoeg zou gaan en dat dan met de 

winkelbel de Amsterdamse maat zou worden gemeten.44

Uit het rapport van 16 maart 1863 bleek dat de lengtematen nog steeds niet algemeen werden 

gebruikt in Amsterdam. Als oorzaak van de malaise werd gesteld, dat op de scholen geen of 

weinig aanschouwelijk onderwijs werd gegeven, terwijl de stellen maten en gewichten in de

43 GS aan Kv K’s, 29 dec. 1847; antwoorden Nijmegen, z.d., Arnhem, X jan. 1848, Tiel, z.d (RAG, Archieven GS, inv. no. 
9589).

44 Arr.ijkers aan GS, 17 nov. 1847 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 50, Kopijboek 1842-1866, no. 681).
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loop der jaren waren verdwenen. Deze leermiddelen moesten in het onderwijs weer zichtbaar 

aanwezig zijn en in lessen vrouwelijk handwerken moest uitsluitend de Nederlandse el wor

den gehanteerd. Begin oktober 1863 benoemden de arrondissementsijkers de toestand in het 

onderwijs in staat van achteruitgang. Vaak waren de lessen verworden tot een dorre opsom

ming van eenheden en delen. Het handelsrekenboek De Koopmansrekeningen van A. van 

Linz behandelde oude maten en gewichten bij de samengestelde getallen en de breuken. Van 

Linz had daarvoor buitenlandse stelsels kunnen gebruiken.45 Ook in gedrukte stukken werden 

oude eenheden gehanteerd. Uit het verslag van 28 februari 1861 blijkt dat de kantoorboekhan

del Blikman en Sartorius was bekeurd wegens het gebruik van Amsterdamse maten in een 

veilingcatalogus. In augustus van dat jaar bleek dat de Maatschappij van Nijverheid in de 

catalogus van een nationale nijverheidstentoonstelling oude maten en gewichten hanteerde, 

terwijl het metrieke stelsel in de jaarvergadering van hetzelfde genootschap in 1852 aan de 

orde was geweest. Volgens de ijkers zou het goed zijn de Maatschappij daaraan te herinneren.

De Amsterdamse vestiging van de koffiehandel A. Matthies bood in 1862 

surrogaatkoffie aan alsof het metrieke stelsel niet bestond: ‘Wij leveren dit surrogaat gema

len.... slechts in pakjes van 1/2 en 1/1 Duitsche ponden, welke laatste eenige looden minder 

houden dan het Amsterdamse pond.’ Het bedrijf werd vervolgd.46

3. De meter in Gelderland onder Willem I

Op 7 april 1818 vroeg de minister van Binnenlandse Zaken inlichtingen aan de Gedeputeerde 

Staten over de oude eenheden en de toestand van het ijkwezen. Hij wilde ook en vooral weten 

of de in functie zijnde ijkers al vertrouwd waren met het nieuwe systeem. Daarop schreven de 

Gedeputeerde Staten de gemeenten aan om de door het ministerie verlangde inlichtingen te 

verstrekken. In de toekomst moesten alle maatregelen en besluiten betreffende maten en
47gewichten in de plaatselijke kranten worden gepubliceerd. In 1819 werd een aantal voorbe

45 Arr.ijkers aan BIZA, 3 okt. 1863 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 51, Kopijboek 1861-1866, no. 1280, onderwijs); 
A. van Linz, De Koopmansrekeningen (Amsterdam 1850).

46 Verslag 28 feb. 1861; arr.ijkers aan comm. des konings, 6 aug. 1861; proces-verbaal 18 dec. 1862 tegen A. Matthies, Amster
dam (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 51, kopijboek 1861-1868, no. 1174, 1200 en 1246).

47 Provinciale bladen van Gelderland, 1818, besluit 15 april 1818, no. 65; Min. van BIZA aan GS, Den Haag 7 april 1818 (RAG, 
Archieven van Gedeputeerde Staten (GS), 25023, Handel en Nijverheid; Ijkwezen, inv. no. 9587).
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reidende maatregelen getroffen. De metrieke standaarden lagen vanaf 2 september in het 

provinciehuis ter bezichtiging van de ijkers.

Op 6 september werden krachtens Koninklijk Besluit van 20 mei 1819 en ministerieel 

bevel van 28 juni 1819 de in het gouvernementsgebouw overgebleven standaarden van het 

gebruikelijke stelsel vernietigd en vervolgens als schroot verkocht. Een serie poids et mesures 

usuels werd stuk geslagen, te weten, de 1, 1/4, en 1/8 koperen boisseau en de 1, 1/2, 1/4, 1/8 

liter; een koperen liter en tinnen maten van 1/4, 1/8 en 1/16 liter. IJzeren gewichten: 1, 1/2, en 

1/4 pond; 2, 1, 1/2 ons; 2, 1 en 1/2 gros. Tenslotte een ijzeren el en een dito voet. Deze 

stukken leverden in totaal f  10,30 op en het ministerie werd op 22 september van de procedure
48en de opbrengst op de hoogte gesteld. Hetzelfde lot trof ook de gebruikelijke standaarden in 

de meet- en weeghuizen.

De aanstelling van ijkers onder het door de Fransen ingestelde gecentraliseerde ijkwezen 

was een belangrijke vereiste om de nieuwe eenheden te kunnen invoeren. De oude plaatselijke 

ijkers werden bij provinciaal besluit van 30 december 1819 ontslagen. Plaatselijke besturen 

mochten niet meer oproepen tot de ijk van oude maten en gewichten; reeds gedane oproepen 

moesten worden geannuleerd.49 De verdeling van Gelderland in de justitiële arrondissementen 

Arnhem, Zutphen, Tiel en het nieuwe arrondissement Nijmegen werd ook aangenomen voor 

het ijkwezen. Op 2 februari 1820 werden in deze steden voorlopig ijkers aangesteld.50 De 

definitieve benoemingen moesten worden opgeschort, omdat tijdens de aanstellingsprocedure 

bleek dat alle kandidaten, met uitzondering van H. Kretschmer uit Zutphen, te weinig kennis 

van het metrieke stelsel bezaten. Deze lacune was op 10 mei 1820 tijdens de eerste ijk van de 

derde rangsstandaarden aan het licht gekomen. Ook had met uitzondering van Proot uit 

Arnhem, geen van de vijf aanwezige aankomende ijkers de standaarden aangeschaft, omdat 

hun daarvoor de tijd zou hebben ontbroken.51 Proot diende een zelfgemaakte ijzeren standaard 

van de Nederlandse el in, maar deze werd verworpen, omdat de indeling in duimen en strepen

48 BIZA aan GS, 28 juni, ingekomen 5 juli 1819; besluit gouverneur 6 sept. 1819; GS aan BIZA, 22 sept. 1819 (RAG, Archieven 
GS, inv. no. 9587, no.4). De stukken waren: 1, 1/2 en 1/4 koperen boisseau, 1, 1/2, 1/4, 1/8 liter. Een koperen liter en tinnen 
maten van 1/4, 1/8 en 1/16 liter. IJzeren gewichten: 1, 1/2 en 1/4 pond; 2, 1, 1/2 ons; 2, 1 en 1/2 gros. Een ijzeren el en een 
dito voet.

49 Provinciale bladen 1819, no. 138, besluit 2 sept.; no. 201, besluit 30 dec.

50 Provinciale bladen 1820, no. 24, besluit 2 feb.: voorlopige aanstelling van: A. Proot, Arnhem, J.C. Roukens, Nijmegen, P. 
Harte, Tiel en H. Kretschmer in Zutphen; Nijmegen kreeg als adjunct-ijker, H. Fischer.

51 GS aan BIZA, 12 mei 1820 (RAG, Archieven GS, inv. no. 9587, no. 12).
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niet nauwkeurig genoeg werd bevonden. Orderbriefjes werden verstrekt, waarmee ze alsnog 

de standaarden konden bestellen bij de fabrikanten Nagel (ook arrondissementsijker) en 

Kleman en Zonen, beide laatsten in Amsterdam. De minister drong er op aan dat de aspiranten 

zich de benodigde kennis van het metrieke stelsel eigen maakten, te meer omdat sommigen,
52zoals Proot, zelf maten en gewichten vervaardigden. Op 3 juli volgde de definitieve verifica

tie van de standaarden en de kandidaten werden officieel aangesteld. Zij hadden zich blijkbaar 

bijgeschoold. Bij besluit en proclamatie van 7 juli 1820 werd de bevolking van de gang van 

zaken in kennis gesteld. De gemeentebesturen werden gemaand erop toe te zien dat de nering

doenden zich binnen drie maanden van nieuwe maten en gewichten voorzagen en er ook mee 

werkten. De gemeente Harderwijk had geen adjunct-ijker en had daarom gevraagd de justering 

(reparatie of aanpassing van maten en gewichten) van oude gewichten te mogen uitstellen. Dit
53verzoek werd afgewezen. Op 27 februari 1821 werden twintig adjunct-ijkers aangesteld. 

Nu de inrichting van het ijkwezen was geregeld, kon ook de invoering van het metrieke stelsel 

serieus worden aangepakt. Het genoemde besluit van 7 juli 1821 kondigde daarvoor de nodige 

maatregelen aan.54

De overheid was verplicht over te schakelen in 1820, maar dat ging niet gemakkelijk. 

Als voorbeeld kunnen de openbare signalementen van deserteurs in het provincieblad van 

Gelderland worden aangehaald.55 De eerste zes maanden van 1820 werden de signalementen 

als vanouds in voeten en duimen uitgedrukt. De deserteur P. Klaassen had op 10 juni nog een 

lengte van 5 voet 2 duim 1 lijn. Een week later stond het eerste metrieke signalement van een

52 BIZA aan GS, 30 mei 1820; GS aan BIZA, 3 juni, no. 21 (RAG, Archieven GS, inv. no. 9587, no. 21).

53 IJkarrondissementen en aanstellingen: Arrondissement Arnhem: de steden Arnhem, Harderwijk, Wageningen, Hattem, Elburg 
en Nijkerk en de ambten Overbetuwe, Midden-Betuwe, Nederbetuwe, Veluwezoom en Zevenaar: A. Proot; Arrondissement 
Nijmegen: stad en Rijk van Nijmegen, Maas en Waal: J. Roukens en adjunct-ijker J.J. Fischer; Arrondissement Zutphen: de 
steden Zutphen, Groenlo, Doetinchem en Lochem: P. Kretschmer.
Nieuwe aanstelling: Arrondissement Tiel: de steden Tiel, Culemborg en Zaltbommel; daarnaast samen met Proot de ambten 
Over- en Nederbetuwe, vervolgens de Tieler- en Bommelerwaard: P. Harte. Aanstelling adjunct-ijkers, 27 feb. 1821:
R. Krelig, Tiel A. Wijnen, Elburg D. Bouwman, Tiel
A. Vergeer, s'Heerenberg J. Bouvier, Nijkerk H. Pasman, Putten 
W. Ruten, Ede I. Willemse, Dieren M. van Beek, Wageningen
H. Wertenberg, Lochem A. Assink, Doesburg G. te Braak, Eibergen 
A. Heilick, Borculo J. Meilick, Hattem G. ter Haar, Doetinchem
A. Wesselink, Aalten J. Kosters, Buren H. van Toorn, Tiel
A. Lijndrager, Harderwijk G. Dunnewold, Winterswijk. (Prov. bladen 1820, no. 90, besluit 7 juli 1821; RAG, Archieven GS, 
inv. no. 9587, deliberatieën, 28 feb. 1821, no. 18).

54 Ibid.

55 Nijmeegsche Courant, 31 dec. 1819 en Arnhemsche Courant, 1 jan. 1820; Provinciale bladen 1820, nummers van deserteurs
80 (oud), 81 (metriek), 83, 91, 94, 97, 102 (oud), 146 (metriek); 1821, no's 90, 91, 109, 124, 141, 149 (allen signalement in 
metrieke maat).
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Gelderse deserteur in het provincieblad: H.A. Bleuminck had een lengte van 1 el 6 palm 4 

duim 6 streep (1,646 m). Uit deze traditionele notering van een metrieke meting bleek onwen

nigheid met het nieuwe stelsel, die verder kan zijn gebleken uit het feit dat de lengte van de 

vijf volgende deserteurs weer in voeten en duimen was uitgedrukt. Vanaf 21 december 

verschenen alle signalementen definitief in metrieke maat. De deserteur J. Th. Aholt had een 

lengte van 1 el 738 streep (1,738 m).

Naar aanleiding van de verplichting tot rapportage volgens het besluit van 7 juli 1820 

stuurde in de loop van het najaar van 1820 een groot aantal gemeenten gegevens naar de 

Gedeputeerde Staten.56 Het mag niet verbazen dat in de overgrote meerderheid van de 

Gelderse dorpen en steden vrijwel geen resultaten waren bereikt. De bevolking was pas sinds 

kort met de meter in aanraking gekomen. Het nieuwe systeem lijkt het meest terrein te hebben 

gewonnen in de grotere steden; vooral Zutphen valt in dit verband op. Waarschijnlijk kunnen 

de successen in die stad worden toegeschreven aan de samenwerking tussen het 

gemeentebestuur en de arrondissementsijker Kretschmer. Zoals steeds bij vernieuwingen het 

geval is, drong het nieuwe systeem slechts langzaam door in afgelegen en dunbevolkte 

gebieden, waar landbouw het belangrijkste middel van bestaan was en waar maar weinig 

handel werd gedreven. Een aantal dorpen meldde dan ook dat het metrieke stelsel bij de inge

zetenen volstrekt onbekend was. In deze plaatsen waren de meeste neringdoenden ook niet 

voorzien van nieuwe maten en gewichten. Ook werd geklaagd over het ontbreken van een 

eerste termijn voor de ijk. De aanstelling van adjunct-ijkers in februari 1821 maakte het 

mogelijk voor enkele gemeentebesturen op het platteland de invoering van de nieuwe 

eenheden te bevorderen. Harderwijk, Hattem en Elburg hadden ook om de aanstelling van 

deze functionarissen verzocht.

Praktische problemen deden zich ook in Gelderland voor. Ambtenaren bleven lange tijd 

oude eenheden hanteren. Pas als ze de resultaten naar hogere overheden moesten sturen, 

herleidden ze die naar metrieke maat. De landelijke overheid wilde aan deze handelwijze paal 

en perk stellen en de minister richtte zich daarover op 11 maart 1823 tot de Gedeputeerde
57Staten van de provincies. Hij eiste dat alle ambtenaren de nieuwe eenheden actief zouden 

gebruiken. De ijkers kregen de opdracht overtredingen van deze maatregel te constateren en

56 Rapporten van gemeenten en schoutambten, 20 dec. 1820. (RAG, Archieven GS, Deliberatiën GS, inv. no. 9587); bijlage 21.

57 Minister van BIZA aan GS, 11 mrt. 1823 (RAG, Archieven GS, inv. no. 9588).



155

proce s-verb aal op te maken. Er zijn echter noch betrapte ambtenaren, noch rechtszaken 

bekend. Het zou zeer moeilijk zijn geweest het bewijs te leveren. Door hun eindresultaten 

gewoonlijk in metrieke maat te leveren, voldeden ze wel aan de letter, maar niet aan de geest 

van de wet en vrijspraken zouden daarvan het gevolg zijn. Alleen als een ijker een ambtenaar 

tijdens zijn werk kon betrappen op een overtreding, bestond uitzicht op een veroordeling. Bij 

Koninklijk Besluit van 6 augustus 1823 werd nogmaals, nu per 1 oktober van hetzelfde jaar, 

het uitsluitende gebruik van metrieke eenheden in officiële stukken, aankondigingen van
58overheden en marktberichten in kranten of in andere gedrukte vorm gelast.58 Nu mochten ook 

de systematische benamingen naast de 'Nederlandse' worden genoemd.

Tot de officiële aankondigingen behoorden ook de waterstandsmeldingen van de 

rivieren, maar daar wisten de Rijnlandse voeten en duimen tot 1823 van geen wijken. De 

Arnhemsche Courant bleef de Rijnlandse maten gebruiken, terwijl de Nijmeegsche Courant 

per 1 januari 1823 de standen van de Waal in Nederlandse ellen en duimen ging uitdrukken. 

De overgang voltrok zich zonder commentaar of voorafgaande aankondiging.59 Kretschmer 

diende half april 1823 een klacht in bij de Gedeputeerde Staten tegen de stad Zutphen, omdat 

het gemeentebestuur de oude Rijnlandse peilschaal naast de metrieke schaal had terugge

plaatst. Deze stad, die tot nu toe de invoering van het metrieke stelsel actief had bevorderd, 

leek door de knieën te zijn gegaan voor de gebruikers van oude maten. De 

arrondissementsijker had de gemeente op 1 april verzocht de oude schaal weg te halen en het 

antwoord volgde een week later. Als reden voor de gedeeltelijke handhaving van de oude 

schaal gaf Zutphen het voortdurende gebruik van Rijnlandse maten in de waterstandsmel- 

dingen en verwachtingen. Ingezetenen hadden bij het gemeentebestuur geklaagd dat ze de 

waterstand van Zutphen niet meer konden vergelijken met de standen in andere plaatsen. De 

stad verklaarde zich bereid de oude schaal definitief op te ruimen als Kretschmer dit probleem 

kon oplossen. Volgens Kretschmer versterkte de houding van Waterstaat die verantwoordelijk 

was voor deze meldingen de mening dat de invoering van het metrieke stelsel tot mislukken 

gedoemd was. Waarom kon Waterstaat, die toch voor een deel afhankelijk was van de exacte

58 Stb. no. 32, KB. 6 aug. 1823.

59 Nijmeegsche Courant, laatste in oude maat 31 dec. 1822, eerste in metrieke maat, 1 jan. 1823.
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wetenschappen, dit systeem niet accepteren? Alleen in Noord-Brabant was deze dienst 

overgegaan op de Nederlandse maat.60

De Arnhemsche Courant bleef tot eind juli 1823 tegenstribbelen. Kretschmer had in zijn 

bezwaarschrift van 13 april ook over de berichtgeving in deze krant geklaagd. Op 28 juni 

verschenen de laatste waterstanden in Rijnlandse maat. Na vier weken zonder meldingen, 

werden vanaf 24 juli de waterstanden definitief in Nederlandse ellen en duimen uitgedrukt. De 

Arnhemsche Courant moest de Rijnlandse maat wel laten vallen, na het verbod van het 

provinciaal bestuur van 30 april. Het besluit was een rechtstreeks gevolg van de genoemde 

klacht van Kretschmer. Alle oude peilschalen moesten worden verwijderd en de gemeente

besturen werden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van dit besluit.61 Zo slaagde 

Kretschmer erin op een specifiek punt de toepassing van het metrieke stelsel af te dwingen.

In de marktberichten in de Arnhemse en Nijmeegse kranten werden de prijzen op de 

Amsterdamse en de plaatselijke graanmarkten opgegeven. Ondanks de hernieuwde 

verplichting bij Koninklijk Besluit van 6 augustus 1823 de hoeveelheden in Nederlandse maat 

en gewicht uit te drukken, werd deze overgang pas in het late najaar van 1824 voltooid. In het 

begin van 1820 werden de volgende eenheden gebruikt: granen en peulvruchten - Amsterdams 

last van 2000 pond; hooi - 1000 Amsterdamse pond, gelijk aan een half last; algemene 

voedingsmiddelen - Amsterdams pond; jenever en wijn - Amsterdams anker van 16 stoop; turf 

- Amsterdamse ton; hout - Amsterdamse vadem van 6 bij 6 voet. Uit deze eenheden blijkt ook 

de grote invloed van het Amsterdamse stelsel in deze streek. Plaatselijke graanprijzen werden 

uitgedrukt in het Nijmeegse of Arnhemse malder, een droge inhoudsmaat van 150 tot 160 L.62 

Op 28 juli 1821 gingen de marktberichten in de Arnhemse en Nijmeegse kranten op het 

metrieke stelsel over. Daarbij werd echter gebruik gemaakt van wat tegenwoordig in verband 

met de invoering van de meter in Engels sprekende landen soft conversion wordt genoemd. 

Alle oude hoeveelheden werden precies in metrieke eenheden weergegeven, waardoor 

onwerkbare getallen en breuken ontstonden. Het tegenovergestelde begrip is hard conversion, 

overgaan op zuivere metrieke normen en hoeveelheden. De prijs van graan werd op de 'zachte' 

manier per 156 kop (het oude malder), die van voedingsmiddelen per 4 ons 9 lood 4 wigtjes

60 Arr.ijker Zutphen aan GS Gelderland, 13 april 1823 (RAG, Archieven GS, inv. no. 9588).

61 Arnhemsche Courant, 28 juni en 24 juli 1823; Provinciale bladen, no. 54, besluit 30 april 1823.

62 Arnhemsche en Nijmeegsche Couranten tot 28 juli 1820.
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(het Amsterdams pond) weergegeven. Dergelijke lastige getalwaarden werden instinctief door 

vrijwel iedereen afgewezen. De uitdrukking 1 Amsterdams pond is gemakkelijker dan 4 ons 9 

lood 4 wigtjes. Daarmee moet bij velen de indruk zijn gewekt dat het metrieke stelsel lastig in 

het gebruik was. Alleen personen die dit systeem kenden en begrepen, zullen automatisch een 

Amsterdams pond naar 5 ons hebben afgerond. De 'zachte' werkwijze bleek zo onhoudbaar te 

zijn, dat vanaf 13 oktober 1821 de oude eenheden voor de meeste producten weer terug

keerden, met als uitzonderingen de prijzen van hooi (per 1000 Nederlandse pond) en van 

voedingsmiddelen (per Nederlands pond).63 Tot 1824 bleven voor de graanprijzen oude eenhe

den, soms vergezeld van nieuwe aanduidingen, in gebruik. Hoewel die kranten daardoor na 1 

januari 1821 in strijd met de wet handelden, zijn in de gerechtelijke stukken geen processen 

aangetroffen. De N ijm e e g s c h e  C o u r a n t  ging als eerste definitief op metrieke marktberichten 

over; met ingang van 1 januari 1823 werden de graanprijzen per Nederlands mud van 100 Ne

derlandse kop uitgedrukt, uitgezonderd voor boekweitemeel. Per18 juni1823 hield ook de 

prijsstelling van deze meelsoort in oude of precies herleide maat op en werden in de 

N ijm e e g s c h e  C o u r a n t  alle marktprijzen definitief in zuivere metrieke maat gegeven. De 

A r n h e m s c h e  C o u r a n t  volgde pas 17 maanden later vanaf 16 november 1824.64

Het grillige verloop van de omschakeling van de marktberichten kan worden 

toegeschreven aan de precieze herleidingen van de oude naar de metrieke maten en gewichten 

tijdens de eerste pogingen. De tijdelijke terugkeer naar de oude eenheden was begrijpelijk. Er 

bestond uiteindelijk maar één oplossing, namelijk de hoeveelheden en prijzen in zuivere 

metrieke maat en gewicht uitdrukken, maar daarvoor was kennis van het metrieke stelsel 

noodzakelijk. Het leger in Arnhem deed bij bestellingen van munitiebrood in 1821 ook aan 

s o f t  c o n v e rs io n , omdat in de openbare uitbesteding de eis werd gesteld dat deze broden 4 ons 9 

lood 4 wigtjes moesten wegen.65 Waarschijnlijk werd zo geprobeerd alleen de letter van de 

wet na te leven. Juridisch was tot april 1829 tegen deze praktijken niets te doen.

Op 28 januari 1824 en 14 maart 1825 werden nieuwe provinciale besluiten genomen die 

gericht waren op de definitieve inburgering van het nieuwe systeem.66 De Gedeputeerde

63 Nijmeegsche en Arnhemsche Couranten vanaf 13 okt. 1823.

64 Nijmeegsche Courant, 8 aug., 2 okt. 1821, dan weer oude maten, vanaf 1 jan. 1823 metriek; Arnhemsche Courant, 16 nov. 
1824 definitief.

65 Arnhemsche Courant, 15 feb. en 2 nov. 1821, aanbestedingen.

66 Provinciale bladen no. 14, besluit 28 jan. 1824 en Provinciale bladen, no. 44, besluit 14 maart; 28 jan. en 14 maart (RAG,
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Staten constateerden dat de oude eenheden nog op uitgebreide schaal in gebruik waren. Veel 

winkeliers hadden zelfs na drie jaar nog niet de wettelijk voorgeschreven metrieke stukken in 

bezit. Deze toestand werd voor een belangrijk deel toegeschreven aan laksheid van plaatselijke 

besturen. Bij deze besluiten werden de bestaande bepalingen nogmaals bekrachtigd en van de 

plaatselijke overheden werden opnieuw de nodige inspanningen verwacht. Het besluit van 14 

maart was zo spoedig na het eerste genomen, omdat in een aantal plaatsen terreinwinst van de 

oude eenheden was waargenomen. Verder moesten de bestaande maatregelen en later nog het 

Koninklijk Besluit van 2 april 1829 op de metrieke prijsstelling voldoende zijn om het doel 

uiteindelijk te bereiken.

4. Vervolging van overtreders en de verhouding tussen ijkers en rechtbank in Amsterdam

Bij de handhaving van de wettelijke bepalingen werd, zoals elders in Nederland, ook in 

Gelderland en Amsterdam aanvankelijk gematigd opgetreden. Het Koninklijk besluit van 18 

december 1822 betekende echter voor alle provincies per 1 maart 1823 het einde van de 

relatieve tolerantie en de eerste overtreders werden in hetzelfde jaar vervolgd en veroor- 

deeld.67 Zoals elders was ook in Amsterdam en Gelderland de meest uitgesproken straf een 

boete van 10 gulden, betaling van de proceskosten en verbeurdverklaring van de illegale 

maten en gewichten volgens de bepalingen van het genoemde Koninklijk Besluit en de wet 

van 6 maart 1818. Straffen werden verzwaard als er sprake was van verzet tegen de 

controlerende ambtenaren of in geval van recidive.

In Amsterdam werden overtredingen tot 1835 door de rechtbank van eerste aanleg 

behandeld, daarna door het kantongerecht, doch hiervan is het archief verloren gegaan.68 Uit 

het grote aantal veroordeelden kan de conclusie worden getrokken dat zowel in Amsterdam

Archieven GS, inv. no. 9588, deliberatieën GS, no 3 en 1).

67 Stb. no. 52, KB. 18 dec. 1822; Blok 232, Arnhem, Notulenbladen en vonnissen in correctionele zaken, 1823, inv. no. 326; 
Blok 857, Nijmegen, Inventaris van het rechterlijk archief van het kanton en arrondissement Nijmegen 1811-1838, Archief der 
rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, correctionele rechtspraak. Strafvonnissen, gewezen door de rechtbank van eerste 
aanleg, zitting houdende als rechtbank van correctionele politie te Nijmegen, 1823, inv. no. 78; Blok 232, Tiel, Rechtbank van 
1e aanleg, correctionele vonnissen en notulen, 1823, inv. no. 717; Blok 232, Correctionele rechtbank Zutphen, Minuten van 
correctionele vonnissen, 1823, inv. no. 1065 (RAG, Rechtbanken van eerste aanleg, archiefblokken Arnhem 0232, Nijmegen 
0857, Tiel 232, Zutphen 232.); bijlage 22.

68 Zie bijlage 18.
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als in Gelderland kleine handeldrijvenden de overgrote meerderheid van de aangeklaagden 

vormden. Ter illustratie worden enkele zaken uit Amsterdam besproken.

De eerste besproken zaak diende op 23 februari 1825 toen negen winkeliers van de 

Nieuwendijk terecht stonden.69 Begin november 1824 werden tijdens visitaties in de winkels 

oude ellen aangetroffen. Op grond van artikel 479 van de Code Pénal en artikel 192 en 194 

van het wetboek van strafvordering eiste de officier van justitie boetes van f 6, 

verbeurdverklaring van de oude ellen en veroordeling in de kosten. De winkeliers kwamen 

ervan af met verbeurdverklaring en betaling van de proceskosten die per persoon gemiddeld 

iets beneden de gulden lagen. De tiende aangeklaagde, H. Müller, was niet verschenen, zodat 

de officier van justitie veroordeling bij verstek (default) eiste. Müller moest extra deurwaar

derskosten betalen, omdat de deurwaarder hem het vonnis bij exploot betekende.

Een goed jaar later werden de eerste gedaagden volgens de bepalingen van het 

Koninklijk Besluit van 22 december 1822 en de wet van 6 maart 1818 veroordeeld tot boetes
70van f  10. Een afwijkende zaak was al op 3 mei 1826 behandeld tegen de kruidenier G. 

Ahlers. Hij werd beschuldigd van 'beledigende uitdrukkingen ten opzichte der arrondisse

mentsijkers en hunne functiën gebezigd.' Het openbaar ministerie concludeerde dat dit feit een 

misdrijf was; op grond van artikel 224 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 52 en 195 

van het wetboek van criminele instructie was de eis f 25 boete en de rechtbank vonniste 

conform. De getuigen waren de arrondissementsijkers Nagel en Stierling. Nagel verklaarde 

dat op 10 maart een bediende van Ahlers twee gewichten aanbood, waarbij een exemplaar te 

licht werd bevonden. De kosten voor ijk en justering waren f 4. De bediende liet het gewicht 

achter en ging zijn baas halen die op het kantoor verscheen en zich brutaal uitliet tegenover de

69 1. P.P. Kleyn erkende dat het voorwerp zijn oude, niet gebruikte el was. Hij lag in een kantoortje waar zijn vrouw werkte. In 
de winkel was de nieuwe el voorhanden.
2. C.L. Metzler gebruikte de nieuwe el, maar had de oude gebruikt om haar meid te tonen dat de stof de juiste breedte had.
3. G. Bruls zei dat zijn nieuwe el was gebroken en dat hij daarom voorlopig de oude gebruikte.
4. P.E. de Fontaine hanteerde de nieuwe el en de oude lag ongebruikt in een hoek van de winkel.
5. A. Sinkel gebruikte de oude el terwille van enkele kopers die wilden weten of berekeningen in de nieuwe en de oude ellemaat 
dezelfde uitkomst hadden.
6. H. Markus gaf toe dat de oude el in haar winkel lag, maar ze gebruikte uitsluitend de nieuwe lengtemaat.
7. J.F. Brugman gebruikte de oude el alleen 'ter overtuiging' van klanten die de nieuwe ellemaat niet kenden.
8. H. Bruning zei dat de niet herijkte el gebroken was en dat zijn kinderen ermee speelden. De rechter accepteerde dit verweer 
en de beklaagde werd vrijgesproken.
9. H.F. Harmsen gebruikte de oude el alleen als de kopers meenden met de nieuwe niet de gewenste maat te krijgen.
(GA, ind. no. 5074, W. Oldevelt, Inventaris van de rechterlijke archieven van 1811-1838, Amsterdam 1952, Audiëntiebladen 
van correctioneele zaken. Processenverbaal van correctioneele teregtzittingen, inv. no. 149, 1e halfjaar 1825, zitting 23 feb. 
1825).

70 Zittingen 26 en 27 mei 1826. (GA, Rechterlijke archieven, Processen-verbaal van correctioneele zaken, inv. no. 5074-150, 1e 
helft 1826, no's 321-369 en 379-414).



160

ijkers. Ahlers beweerde dat hem 'teveel werd afgevonden' en eiste een gespecificeerde 

rekening. Die werd geweigerd, omdat de verstrekking daarvan niet gebruikelijk was. De 

beklaagde beweerde dat hij zelf het gewicht had kunnen verzwaren. Hij 'wist wat de arron

dissementsijkers zoal deden, dat ze konden eisen wat ze wilden, dat ze hem geen rekening 

durfden te geven en ze wisten heel goed waarom.' Ahlers beschuldigde hen feitelijk van 

bedrog en geldklopperij. Het kwam tot een oploop voor het ijkkantoor en de ijkers stonden op 

het punt hun werk te staken; Ahlers betaalde uiteindelijk. Stierling verklaarde dat hij het 

gewicht had gejusteerd en de knecht f 4 voor ijk en justering rekende. Deze beweerde dat hij 

geen geld had en dat hij het zou gaan halen, waarna de beklaagde op het kantoor verscheen en 

zich op een hoogst onbescheiden manier uitliet over de arrondissementsijkers: 'dat zij maar 

namen wat ze wilden en daardoor wel bekend waren.' Ahlers beklaagde zich over de 'on

gehoord grove (kosten)berekening ten opzichte van het gejusteerde gewicht' en vroeg een 

gespecificeerde rekening, omdat de ijktarieven in het kantoor waren aangeplakt. De aange

klaagde gaf toe dat hij zich mogelijk te driftig had uitgelaten, maar hij had alleen 'onderrigt'
71willen vragen, omdat volgens hem de berekening niet conform het tarief was.

Een vonnis van f  20 wegens verzet trof op 26 augustus 1830 de caféhoudster E. Eylers 

op de laatste grote zitting tegen overtreders van de bepalingen op de maten en gewichten.
72Eylers was een van achttien Amsterdamse neringdoenden die terecht moesten staan. Het

71 Zitting 3 mei 1826 (GA, Rechterlijke archieven, Processen-verbaal van correctioneele zaken, inv. no. 5074-150, 1e helft 
1826, no. 308).

72 1. In de winkel van P. Geenhuizen lag op 12 juli een oude inhoudsmaat. Ze was niet thuis en de maat werd niet gebruikt.
2. Handelaar in schuurmiddelen D. Marinius had op 12 juli in de winkel een niet herijkte halve Nederlandse kop die alleen werd 
gebruikt om zand te meten.
3. De winkelierster A. Matthijsen had 12 juli in de winkel drie niet herijkte gewichten die volgens haar wel waren aangeboden.
4. In het woonhuis van de bakker H.C. Paabst lag op 12 juli een niet herijkt gewicht. Een jongen die uit de bakkerij kwam had 
het uit een vertrek achter de winkel gehaald. Zijn overige gewichten waren geijkt. Het verweer werd door de rechtbank erkend 
en Paabst werd vrijgesproken.
5. Op 12 juli lagen in de winkel van de handelaar in aardappelen J. Meeter vier niet herijkte aardappelmaten. Hij gaf toe de her
ijk te hebben verzuimd.
6. Op 12 juli lag bij de winkelier J.H. Tholen een niet herijkt gewicht. Hij ontkende het feit; de ijklonen waren betaald.
7. In de schenkplaats van de tapster E. Eylers werden 13 juli oude inhoudsmaten aangetroffen; geweigerd ze af te geven. Ze 
erkende de weigering, maar de maten waren niet gebruikt. Wegens de overtreding en het verzet kreeg ze een boete van f20.
8. Bij de winkelier J. Schule waren 13 juli in de winkel twee niet herijkte gewichten gevonden. Zijn eigen gewichten waren 
gestolen en de gevonden stukken had hij geleend.
9. De kruidenier C.F. Schouten de Waal had 13 juli in de winkel zes niet herijkte gewichten; door het kraambed van zijn vrouw 
had hij de herijk verzuimd.
10. Tapper K. van Paddenburg had 16 juli in de gelagkamer drie oude inhoudsmaten waarmee de kinderen speelden.
11. Afwezige winkelierster M. Ringer had 16 juli in de winkel twee oude inhoudsmaten.
12. Groenteverkoopster H. Jacobs had op die dag in de winkel drie oude gewichten waarmee de kinderen speelden.
13. In de zaak van de drogist H. Witmond lag 17 juli een niet herijkt gewicht. Hij ontkende het feit en beweerde dat voor al zijn 
gewichten het ijkloon was betaald.
14. Op 16 juli lag in de winkel van de slager A. Christiaan Schreuder een niet herijkt gewicht. Het verzuim was door de ijkers 
gepleegd; hij had alle maten en gewichten aangeboden.
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Openbaar Ministerie eisten tegen allen boetes van minimaal f  10 en maximaal f  100 met 

veroordeling in de kosten en verbeurdverklaring van de illegale stukken en veroordeling bij 

verstek van drie afwezigen. Zestien personen werden tot een boete van f 10 veroordeeld.

De ijkers van Amsterdam achtten de houding van de rechtbank vaak te mild. De Back kwam 

ook in conflict met zijn collega Boot. Deze voorvallen hadden plaats in augustus 1826 met als 

achterliggende oorzaak dat Boot te 'zacht' en De Back te 'hard' zou optreden. De problemen 

kwamen aan het licht toen de Gedeputeerde Staten de Amsterdamse arrondissementsijkers op 

27 juli 1826 lieten weten dat de visitaties en strafvervolging van bezitters van oude maten en 

gewichten doelmatig waren gebleken. De adjunct-ijker van Nieuwer-Am stel had bij dit
73college geklaagd over de rechtbank van Amsterdam. De Back liet de arrondissementsijkers 

weten dat hij had gevisiteerd op oude en niet herijkte maten en gewichten, waarbij een aantal 

processen-verbaal was opgemaakt en naar justitie in Amsterdam waren gestuurd. Grevelinck 

gelastte De Back niet herijkte stukken in zijn processen-verbaal 'oud en afgeschaft' te noemen. 

Tegen twee personen maakte hij volgens deze instructie proces-verbaal op en nam hun
74gewichten in beslag. Er is een reden waarom Grevelinck deze instructie kan hebben gege

ven. Het was lastig bezitters van niet herijkte maten en gewichten te vervolgen, omdat de
75herijk pas expliciet verplicht was gesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1827. De Back 

moest in mei 1826 in Amsterdam getuigen tegen negentien neringdoenden die terecht stonden 

wegens het bezit van oude maten en gewichten, waaronder de apotheker J.H. Lingius en de 

slager F. van Til, de personen tegen wie ten onrechte proces-verbaal wegens het bezit van 

‘oud en afgeschaft’ gewicht was opgemaakt. De officier hield een 'oud' gewicht in zijn handen 

en gebruikte beledigende taal tegen De Back, zeggende dat deze ‘waard was in de kosten 

gecondemneerd te worden’. De Back stelde dat hij volgens instructies van Grevelinck had

15. In de uitstalling van de marktkoopman G. Beukhoff lag 19 juli een niet herijkt gewicht. Hij kon niet zeggen niet of het al dan 
niet was herijkt.
16. De kruidenier H. Christoffel Nieman was afwezig; op 19 juli werden in zijn winkel vijf niet herijkte gewichten gevonden.
17. De afwezige tabakswinkelier J. Casper uit Houthuizen had 19 juli vier niet herijkte gewichten in zijn winkel.
18. Garen en lintverkoopster J. Brouwer had 19 juli in de winkel een niet herijkte halve Nederlandse el. Ze gaf het verzuim van 
de herijk toe. Zitting 26 aug. 1830 (GA, Rechterlijke archieven, Processen-verbaal van correctioneele zaken, inv. no. 5074-155, 
no. 353-370).

73 GS aan arr.ijkers Amsterdam, Haarlem 27 juli 1826. (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, letter G, 
no. 31 en 1).

74 De Back aan arr.ijkers, Nieuwer-Amstel 7 aug. 1826 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, letter G. 
35, no. 19 en 32).

75 Stb. no. 13, KB. 28 sept. 1819; no. 49 KB. 21 okt. 1819; no. 51, KB. 21 dec. 1822; no. 54, KB. 30 mrt. 1827.
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gehandeld; het baatte hem echter niet. Beide aangeklaagden werden vrijgesproken en kregen 

de gewichten terug. Uit dezelfde zaak blijkt dat De Back zich schuldig maakte aan wat tegen

woordig uitlokking wordt genoemd. De timmerlieden C. Reyninck en A. van Coesandt uit 

Weesp werden daarvan het slachtoffer. De Back kwam hun zaak binnen en vroeg hun 

duimstok te leen. Toen de oude duimstokken te voorschijn kwamen, werd meteen proces-ver- 

baal opgemaakt. De rechtbank ging niet in op de manier waarop het bewijs was verkregen. De 

duimstokken werden in de broekzak gedragen en waren dus niet aanwezig in de werkplaats; 

er volgde vrijspraak, maar de maten werden toch verbeurd verklaard. De Back had alleen 

geklaagd over de eerstgenoemde kwestie.76 Eerder schreef de substituut-officier van justitie 

M. Backer een brief met loftuitingen aan Boot. Door deze ongunstige vergelijking liep De 

Back het risico zich door zijn strengheid gehaat te maken in zijn district. Boot meldde de 

officier in april dat de rechtbank zijn handelwijze goedkeurde, maar de arrondissementsijkers 

hadden hem berispt. Het ging om de toepassing van de letter van de wet; Boot meende dat 

met de omstandigheden rond de overtreding rekening moest worden gehouden en dat gestraft 

moest worden naar de mate van schuld. Daarom leverde hij de rechter met de processen-ver- 

baal ook gegevens over de overtreders. Hij kende de inwoners van zijn district en kon de mate 

van schuld helpen vaststellen. De ervaring leerde dat het treffen van de ware schuldigen hielp. 

De arrondissementsijkers dreigden echter met de procureur-generaal. Als hij fout was zou de 

officier hem terecht kunnen wijzen. In zijn antwoord van 1 mei koos de substituut-officier van 

justitie de kant van Boot tegen de arrondissementsijkers. Het stond voor hem vast dat Boot 

door zijn voorzichtigheid belangrijke resultaten had geboekt. 'Vexaties' en overijverig 

opgemaakte processen-verbaal zouden het nieuwe stelsel onnodig gehaat hebben gemaakt. 

Als de arrondissementsijkers naar de procureur-generaal gingen, was de substituut-officier be

reid hem in te lichten over de doelmatige werkwijze van Boot. Deze kon zich nu bij de recht-
77bank en de procureur-generaal op Backer beroepen.

De Back bleef ontevreden over het optreden van Boot en beschuldigde deze ervan niet 

streng genoeg op te treden, waardoor hij zich bij de ijkplichtigen in zijn district geliefd had 

gemaakt. De Back deelde mee dat hij door zou blijven gaan met het opmaken van processen-

76 De Back aan arr.ijkers, Nieuwer-Amstel 7 aug. 1826 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, letter G. 
35, no. 19 en 32); (GA, Gerechtelijke archieven, Processen-verbaal van correctioneele zaken, inv. no. 5074/192, Minuut-von- 
nissen, 26 mei 1826, no's 354, 355, 356 en 358).

77 Boot aan officier van justitie Amsterdam, z.d. april 1826; substituut-officier van justitie Amsterdam, M. Backer aan Boot, 
Amsterdam 1 mei 1826. (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, letters G 36B en 36C).
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verbaal en dat hij zich tegenover aanvallen voor de rechtbank en door particulieren zou weten 

te verdedigen. Voor de rechter kon hij zich altijd beroepen op instructies van de
78arrondissementsijkers.

Begin 1826 bleek dat de anders zo zorgvuldige Boot een vreemde notie had van de 

kwaadwilligheid van overtreders, zoals is gebleken uit een rapport dat hij 28 januari indiende 

bij de Amsterdamse officier van justitie. Ondanks de gegeven voorlichting aan neringdoenden 

waren in Hilversum veel overtredingen geconstateerd; daarom was hij tot strengere maat

regelen overgegaan. Met dit optreden wilde hij voorkomen dat het verkeerde voorbeeld dat 

Hilversum gaf in de omliggende gemeenten zou aanslaan. Boot wist welke personen de 

mensen tegen de nieuwe maten opzetten en als voorbeeld noemde hij vier kruideniers. Door 

enkele voorbeelden te stellen, wilde Boot het gedrag van winkeliers veranderen en hij 

verzocht ter afschrikking een snelle berechting. De niet genoemde personen uit processen

verbaal 1 en 2 behoorden volgens Boot tot de hardnekkigen, maar in de nadere beschrijving 

van deze twee gevallen is gebleken onwil ver te zoeken. De aangeklaagde vrouw uit no. 1 was 

een eenvoudig mens. Ze gebruikte de oude el eerder uit navolging van anderen dan uit moed

wil en liet de nieuwe el zien die voor gebruik gereed lag. De vrouw uit no. 2 verklaarde dat ze 

de maat al lang niet meer gebruikte, omdat alles bij gewicht werd verkocht. Gezien het 

uiterlijk van de oude maat hield Boot dit verweer voor gegrond. Twee oude mensen in proces

verbaal no. 3 konden niet met de nieuwe eenheden overweg; ze bezaten wel de vereiste 

stukken. Proces-verbaal no. 4 betrof een van de belangrijkste Hilversumse winkeliers die op 

heterdaad was betrapt. Boot vroeg om een milde bestraffing, met uitzondering van de 

nummers 1 en 2, de 'kwaadwillige' overtreders. Het is niet te begrijpen waarom Boot deze 

vrouwen als zodanig aanmerkte. De enige onwillige overtreder was de op heterdaad betrapte 

winkelier. De arrondissementsijkers gaven blijk van hun begrip tegenover de overtreders en
79zij hoopten dat de rechtbank deze zaken zou seponeren. Dat gebeurde echter niet.

De Gedeputeerde Staten bespraken op 12 oktober het conflict tussen Boot en De Back 

en een exemplaar van de 'deliberatiën' of besprekingen ging naar de Amsterdamse

78 De Back aan arr.ijkers Amsterdam 6 aug. 1826. (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, letter G, no.
34 en 29).

79 Arr.ijkers aan GS, 6 sept. met brief letter A, Boot aan officier van justitie Amsterdam, Naarden 28 jan. 1826; arr.ijkers aan 
GS, Amsterdam 1 sept. 1826 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, letter G 36, no. 11 en letter A; 
inv. no. 48, Kopijboek, no. 12).
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arrondissementsijkers. Het college concludeerde dat in de afhandeling van overtredingen 

weinig samenhang te bespeuren was. De arrondissementsijkers hielden te weinig toezicht op 

de adjunct-ijkers. Ze waren zich te weinig bewust van het feit dat ze leiding moesten geven bij 

ijk en herijk en dat adjunct-ijkers waren toegevoegd, omdat de arrondissementen te groot 

waren om alleen door arrondissementsijkers te worden bediend. De arrondissementsijkers 

moesten hun werkzaamheden op elkaar afstemmen. Verder was uit rapporten van de 

arrondissementsijkers gebleken dat Boot zich niet aan de letter van de wet hield. Hij ging 

eigenmachtig te werk en had te veel toegevendheid betracht, een houding waarin hij door de 

substituut-officier van Amsterdam was gesterkt in diens brief van 1 mei. De Back moest voor 

de rechtbank van Amsterdam vaak ongunstige vergelijkingen tussen hemzelf en Boot 

aanhoren, hem werd verweten dat hij zich teveel aan de letter van de wet hield.

De Gedeputeerde Staten betwijfelden of de gunstige resultaten die Boot in zijn 

rapporten vermeldde op werkelijkheid berustten. Was het gebruik van het metrieke stelsel in 

Naarden werkelijk zo algemeen als Boot aangaf? Grevelinck, belast met de visitaties in 

Amsterdam, constateerde veel overtredingen en gaf ze door aan de rechtbank; hij zette dit 

werk voort. In het district Nieuwer-Amstel had De Back in de meeste plaatsen gevisiteerd en 

een aantal overtreders bekeurd. Hij was in Weesp bij een visitatie alleen door een politieman 

vergezeld; de burgemeester en de assessor lieten verstek gaan. De burgemeester van Uithoorn 

was werkelijk verhinderd. Daarom waren de processen-verbaal van Weesp en Uithoorn alleen 

door De Back opgesteld. Boot had daarentegen bij zijn visitaties in Naarden geen enkele 

overtreding geconstateerd. Het was mogelijk dat de hardnekkigste overtreders tevoren waren 

gewaarschuwd, waardoor zij de oude maten en gewichten op tijd konden laten verdwijnen. 

Uiteindelijk nam het college besluiten ten aanzien van Boot en De Back. Boot had niet het 

recht eigenmachtig van de bepalingen af te wijken. De beoordeling door de Amsterdamse 

substituut-officier van justitie van Boots handelwijze deed niet ter zake en behoorde niet tot 

de taak van het Openbaar Ministerie. De Gedeputeerde Staten keurden het gedrag van Boot af 

en waren van mening dat strenge maatregelen belangrijk bijdroegen tot de inburgering van de 

nieuwe eenheden. Boot moest de bepalingen strikt en niet volgens zijn gevoelens uitvoeren. 

De Back werd aanbevolen zich te matigen en zijn werk voorzichtig en oordeelkundig te doen.

80

80 Extract del. GS, 12 okt. 1826, aan arr.ijkers Amsterdam. 1. Visitaties. 2. beschuldigingen van De Back tegen C. Boot. (RA 
NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, letter G 47, no. 39).
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Tegenover plaatselijke autoriteiten moest hij zich met bescheidenheid gedragen en behoorlijk 

overleg plegen.

De Back kwam in 1826 in aanvaring met de rechtbank van Amsterdam. Hij klaagde bij 

de gouverneur dat hij op 17 november door een verdachte voor de rechtbank van moord was 

beschuldigd, toen de zaak tegen de arts/apothekers F.A. Clerx en A. Boot op de rol stond en 

hij tegen hen moest getuigen. Clerx zei tegen de getuige: ‘Zijt gij het die bij mij is geweest?’ 

De oude gewichten waren volgens de dokter als presse-papier op een aantal recepten gelegd 

en De Back had ze weggenomen, waardoor de recepten wegwaaiden. Daardoor was een 

kraamvrouw overleden; hij wees naar De Back en noemde hem een moordenaar. De president 

van de rechtbank keek hem met verachting aan en voegde hem toe: ‘Foei! Gij moest u wel 

schamen zo te knevelen’. Clerx zei: ‘Ja, gij zijt een moordenaar’. De Back voelde zich door 

de beschuldigingen in zijn goede naam en eer aangetast en voerde aan dat geen recepten 

waren weggewaaid toen hij in de winkel van Clerx was. De vonnissen werden acht dagen 

later uitgesproken en beide artsen werden tot een boete van f  10 veroordeeld. De arrondisse

mentsijkers stelden half december de gouverneur in kennis van de behandeling van De Back

tijdens de rechtszitting. Zij hadden het nooit geloofd als Grevelinck geen getuige was ge-
81weest; voor hen stond vast dat De Back alleen zijn plicht had gedaan.

Over een eind oktober 1826 ingediende staat van overtredingen in het district Naarden 

kreeg Boot problemen met de arrondissementsijkers. Hij vermeldde tien overtredingen en de 

volgende vonnissen: negen veroordeelden en een vrijspraak wegens overlijden. Het aantal 

overtredingen was volgens Boot gering en met het metrieke stelsel ging het van dag tot dag 

beter. De ijkers schreven een 'onaangename brief aan Boot waarin ze uitleg eisten over de 

'vrijgesproken' persoon. Zij wilden dat precies werd aangegeven of hij al dood was op de dag 

van de rechtszaak. De naam was afgeroepen en toen bleek dat hij was overleden. Daarom 

bleef de zaak verder rusten. Volgens Boot was geen vonnis uitgesproken en daarom had hij

hem aangeduid als 'vrijgesproken'. Om de arrondissementsijkers tevreden te stellen was een
82nieuwe staat ingesloten: negen veroordeelden, een overleden.

81 De Back aan gouverneur, Nieuwer-Amstel 20 nov. 1826; arr.ijkers aan gouverneur, Amsterdam 14 dec. 1826 (RA NH, Ijk
kantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, letter G 55; inv. no. 48, Kopijboek, no. 39).

82 Arr.ijkers aan Boot, Amsterdam 2 nov. 1826 met staat, Naarden 31 okt. 1826; antwoord Boot aan arr.ijkers, A'dam, Naarden 3 
nov. 1826 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18, Correspondentie, letter G, no's 52 en 53; inv. no. 48, Kopijboek, no. 
33).
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Voor zover is na te gaan, vroegen zes personen uit Amsterdam remissie van boete; enkele 

rekesten kwamen niet verder dan het provinciaal bestuur. In 1827 waren de supplianten de 

winkelier in textiel J. Schrikker en de winkelier J. van der Veen. Eind augustus brachten de 

Amsterdamse arrondissementsijkers een negatief advies uit over het rekest van Schrikker. Hij 

was veroordeeld wegens het bezit van een oude el en vroeg de boete en de kosten die door 

wanbetaling waren opgelopen tot f  23,95 terug. Schrikker achtte zich onschuldig, omdat hij 

alleen kleren verkocht en niet hoefde te meten. Bij een onderzoek door Grevelinck waren 

echter de volgende feiten gebleken: De verzoeker had patent als koopman van gemaakte kle

ren en de waren werden in het voorhuis verkocht. Schrikker mat de stoffen waarvan zijn 

knechts kleren maakten met de Amsterdamse el, een feit dat zijn verweer alleen kleren te 

verkopen op losse schroeven zette. Hij maakte kleren en kon als fabrikant worden 

aangemerkt. De oude maat lag in mei 1826 klaar voor gebruik op de toonbank, toen 

Grevelinck kwam visiteren. Hij vroeg naar de lengtemaat en de koopman toonde de Am

sterdamse el, waarna proces-verbaal werd opgemaakt. De suppliant was ook in 1827 tot f  10 

veroordeeld door de rechtbank van correctionele politie en had de hoge kosten aan zich zelf te 

wijten, omdat hij niet op tijd had betaald. Er bestonden geen gronden voor een gunstig advies 

aan de minister en begin september wezen de Gedeputeerde Staten het verzoek af. Opnieuw
83was gebleken dat negatieve adviezen vrijwel altijd tot afwijzing leidden.

In de winkel van Van der Veen werd in november 1827 naast de Nederlandse gewichten 

ook een oud gewicht in een lade gevonden, waarvan de verzoeker en zijn vrouw beweerden 

niets af te weten. Voor het bezit daarvan werd proces-verbaal opgemaakt. Van der Veen kon 

door ziekte niet verschijnen en stuurde zijn vrouw, maar de rechtbank wilde haar niet horen 

en veroordeelde hem bij verstek tot een boete van f  10, proceskosten en verbeurdverklaring 

van het gewicht. Om de boete te betalen moest hij spullen verpanden. Van der Veen vond dat 

hij niet schuldig was en vroeg omwille van zijn omstandigheden tevergeefs intrekking van het
84vonnis en teruggave van de boete: ‘Gewezen van de hand, Den Haag, 7 december 1827’.

83 Arr.ijkers aan gouverneur, Amst. 28 aug. 1827; Extract deliberatiën GS, 6 sept. 1827 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. 
no. 48, Kopijboek , no. 57 en letter H 19).

84 Verschillende rekesten, gezien rapport min. BIZA, Den Haag 7 dec. no. 57, waarvan Jan van der Veen, Amsterdam, 
afgewezen op 7 dec.; commissoriaal no. 30, Brussel 3 okt. 1827, rekest van Jan van Veen, winkelier, Amsterdam 26 sept. 1827; 
minister BIZA aan staatssecretarie, no. 57, de minister verenigt zich met dit (afwijzend) advies, Den Haag 7 dec. 1827 (ARA, 
Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. no. 2874, 11 dec., no. 20).
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Twee gevallen speelden in 1829/1830 en 1831. Bij de apotheker P.W. de Jong was volgens 

het bericht van de arrondissementsijkers in juni 1829 een oud koperen gewicht in de winkel 

gevonden. Van de overtreding was proces-verbaal opgemaakt en het gewicht werd 

ingenomen. Op 11 november 1829 veroordeelde de rechtbank van Amsterdam hem tot een 

boete van f 10. In zijn rekest van 27 januari 1830 ontkende de Jong dat hij zich aan een 

overtreding schuldig had gemaakt en dat hij ooit ongeijkt gewicht had gebruikt (het ging om 

een oud stuk). De Jong gaf zijn knecht de schuld, omdat deze een 'ongeijkt Nederlands' lood 

in de winkel had laten staan en daarom vroeg hij remissie of vermindering van de boete. De 

arrondissementsijkers achtten zich niet bevoegd tegen een gerechtelijk vonnis bezwaar aan te 

tekenen. Ze adviseerden de gouverneur het verzoek af te wijzen. Het toekennen van 

kwijtschelding aan een niet onvermogende neringdoende zou een slechte indruk kunnen 

maken op arme winkeliers die bij niet voldaan van de boete werden vervolgd tot lijfsdwang 

toe. De gouverneur wees het rekest af en achtte de veroordeling terecht. Het advies van de
85arrondissementsijkers is niet vreemd geweest aan dit besluit.85 Van de winkelier C. Corel 

werd in 1831 alleen vermeld dat zijn verzoek om remissie van boete was afgewezen.86

De winkeliers G.A. Nije en H.E. Reinhoff werden op 16 december 1829 en 6 januari
871830 wegens incorrecte prijsstelling bij verstek tot een boete van f  10 veroordeeld. Zij 

vroegen remissie van boete. Begin mei 1830 liet het gemeentebestuur van Amsterdam de 

gouverneur weten dat Burgemeester en Wethouders geen gronden of termen aanwezig achtten 

om gunstig op de rekesten te adviseren. Beide zaken zijn niet voorhanden in de stukken van

de Staatssecretarie. Gezien het feit dat ze bij verstek waren veroordeeld en het negatieve
88advies kan worden aangenomen dat de rekesten zijn afgewezen. Het grote verschil tussen 

het aantal rekesten uit Amsterdam en Brussel, namelijk 6 respectievelijk 152 tot en met 1830, 

kan worden verklaard door de boetes tussen f 10 en f 40 die in Brussel werden uitgesproken.

85 P.W. de Jong, apotheker in Amsterdam, om remissie wegens overtreding op ijk; arr. ijkers, bericht met rekest, Amsterdam 27 
en 30 jan. 1830; afwijzende dispositie, gouverneur aan arr. ijkers, Haarlem 1 feb. 1830 (RA NH, Prov. Best., Agenda 
gouverneur, inv. no. 2746, 1830, no. 109; agendano. 2587, no. 83; L3, no. 109/1252).

86 Rekest naar GS NH. om c/a; 14 juni, bericht GS N.H. dd. 9 juni no. 11 is niet voorhanden in archief; afwijzende dispositie, 
Amsterdam 24 juni 1831 (ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz., inv. no. 3636, 1831, 17 mei, letter 7B en 47A).

87 Koninklijk Besluit van 2 april 1829.

88 Rem. boete G.K. Nije, H. C. Rijnhoff, B. en W. aan gouv., Amsterdam 6 mei 1830; zitting 16 december 1829 en 6 jan. 1830 
(GA, B. en W., ind.no. 5166, B en W, Brievenboeken, 1819-1830, inv. no. 1069, 1 april-22 juni 1830, no. 452/2468 en 453/2469, 
f  41r.-v.; Gerechtelijke archieven, Processen-verbaal correctioneele zittingen, inv. no. 5074-154, dec. 1829 - 1e helft 1830, no. 
9-44).
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Terwijl van de zes Amsterdamse supplianten vier verzoeken werden afgewezen en twee 

andere waarschijnlijk ook niet werden ingewilligd, werd aan de meeste verzoekers uit Brussel 

een verlaging van de boete toegekend.

In Gelderland hebben slechts drie veroordeelden remissie van boete aangevraagd. Bij 

Koninklijk Besluit van 21 oktober 1828 kregen de winkeliers A. van de Poel en J.A. Achaz, 

beiden uit Nijmegen, een verlaging van de boete van f  10 naar f  5. Zij waren op 28 juni, 

respectievelijk 19 juli 1828 door de rechtbank van Nijmegen veroordeeld, omdat ze hun maten
89en gewichten niet voor de herijk hadden aangeboden. In 1835 was de boerin G. Neuslink uit 

Wilp in Deventer betrapt met een niet herijkt botervat, waarvoor ze op 7 april 1835 door de 

rechtbank van die stad tot een boete van f  30 werd veroordeeld. Bij Koninklijk Besluit van 4 

oktober 1835 werd de boete geheel kwijtgescholden. Een mogelijke reden voor de gehele 

kwijtschelding voor Neuslink was de hoogte van de boete en het feit dat boerinnen vrijwel 

nooit als neringdoenden werden beschouwd. Zij vielen onder artikel 479 van de Code Pénal 

en de daarbij uitgesproken straf was vrijwel nooit hoger dan 5 of 6 gulden. Als de boerin ook 

arm was, kon de minister van Binnenlandse Zaken de koning adviseren tot gehele 

kwijtschelding, een advies dat vrijwel altijd werd gehonoreerd. Zelfs voor neringdoenden was 

de gebruikelijke boete beperkt tot f 10 voor deze overtreding. Zware straffen van f 20 en meer 

zijn vooral geveld tegen kuipers en ijkers die niet herijkte botervaten bezaten of zich niet aan 

de voorschriften hadden gehouden.90

89 Zie bijlage 17 voor de in Arnhem, Zutphen en Nijmegen behandelde zaken. De Nijmeegse rechtbank sprak recht als 
politierechtbank. Blokno. 232, Notulenbladen en vonnissen in correctionele zaken, Arnhem 1823-1838, inv. no. 326-367; Blokno. 
857, Inventaris van het rechterlijk archief van het kanton en arrondissement Nijmegen 1811-1838, archief der rechtbank van 
eerste aanleg te Nijmegen, corrrectionele rechtspraak. Strafvonnissen, gewezen door de rechtbank van eerste aanleg, zitting 
houdende als rechtbank van correctionele politie te Nijmegen, 1823-1835, inv. no's 78-90; Blokno. 232, Rechtbank van 1e aanleg, 
Tiel, Correctionele vonnissen en notulen, 1823-1835, inv. no.'s 717-741; Blokno. 232, Correctionele rechtbank Zutphen, minuten 
van correctionele vonnissen, 1823-1835, inv. no's 1065-1077 (RAG, Gerechtelijke archieven, bloknummers 232 en 857).

90 KB 27 okt. 1828, commissorialen van 2 en 9 sept., A.v.d. Poel, vonnis 28 juni 1828, winkelier en J. A. Achaz, bakker, 19 juli 
veroordeeld, Nijmegen. Rapport adm. BB aan min. BIZA van 21 okt. 1828; KB 4 okt. 1835, no. 21, G. Neuslink, geb. Janssen, 
Wilp, met niet herijkt botervat in Deventer betrapt. 28 juli aan GS om consideratieën en advies van GS 11 aug. no. 104, 9 nov. 
no. 18. 16 okt. bericht naar GS Gelderland. Rapport GS Gelderland, Arnhem 21 juli 1835, no. 91 of 9I (ARA, Staatssecretarie, 
Wetten, besluiten, enz, Koninklijke Besluiten).
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5. Specifieke problemen in Amsterdam en Gelderland

Uit de rapporten van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam blijkt dat deze 

achter de overgang op de metrieke eenheden stond.91 Om praktische redenen wilde de Kamer 

de invoering ervan echter tot 1 januari 1821 uitstellen. Dan werd het oude handelsjaar 

afgesloten en het nieuwe geopend; voorts stond de handel dan op een laag pitje en de 

invoering van een nieuw stelsel van maten en gewichten leverde het minste ongemak op. Een 

dag voordat het Koninklijk Besluit van 8 november 1820 met de definitieve datum 1 januari 

1821 in het Staatsblad verscheen, werd in het rapport O v e r  le n g te m a te n  en  in h o u d s m a te n  van
92de Kamer kritiek geleverd over het uitblijven van een aankondiging. Toen die datum was 

voorgesteld, ging de Kamer er van uit dat de regering hem ruim op tijd bekend zou maken. 

Door de blijvende onzekerheid waren sommigen gaan denken dat de invoering wel verder in 

de tijd zou worden verschoven. De bevolking en de handel moesten zich geen illusies maken, 

omdat de oude eenheden hoe dan ook gingen verdwijnen. Het was de vraag of tegen die tijd 

genoeg maten en vooral gewichten verkrijgbaar zouden zijn. De rapporteur G.D. Crommelin 

stelde de vergadering van de Kamer voor de officiële invoering van het stelsel drie maanden 

tevoren aan te kondigen. Een ruime termijn zou iedereen rijp maken voor de overgang, 

bijvoorbeeld per 1 maart 1821. Door het Koninklijk Besluit was echter geen wijziging van de 

datum meer mogelijk en de handel had minder dan twee maanden de tijd om zich voor te 

bereiden. In het rapport O v e r  d e  p r a k t is c h e  p r o b le m e n  b ij  d e  in v o e r in g  ging Crommelin in op 

dit probleem en wees er op dat de belanghebbenden pas na de bekendmaking van de datum
93werk zouden maken van de vereiste aanpassingen. De Kamer kon daarom niet eerder op de 

gemoederen van de handelaren gaan inwerken.

91 Rapport uitgebracht in de KvK door een commissie betreffende maten en condities ingediend om de vergadering van de KvK 
te dienen van consideratieën en advies over de invoering van het nieuwe stelsel. Get. G.H. Mink. Andere leden, G. Schimmel
penninck, W. Bruyn en G.D. Crommelin; Reflectieën en consideratieën op het rapport geconcipieerd door den Weledele Heere 
W. Willinck junior om ingeleverd te worden aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam door de commissie uit 
haar midden belast over het rapporteeren over het onderwerp der nieuwe maten en gewigten; Over lengtematen en inhouds
maten, met potlood: Crommelin; Over de praktische problemen bij de invoering, get. Crommelin (GA, ind. no. 5287 Kamer van 
Koophandel, rapporten 1819-1823, inv. no. 371, no.'s 14 op 6 nov., 13, 17 en 18, 7 nov. 1820); bijlage 33.

92 Rapport 7 nov. 1820, G.D. Crommelin, Over lengtematen en inhoudsmaten, (GA, Kamer van Koophandel, Rapporten, inv. 
no. 371, no. 17); Stb. no. 24, KB. 8 nov. 1820.

93 G.D. Crommelin, Over de praktische problemen bij de invoering 7 nov. 1820 (GA, Kamer van Koophandel, Rapporten, inv. 
no. 371, no. 18).
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Veel problemen waren waarschijnlijk te voorkomen geweest door het metrieke stelsel radicaal 

in te voeren. Crommelin keurde een dubbele standaard af, maar veroordeelde de oude 

eenheden niet. Hij noemde de gedachtegang dat oude en nieuwe maten en gewichten naast 

elkaar konden bestaan een misvatting; diegenen zich daarin koesterden zouden zich 

uiteindelijk beklagen, omdat ze toch moesten omschakelen. De handel zou moeten werken 

met enkele en honderdtallen Nederlandse ponden en ellen en Crommelin vroeg zich af of het 

niet beter was prijzen te stellen in guldens en centen. De Kamer richtte zich op 23 december 

1820 in de Amsterdamsche Courant tot alle ingezetenen. Het artikel vatte de inhoud van de 

rapporten samen en er werd speciaal op praktische zaken betreffende de overschakeling 

ingegaan. De Kamer maakte haar voorkeur voor de verkoop bij 1 of 100 Nederlandse ponden 

of ellen bekend.94 Het verkopen van goederen in deze hoeveelheden strookte volgens de 

Kamer met de bedoeling van het metrieke stelsel. In de bijlage zijn de voorkeuren van de 

Amsterdamse groothandel genoemd en daaruit blijkt dat de meeste handelstakken- en huizen 

liever per 1/2 en/of 50 Nederlandse ponden verkochten en noteerden.95 Deze voorgestelde 

gewichtswaarden weken nauwelijks af van het Amsterdamse pond en het honderdvoud ervan. 

Een aantal firma's legde zich onder protest bij de verandering neer. De linnenhandel was 

gekant tegen de meter en wilde de oude el behouden, zowel in de binnenlandse als in de 

internationale handel. De metaalsector gaf te kennen dat voor de internationale handel, die ook 

Brits Avoirdupois handelsgewicht hanteerde, 100 halve Nederlandse ponden maar 800 gram 

minder wogen dan de hundredweight van 112 Engelse ponden van 454 g.96 Uit het rapport blijkt 

zodoende de sterk remmende invloed van de internationale handel op de invoering van het 

metrieke stelsel in het algemeen. Deze Britse eenheden hebben lange tijd geheerst in de 

wereldeconomie. De IJkwet van 1816 handhaafde in artikel 4 de geldigheid van akten 

betreffende transacties in goederen uit niet-metrieke landen. De legale status voor het 

internationale handelsverkeer was onduidelijk, maar in de praktijk werd daar het gebruik van 

niet-metrieke maten en gewichten gedoogd. In Amsterdam werd namelijk geen enkele handelaar

94 Bijvoegsel tot de Amsterdamsche Courant van Zaturdag, den 23sten December 1820, no. 304. (GA, Kamer van Koophandel, 
Rapporten, inv. no. 371, no. 20; 22 dec. 1820, artikel KvK in Amsterdamse Courant).

95 Rapporten 7 nov. 1820, 23 nota's van makelaars en Overzicht van diverse rapporten bij den invoer van het Metricq Stelzel 
van Maaten en Gewigten door Makelaars uitgebragt aan eene Commissie van de Kamer van Koophandel en Fabrijken in 
September 1820, rapport x jan. 1821, brieven van 15 makelaars (GA, Kamer van Koophandel, Rapporten, inv. no. 371, 1820, 
no.'s 12 en 16; 1821 no. 4).

96 1 ton is 20 hundredweight; 1 hundredweight is 4 quarters, 1 quarter is 28 lbs.
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vervolgd die in buitenlandse transacties niet erkende eenheden had gehanteerd. De latere 

IJkwetten waren duidelijker: tot de dag van vandaag geldt een wettelijke ontheffing voor het 

gebruik van het metrieke stelsel wanneer de verhandelde goederen uit niet-metrieke landen 

afkomstig zijn.

Hier komen de economische aspecten van deze vernieuwing aan bod. Het is duidelijk dat 

de economie baat zou hebben bij de invoering van een enkel stelsel van eenheden; onder de oude 

toestand had de interregionale en de internationale handel veel hinder van de grote 

maatverschillen. De Assemblee van Sens heeft echter aangetoond dat de handel daar toch mee 

kon leven en er zelfs vaak op was ingesteld (zie hfdst. 2, par.1). Het bleek bijvoorbeeld dat het 

mogelijk was transport- en andere kosten met behulp van inkoop- en verkoopprijzen van 

producten in verschillende eenheden te verrekenen. De Assemblée voorzag het wegvallen van 

kleinere markten en grote problemen voor de economie als de bestaande toestand zou worden 

verstoord. Ze vreesde onder andere voor handelsbelemmeringen en daaruit voortvloeiend, 

stijgende graanprijzen met alle sociale gevolgen van dien. Handelaren waren vanouds gewend 

aan de omgang met al die verschillende maten en gewichten en de daarbij behorende 

berekeningen; ze waren gewoonlijk ook voorzien van herleidingstabellen.

De overschakeling van de oude verscheidenheid naar de tegenwoordige eenheid in 

eenheden voltrok zich echter zo langzaam, dat de economie daarin kon meegroeien. Sommige 

overgangsproblemen waar de Assemblée dringend voor had gewaarschuwd traden wel op, maar 

waren tijdelijk. Handel en economie pasten zich geleidelijk aan naarmate de interregionale en 

internationale betrekkingen zich verder ontwikkelden. Daardoor ontstond na aanvankelijke 

tegenstand, zoals onder andere het geval was in de internationale handelsstad Amsterdam, 

geleidelijk vanzelf de behoefte aan en de noodzaak van eenhedennormalisering. Deze 

vernieuwing lijkt daarom geen directe positieve of negatieve invloed op de Nederlandse 

economie te hebben gehad, maar naar deze mogelijke economische effecten kan verder 

onderzoek worden verricht. Achteraf blijkt dan dat de nationale en internationale economie zich 

niet meer verdraagt met een grote verscheidenheid in maat en gewicht. In de tegenwoordige tijd 

veroorzaakt het naast elkaar bestaan van twee invloedrijke eenhedensystemen, het Internationale 

Stelsel van Eenheden en het Angelsaksische, aanhoudend problemen in de internationale handel. 

De handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten zijn hierbij in het geding, maar op 

deze kwestie kan hier niet verder worden ingegaan.
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In het artikel zette de Kamer verder uiteen dat de invoering van de meter moest worden 

aangegrepen om de bestaande handelscondities drastisch te vereenvoudigen. Steeds werd de 

handelshuizen bij de enquêtes van de Kamer over de maten en gewichten ook gevraagd hoe ze 

tegenover vereenvoudiging van de condities stonden.

De NHM streefde ook naar vereenvoudiging van de sinds de zeventiende eeuw bestaande 

handelspraktijken, bestaande uit allerlei handelsvoorwaarden: kortingsregelingen, tarra's, 

rabatten, courtages voor makelaars etc., die van stad tot stad verschilden. Vooral de makelaars en 

de tweede hand (de tussenhandel en de suikerraffinadeurs) hadden baat bij dit systeem. Alles bij 

elkaar betekenden deze voorwaarden hoge kosten voor de handel, zo was de opslag van suiker in 

Amsterdam bijna vier keer zo duur als in Antwerpen. De makelaars probeerden met al die 

regelingen speciaal niet-Amsterdammers te weren.

In 1823 zetten 75 kooplieden, die de nadelen van dat systeem aan den lijve ondervon

den, de KvK onder druk, die daarna een stelsel van sterk vereenvoudigde condities voorstelde. 

De makelaars en de gehele tweede hand kwamen massaal in verzet. Willem I wilde hervor

ming van de condities; alleen daardoor kon Amsterdam weer concurreren met andere steden. 

De NHM moest dit onderdeel in zijn beleid opnemen en in 1827 stelde ze kortingstarieven 

voor Amsterdam en Rotterdam vast. Het ging om de tarra's op de prijs wegens gewichtsver

lies die in overeenstemming werden gebracht met werkelijke verliezen. De NHM schakelde 

eigen makelaars aan die met een lagere courtage genoegen namen. Het verzet van de geves

tigde makelaren was zo groot en de nieuwe tarieven werden zo grootschalig gesaboteerd, dat 

de NHM en de koning in 1830 toegaven; het oude systeem werd weer van kracht. Ook pogin

gen van de NHM om de invloed van makelaars op de koffieveilingen terug te dringen misluk

ten. Zij hielden de prijs die de NHM voor koffie kreeg laag en verrijkten zich er mee. Tot 

1840 hadden de makelaars niets te vrezen en alles bleef bij het oude. Na de troonsafstand van 

Willem I kregen de liberalen meer invloed en in 1843 en 1845 werd de macht van de makelaars 

gebroken. Rotterdam, respectievelijk Amsterdam namen nieuwe reglementen aan, waarmee de 

handelscondities drastisch werden vereenvoudigd. Hevig verzet van de makelaars baatte niet. In 

1851 maakte de Gemeentewet een einde aan de bevoorrechte positie van de makelaars. Zij wer-
97den meer en meer naar het terrein van het onroerend goed verdrongen.

97 J. Luyten van Zanden en A. van Riel, a.w., 188-191.
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De korenbranche had zijn eigen probleem met de invoering van een nieuwe korenschaal, een 

apparaat waarmee kwaliteiten en de relatieve zwaarte van granen werd gemeten; hij werd niet 

voor handelsdoeleinden gebruikt. De Amsterdamse schaal werkte met een verhouding van 

1:96 (1 Amsterdamse kop: 1 Amsterdamse zak), de metrieke had een verhouding van 1:100 (1
98kop: 1 mudde). De Amsterdamse Commissie tot de Graanhandel was gekant tegen de 

metrieke korenschalen en diende op 7 juni een bezwaarschrift in bij de koning. In vele belang

rijke Europese handelssteden werd hij gehanteerd, tot in het Oostzeegebied en Rusland toe. 

De Amsterdamse graanhandelaren hadden in een vergadering aangedrongen op het behoud 

ervan. De metrieke schaal was getest en aanvankelijk klopte de nagestreefde verhouding van 

1:100, maar bij latere metingen traden afwijkingen op, een verschijnsel dat de Commissie aan 

natuurkundige oorzaken weet. De nieuwe schaal moest worden verbeterd. De Commissie 

richtte zich ook tot de Gedeputeerde Staten. Bij dit bezwaarschrift was een door de 

graanhandel aangegane overeenkomst over de eenheden die deze branche zou gaan hanteren 

ingesloten, namelijk de kwartmudde (25 L) en het last van 30 mudde voor granen, zaden en 

peulvruchten; voor de prijsberekening de gulden en de cent; de Amsterdamse korenschaal 

bleef voorlopig in gebruik. Eind augustus ging het bezwaarschrift naar de Eerste Klasse van 

de Koninklijke Academie van Wetenschappen. De Gedeputeerde Staten en de Amsterdamse 

Kamer van Koophandel sloten zich aan bij het standpunt van de Commissie en adviseerden 

het ministerie en de koning tot het voorlopig gedogen van de Amsterdamse schaal. De Kamer 

citeerde Van Swinden, die tegen het eind van zijn leven de gebrekkigheid van de nieuwe 

schaal zou hebben erkend. Het was te verwachten dat de Eerste Klasse de geldigheid van de 

ingebrachte bezwaren zou bestrijden. De fout in de verhoudingen ontstond bij beide schalen 

door het gedrag van de graankorrels. Het gebruik van de oude schaal hield het toepassen van 

Amsterdams gewicht in; zij was verlopen, omdat zij nooit werd geijkt en herijkt, terwijl de 

nieuwe schaal wel onder de ijk viel. De koning leek zich met de mening van de Klasse te ver

enigen.99 Ook de Commissie van de Koophandel volgde deze lijn en stelde na 30 juni 1823

98 K.M.C. Zevenboom, ‘Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat’, in: Verhandelingen der Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen, afd. letterkunde, Nieuwe Reeks, dl. LXVt(Amsterdam 1959), 7; 56-59; bijlage 35.

99 BIZA aan 1e Klasse, Den Haag 26 aug. 1823 met bezwaarschrift van de commissie tot de graanhandel, 7 juni, binnen bij 
BIZA 26 juni; Commissie tot de graanhandel aan GS Noord-Holland, Amsterdam 26 juni; GS aan BIZA, Haarlem 7 aug. 1823; 
ingesloten Commissie tot de graanhandel aan GS, Amsterdam 20 juni 1823, bevat de overeenkomst; 1e Klasse aan minister 
BIZA, Amsterdam 29 maart 1824; BIZA aan 1e Klasse, Den Haag 16 juni 1824 ; Commissie tot de graanhandel over de koren
schalen, 7 juni 1823 (KA 300 e) rapport x juli 1823 (GAA, Kamer van Koophandel, Rapporten, inv. no. 371, 1819-1823, no. 
11).
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prijzen uitsluitend in guldens en centen voor. Het Nederlandse mud (hL) moest de 

grondeenheid worden en een aangepaste metrieke korenschaal met de verhouding 1:100 

moest de oude vervangen.

Het metrieke stelsel zou volgens de Commissie geweld worden aangedaan als een 

nieuwe last van 30 mudden werd erkend. Deze aangepaste inhoudsmaat zou ook voor de 

koper tot een constant verlies van 4 mudden op 100 lasten leiden. Buitenlandse kooplieden 

kenden de hectoliter of Nederlandse mudde al door de Franse handel. Voor zover dit nog niet 

het geval was konden prijzen in kranten voorlopig naast elkaar in oude en nieuwe maat 

worden gedrukt.100 Eind juli liet het ministerie de Klasse weten dat de Commissie tot de 

Graanhandel weer bezwaar had gemaakt tegen de nieuwe schaal en een onderzoek wilde naar 

de eigenschappen van beide typen. In haar antwoord verwees de Klasse naar Van Swinden; 

hij had het probleem van het vullen van de schalen al in 1802 in de Verhandeling aangehaald. 

‘Een zak koren zal in evenredigheid meer wegen dan een corresponderende kleine maat’. 

Voor de Klasse stond de reden vast waarom de korenbranche de nieuwe schaal niet accep

teerde: de oude gaf een voordeel van 3 kg/hL. Als de overheid de supplianten wilde paaien 

door de oude te gedogen of de nieuwe aan de wensen van de commissie aan te passen, dan 

moest ze dat maar doen, maar de Klasse er buiten laten. Zij wilde niet samenwerken met door 

de graansector naar voren geschoven 'deskundigen', maar was wel bereid tot een verder 

onderzoek in tegenwoordigheid van de referendaris Vollenhove en de gouverneur van Noord- 

Holland om de nauwkeurigheid van de nieuwe schaal aan te tonen en te bewijzen dat de oude 

ten onrechte 3 kg/hL te zwaar was. Uit proeven in 1828 en 1829 in opdracht van de regering 

met de oude en de nieuwe schalen, bleek dat beide niet voldeden.101 Het verbod van de oude 

schalen bleef voor de vorm bestaan. Tegenwoordig wordt een schaal van 20 liter gebruikt 

waarbij het graan vanaf een bepaalde hoogte, afhankelijk van de soort, uit een trechter in het 

apparaat valt.102

100 De conditiën van koop en verkoop, met bijbehorende stukken, ter beurze van Amsterdam, van de Kommissie door den Koop
handel benoemd aan de Weledele Heeren Leden der Kommissie van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Amsterdam x 
april 1823 (GA, Kamer van Koophandel, Beurs, maten en gewichten, inv. no. 5287/396, no 21).

101 BIZA aan 1e Klasse, Den Haag 29 juli 1824; 1e Klasse aan BIZA, Amsterdam 6 sept., antwoord op brief 29 juli (KB, KA 
300-e); K.M.C. Zevenboom, ‘De bemoeienissen van het Instituut en de Akademie met het IJkwezen', Verhandelingen der 
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, afd. letterkunde, Nieuwe Reeks, dl. LXVII (Amsterdam 1960), 5-183, 
i.h.b. De moeilijkheden met de metrieke korenschalen, 75.

102 K.M.C. Zevenboom en D.A. Wittop Koning, Nederlandse gewichten, stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken (z.p. 
1970), 162-166.
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De graanhandel had haar doel met de korenschalen bereikt, maar de olieslagerijen aan de 

Zaan moesten zich na afgewezen rekesten schikken in de invoering van nieuwe oliematen. 

Het Koninklijk Besluit van 19 april 1832, waarbij de grote inhoudsmaten van 50 en 100 

Nederlandse kan of liter per 1 oktober daaraanvolgend werden ingevoerd, leidde hier tot 

bezwaren. Olieslagers gebruikten houten maten, sesters genoemd, die niet veel verschilden 

van de nieuwe ijzeren maat van 50 kan of liter. De Nederlandse maat vonden ze lastig in het 

gebruik en daarom wilden ze hun sesters tot 50 kan justeren. De Zaanse olieslagerij Honing- 

man en Cie. diende een bezwaarschrift in tegen de te snelle invoering van nieuwe oliematen. 

Het werd eind augustus door de minister van Binnenlandse Zaken van de hand gewezen en de
103ijzeren maat van 50 kan moest meteen in gebruik worden genomen. Het verzoek was vooral 

afgewezen op grond van een advies van de Amsterdamse arrondissementsijkers, die de 

klachten van de olieslagers tegen de maat van 50 kan niet erkenden. Hij stond ter bezichtiging 

bij de arrondissementsijkers in Noord Holland en veel belanghebbenden, oliehandelaren, 

leden van Kamers van Koophandel en werklieden in de oliesector waren tevreden over deze 

maat. De aanschaffingskosten waren niet te hoog. Houten maten waren onbetrouwbaar, omdat 

ze door inwerking van vocht vaak kleiner werden. Bij de herijk konden ze door toeval of 

kwade trouw in orde lijken. Tot 50 kan gejusteerde houten maten waren volstrekt 

onbetrouwbaar.104

In Amsterdam zou de nieuwe maat in gebruik zijn, maar uit Koog aan de Zaan kwamen 

tegenovergestelde geluiden. De Zaanse burgemeester klaagde bij de Amsterdamse ijkers dat 

de oliehandelaren in die stad weigerden de nieuwe maat van 50 kan te gebruiken. De ijkers 

lieten daarentegen weten, dat de Zaanse oliehandelaren volgens herhaaldelijk ontvangen 

berichten alleen bij de oude maat wilden verkopen; sommigen waren openlijk voor deze 

voorkeur uitgekomen. Het was zaak nu met alle beschikbare middelen een eind te maken aan 

de oude sester. De ijkers wilden streng optreden met inbeslagname en bekeuringen, zodat in 

Amsterdam olie alleen bij de nieuwe maat zou worden verhandeld. De Amsterdamsche 

Stadscourant was verzocht niet langer prijsnoteringen in oude oliematen op te nemen.105 In

103 Extract del. GS, 6 sept. 1832 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 19: Correspondentie 1830-1835, letter N 22).

104 Extract del. GS, 6 sept. 1832; arr.ijkers Amsterdam aan gouv., x juli 1832 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 19: 
Correspondentie, letter N 22; inv. no. 48, Kopijboek, 1825-1835, no. 152, 14 juli en no. 214, z.d.).

105 Arr.ijkers Amsterdam aan gouv., over brief van burgemeester van Koog a/d Zaan en verzoek aan A'damse Stadscourant, 
Amsterdam 4 okt.en 8 okt. 1832 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 49, Kopijboek, 1825-1835, no. 224).
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oktober 1832 richtte de gouverneur zich tot de Amsterdamse ijkers over de Zaanse olie- 

branche die hem te kennen had gegeven bereid te zijn de bepalingen na te leven en niet aange

zien wilde worden als tegenstrevers. De oliehandelaren vonden het lastig de nieuwe maten 

meteen aan te schaffen en zij vroegen tot 1 januari 1833 een tolerant optreden. De gouverneur 

wilde weten of er een tekort aan nieuwe oliematen bestond.106 Uit dit bericht was aan de ijkers 

gebleken dat de onwil geheel aan de Zaanse oliebranche lag. In 1833 zou de herijk van de 

nieuwe oliematen beginnen. Het tekort aan nieuwe maten was in belangrijke mate door de 

vertragingstactieken van de Zaanse oliehandelaren veroorzaakt. In de hoop dat ze de oude 

naar 50 kan gejusteerde maten mochten houden, hadden ze opzettelijk nagelaten nieuwe te be

stellen en nu wilde de Zaanse oliesector weer uitstel. Als aan deze praktijken werd toegege

ven, was dat omdat enige kwaadwillenden steeds 'niet klaar' waren. Omdat de schaarste in 

maten van 50 kan inderdaad bestond, werd het volgende advies gegeven. Van nu af moest de 

olie in Nederlandse vaten op de beurs worden verhandeld. De Zaanse handelaren kregen en

kele weken de tijd om nieuwe maten aan te schaffen en met streng optreden zou zolang
107worden gewacht.

In hun periodieke rapport aan de gouverneur van 14 oktober 1832 kwamen de ijkers nog 

eens terug op de toestand in de Zaanstreek. Na de afwijzing van het rekest bestelden enkele 

olieslagers nieuwe maten. De ijkers toonden aan hoe de Zaanse olieslagers hadden geprobeerd 

de zaak te vertragen. Zij hadden pas in juli tegen het Koninklijk Besluit van 19 april geprotes

teerd. Zolang bestellingen bij de fabrikanten van meetwerktuigen uitbleven, waren de nieuwe 

maten niet in productie genomen. Binnen enkele weken kon nu de invoering van de grote

vochtmaten worden voltooid. Optreden met mildheid of strengheid naargelang van de omstan-
108digheden kon helpen. In hetzelfde najaar bespraken de Gedeputeerde Staten de zaak. Dit 

college was aanvankelijk weinig geneigd de olieslagers hun zin te geven en wilde de gejus

teerde sesters niet gedogen; het tot 1 januari 1833 gevraagde uitstel werd afgewezen. Na een 

nieuw verzoek van de olieslagers om uitstel wegens schaarste aan maten namen de Gedepu

106 Gouv. aan arr.ijkers, 9 okt. 1832 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 19, Correspondentie, letter N 29).

107 Arr.ijkers Amsterdam aan gouv., Amsterdam 11 okt. 1832 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 49, Kopijboek 
1825-1835, no. 225).

108 Rapport arr.ijkers aan gouv., Amsterdam 14 okt. 1832 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 49, Kopijboek 1825-1835, 
no. 226).
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teerde Staten op 8 november een milder standpunt in. Zij mochten tot 1 januari 1833 met de 

oude maten blijven werken en uiteindelijk verleende ook de regering het verlangde uitstel.109

Van Gelderland worden het onderwijs en een belangrijke industrie, namelijk de 

steenbakkerijen, besproken. Met het onderwijs in het metrieke stelsel op de lagere scholen was 

het niet zo gunstig gesteld. Op 11 juli 1821 vroegen de Gedeputeerde Staten de provinciale 

Commissie van Onderwijs om inlichtingen.110 Volgens de Commissie werd nog niet overal 

onderwijs in de nieuwe maten en gewichten gegeven, hoewel dat al anderhalf jaar verplicht 

was. De Commissie vergiste zich echter; bij de wet van 21 augustus was de begindatum voor 

het onderwijs op 1 januari 1817 gesteld. De onderwijzers kenden volgens de commissie het 

systeem en waren in staat het op kinderen over te brengen.

Het platteland bleef echter alweer in gebreke, ook omdat daar een financiële kwestie 

meespeelde. Voor het vak rekenen, waartoe vanzelfsprekend maten en gewichten behoorden, 

moesten de ouders een toeslag op het schoolgeld betalen. Veel ouders op het platteland 

konden dat geld niet opbrengen, waardoor veel kinderen van rekenonderwijs verstoken bleven. 

De commissie richtte zich in augustus 1821 opnieuw tot de Gedeputeerde Staten om dit 

vraagstuk op te lossen en stelde voor de schoolhouders een provinciale toeslag van f 10,50 per

jaar toe te kennen, mits ze bereid waren alle leerlingen les te geven in het rekenen.111 De
112Gedeputeerde Staten kenden op 29 augustus van hetzelfde jaar de gevraagde uitkering toe.

Begin 1828 werden in Gelderland de voor de openbare scholen verplichte stellen maten
113en gewichten op kosten van de gemeenten aangeschaft. De kosten werden begroot op 

minder dan f  30 per stel. Een stel bestond uit de volgende stukken: een houten Nederlandse el 

of meter, een ijzeren gewicht van 1 Nederlands pond of kilogram, een serie koperen 

gewichtjes van het halve Nederlands pond tot en met het wigtje en een serie inhoudsmaten van 

het halve Nederlandse mud tot en met het halve maatje, in totaal elf stuks.

109 Extracten del. GS, Haarlem 18 okt. 1832, 8 nov. 1832, 13 dec. 1832 (RA NH, Ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 19, Corres
pondentie, letters N 32, N 36 en 37).

110 GS aan provinciale commissie van onderwijs, Arnhem 11 juli 1821 RAG, Archieven GS, inv. no. 9587, no. 4).

111 Provinciale commissie van het onderwijs aan GS, Arnhem 10 aug. 1821 (RAG, Archieven GS, inv. no. 9587).

112 Besluit GS, Arnhem 29 aug. 1821 (RAG, Archieven GS, inv. no. 9587, no. 6).

113 Besluit GS, Arnhem 22 jan. 1828; besluit 5 feb. 1828; BIZA aan GS, no. 22, Den Haag met circulaire 26 jan. 1828 (RAG, 
Archieven GS, inv. no. 9588, no. 22).
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Veel zou afhangen van de kunde en ijver van de onderwijzers op de openbare scholen om de 

jeugd met de nieuwe maten en gewichten vertrouwd te maken. Een voorstel werd gedaan om 

boven op het schoolbord een Nederlandse el, verdeeld in Nederlandse duimen, in het wit te 

schilderen. De leerlingen hadden die maat dan steeds voor ogen en raakten er op die manier 

mee vertrouwd. De schoolopzieners moesten nogmaals worden herinnerd aan artikel 5 van de 

wet van 21 augustus 1816 en speciaal letten op de vorderingen van het onderwijs in het 

nieuwe systeem. Bij het provinciaal besluit van 5 februari werden deze voorstellen goedge

keurd. Alleen het voorstel van de geschilderde el op het bord werd niet in het besluit genoemd. 

Stukken van minderwaardige kwaliteit moesten uit de scholen worden geweerd, omdat ze 

uiteindelijk de gemeenten op kosten zouden jagen en het onderwijs in de nieuwe eenheden 

zouden schaden. Daarom moesten ze eenmaal bij aflevering door de arrondissementsijker 

worden geijkt. De ijklonen konden geen bezwaar zijn; als de stukken niet goed waren, zouden 

de kosten door de aanschaf van nieuwe stellen veel hoger oplopen. Tijdens de invoering van 

de kleine natte maten in 1830 kregen de scholen daarvan een serie van zeven stuks, vanaf de 

Nederlandse kan tot de vingerhoed. Voor openbare gemeentelijke scholen werd een aantal 

maten besteld, in totaal 254 stellen voor 117 gemeenten. De aantallen varieerden van 1 voor 

Aalten tot 7 voor Arnhem. Opvallend is, dat voor Nijmegen slechts een enkel stel 

inhoudsmaten werd besteld.114

Onderwijsachterstanden die ook hun weerslag konden hebben op de invoering van de 

meter kunnen vele oorzaken hebben gehad. Een indruk van deze problemen geven de 

rapporten van H. Wijnbeek, sinds 1823 hoofdinspecteur van het niet-universitaire onderwijs in 

Nederland. Zijn verslagen behandelden de toestand van het lager- en vervolgonderwijs voor 

Gelderland in de jaren 1835, 1841 en 1842.115 Er is gezocht naar gegevens over het 

voorhanden zijn van maten en gewichten in de scholen, aantallen leerlingen en de kwaliteit 

van het rekenonderwijs, maar de rapporten geven te weinig informatie. Hij verwees slechts 

enkele keren naar het metrieke stelsel, zoals in Ewijk bij Nijmegen, waar het onderwijs in 

1835 overigens onder de maat was. Stellen maten en gewichten waren in de meeste scholen 

afwezig en daar waar ze werden aangetroffen, werden ze vaak te weinig gebruikt. In 1841 

noemde hij in dit verband Dalem, Waardenburg, Opijnen en Renoy. Het tegendeel was het

114 Besluit GS, Arnhem 23 sept. 1830, no. 31, vochtmaten voor scholen. (RAG, Archieven GS, inv. no. 9589, no. 31).

115 R. Reinsma, ‘Het onderwijs in Gelderland tussen 1830 en 1850 volgens de rapporten van de hoofdinspecteur Wijnbeek’, 
BMG 61(1962-1964) over 1834 en 1835, 291-320; 65(1971) over 1841, 153-195 en 67(1973) over 1842, 86-107.
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geval in Vuren, Herwijnen, Haaften en Gellicum, waar de leerlingen vertrouwd waren 

gemaakt met de stellen. In 1842 waren er nog steeds scholen waar nauwelijks aan rekenen 

werd gedaan, speciaal op het platteland, zoals in Geesteren en Gelzelaar.

In de negentiende eeuw gingen weinig Gelderse kinderen naar school en deze 

omstandigheid kan een vertragende invloed hebben gehad op de gewenning aan het metrieke 

stelsel. De kwaliteit van het onderwijs verschilde van plaats tot plaatsen er zijn aanwijzingen 

dat de kwaliteit van protestantse en katholieke scholen verschilde; Wijnbeek sloeg de eerste 

meestal hoger aan. De protestantse scholen leden echter in 1841 onder een boycot door 

katholieke ouders die eigen scholen wilden oprichten. In plaatsen als Aquoy en Alphen 

werden veel katholieke kinderen thuis gehouden.

Overschakeling op nieuwe eenheden betekende ook voor de industrie het verloren gaan 

of aanpassen van oude normen. Hoe dit probleem kon worden opgelost, tonen ons de Gelderse 

steenbakkerijen, een van de belangrijkste industrieën in die provincie. Deze industrietak 

leverde veel stenen aan andere provincies, maar vooral aan Holland. Naast een bestaand 

assortiment van stenen voor speciale toepassingen in de bouw bestond er een standaardmaat 

voor bakstenen, namelijk 9x4-1/2x2 Rijnlandse duim. In 1825 werd de invoering van de 

Nederlandse duim in de steenbakkerijen ter sprake gebracht.116 Onder verwijzing naar een 

circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 16 november 1825, werd aan de 

plaatselijke overheden een aantal vragen voorgelegd. Welke maat werd nu voor stenen 

gebruikt en welke metrieke maat kon deze vervangen? Welke termijn moest worden gesteld 

voor de omschakeling en welke bepalingen waren nodig om het doel te bereiken? De 

Gedeputeerde Staten gaven in het antwoord aan het ministerie het standpunt weer van de 

hoofdingenieur van Waterstaat in Gelderland, F. Beyerinck. Voor stenen bestonden vele 

uiteenlopende maten en weinig normen. Er waren twee mogelijkheden tot normalisering in de 

steenbakkerijen, namelijk de afmetingen van de stenen zelf, of de mallen waarin ze werden 

gevormd. Bij de mallen ging het ook om de buitenwerkse afmetingen. De laatste methode had 

nadelen, omdat er veel verschillende bouwmaterialen en vormen bestonden. Beyerinck stelde 

twee formaten voor, een kleine steen van 18x8,8x4,2 Nederlandse duim voor de aanleg van 

wegen, dunne muren, gangpaden en schoorstenen en een grote van 22x10,3x5,2 Nederlandse

116 GS aan de schouten van Doetinchem, Zevenaar, Doesburg, Overbetuwe, Rijk van Nijmegen, Nederbetuwe, Tielerwaard, 
Bommelerwaard; de steden Arnhem, Nijmegen, Zaltbommel, Tiel, Zutphen met verwijzing naar de circulaire van min. BIZA, 
dd. 16 nov. 1825 aan GS van alle provincies (RAG, Archieven GS, inv. no. 8588); antwoorden Zevenaar 17 jan; Ruurlo 20 jan; 
Ambt Doesburg 2 feb.; Elst 4 feb.; Opheusden 11 mrt; Nijmegen 20 mrt.; Tiel 16 januari en 25 mei 1826.
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duim voor metselwerk en dikke muren. Een genormaliseerde mal zou 24,2x11,8x5,5 

Nederlandse duim kunnen meten. Beyerinck wilde de andere bestaande stenen niet verbieden, 

zodat keuzes mogelijk zouden blijven. Het zou altijd mogelijk zijn om de afmetingen van die 

stenen ook in Nederlandse maat uit te drukken. Daarna volgde een aantal antwoorden van 

plaatselijke overheden. In het kort kwam het erop neer dat normalisering van stenen veelal 

werd afgewezen, maar de invoering van het metrieke stelsel op zich werd geaccepteerd. 

Gemeenten en de daar gevestigde bedrijven wilden hun eigen maten aanhouden: Ruurlo 

23x11x5; Ambt Doesburg 26x12,5x6; Nijmegen 23,5x11,5x5,5; Opheusden (firma Jansen en 

van Bent) 25x12,5x4,1 Nederlandse duim of centimeter. Als bezwaren tegen normalisering 

werden naast de kosten de volgende argumenten aangevoerd: Gelderse stenen werden in Hol

land afgezet (Zevenaar), werkzaamheden aan bestaande objecten en krimp tijdens het bakken 

(Elst), vrijheid voor fabrikanten bij de productie (Tiel, informatie van steenbakker P. de 

Leeuw). Nijmegen was ook tegen normalisering maar gaf geen reden voor dit standpunt.

De Gedeputeerde Staten waren voor invoering van een landelijke maat voor bakstenen 

en stelden daartoe de eigen norm van 9x4-1/4x2 duim, herleid naar Nederlandse maat voor. 

Het voordeel daarvan was dat deze meest gebruikte steen niet vervangen hoefde te worden. 

Hier was sprake van door de praktijk ingegeven soft conversion, ook omdat deze keuze zou 

leiden tot kostenbesparing. Een definitief besluit over normalisering van stenen ontbreekt. 

Verschillende toepassingen in de bouw maakten voor stenen vele afmetingen noodzakelijk.
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Hoofdstuk 6. Het Departement van de Nedermaas en Limburg

Het metrieke stelsel is hier onder geheel andere omstandigheden ingevoerd dan in het Noor

den. Het Departement van de Nedermaas viel onder de Franse wetgeving en het systeem werd 

door de Fransen dwingend opgelegd. Toen de Fransen in 1814 vertrokken, verdween het me

trieke stelsel in de praktijk vrijwel geheel uit dit gebied, hoewel het wettelijk bleef bestaan. 

Het is daarna onder Willem I ingevoerd en dit proces ging gepaard met dezelfde problemen 

die ook in het Noorden optraden.

1. De komst van de Fransen en de aanloop tot de omschakeling

In het tegenwoordige Belgisch en Nederlands Limburg is de meter onder andere 

omstandigheden ingevoerd dan in de Noordelijke Nederlanden. Het gebied werd in het najaar 

van 1794 door de Fransen veroverd en in 1795 als een van de Départements Belgiques bij 

Frankrijk ingelijfd, namelijk als het Departement van de Nedermaas of Département de la 

Meuse Inférieure. Daardoor kwam er ook een eind aan de talloze oude grote en kleinere 

soevereine of semi-soevereine heerlijkheden. De volledige gelijkstelling met de rest van 

Frankrijk werd onder Napoleon voltooid.1

Tot 1800 stonden de commissarissen van het Directoire Nicolas Girard (1795-1799) en 

François Cavenne (1799-1800) aan het hoofd van de centrale administratie. Onder het Con

sulaat en het Keizerrijk werden zij door drie prefecten opgevolgd, achtereenvolgens Jean 

Henri Becays Ferrand (1800-1801), Pierre Loysel (1801-1806) en Jean Baptiste Roggieri 

(1806-1814). Het departement was verdeeld in 31 kantons, bestuurd door maires en adjoints. 

Hun houding had een grote invloed op de uitvoering van Franse maatregelen.

Veel Franse maatregelen zetten kwaad bloed bij grote delen van de bevolking, waarbij 

het speciaal ging om de belastingheffing, de anti-kerkelijke politiek en de militaire 

dienstplicht. De Fransen werden in deze streken met gemengde gevoelens ontvangen. Onder

1 P.J.H. Ubachs, ‘Een Franse uithoek: Limburg 1794-1814’, Bijdragen en Mededelingen tot de Geschiedenis der Nederlanden 
(BMGN) 104(1989), 654-656; P.J.H. Ubachs, ‘De Franse Tijd in de Limburgse Maasstreken’, Publications, jaarboek van het 
Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap (Maastricht 1994), 22; J. Roppe, G. Panhuys en E. Nuyens, De Decadaire, 
respectievelijk maandelijkse rapporten van de commissarissen van het Directoire Exécutif in het Departement van de 
Nedermaas (heruitgave), 7.

2 Decadaire rapporten, 13; L.J. Rogier en M.G. Spiertz, ‘Limburg in de Franse Tijd’, in: Limburgs Verleden 2(Maastricht 
1967), 680, 681-682.
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de verlichte burgerij vonden zij sympathisanten die zich in Maastricht en Roermond in 

Fransgezinde clubs hadden verenigd. Daartegenover stonden de geestelijkheid die de Franse 

antireligieuze politiek vreesde, de adel die zijn voorrechten in gevaar zag komen en de meeste 

ingezetenen in stad en platteland die de Franse fiscale en kerkelijke maatregelen afwezen. De 

antikerkelijke politiek onder commissaris Girard wekte veel verbittering op. Kloosters werden 

ontbonden en kruisbeelden langs de wegen werden vernietigd. Ook Girard legde alle gees

telijken de eed van haat tegen het koningschap en de anarchie op, wat aan katholieke kant 

leidde tot scherpe tegenstellingen tussen de prêtres assermentés en de prêtres insermentés of 

réfractaires. Priesters die de eed hadden afgelegd, werden vaak door hun parochianen 

geboycot en zij die weigerden riskeerden deportatie. Verzet tegen deze maatregelen was 

meestal passief. Tot actief verzet werd in 1798 overgegaan in het tegenwoordige Belgisch 

Limburg, toen daar de zogeheten Boerenkrijg uitbrak; het centrum van deze opstand was 

Hasselt.4 Pas na het begin van het Eerste Consulaat in december 1799 kwam het gebied tot 

rust. De kerk kreeg meer ruimte en de economie stabiliseerde zich. Het lijkt er echter op dat 

de afkeer van het Franse bestuur verder bleef smeulen. Tegen het einde van het Keizerrijk 

laaide het lijdelijk verzet overal weer op. Velen stonden klaar om de verbonden troepen als 

bevrijders in te halen.5

Het oude Overkwartier en Overmaas kenden veel verschillende maten en gewichten; als 

oorzaak moet de versnippering van het gebied worden aangenomen. Onder het op unificatie 

gerichte Franse bestuur zou in alle ingelijfde streken het metrieke stelsel worden ingevoerd. 

De omschakeling begon op 12 mei 1796 in de Nedermaas met een dringend verzoek van de 

Conseil des Poids et Mesures in Parijs aan de departementale administratie in Maastricht tot 

medewerking van alle overheden. Deze vernieuwing was geregeld bij de wet van 1 

vendémiaire an IV (23 september 1795). Eerst werden de bestaande stelsels geïnventariseerd 

en herleidingstabellen werden vervaardigd. De minister van Binnenlandse Zaken, François de 

Neufchâteau, gaf daartoe 30 juli 1796 de opdracht. Op 24 maart 1796 was de Agence

3 L.J. Rogier en M.G. Spiertz, a.w., 673; Decadaire rapporten, N. Girard, 1 vendémiare an VI (22 sept. 1797), 50.

4 L.J. Rogier en M.G. Spiertz, a.w., 685-686; T.H. Vandebeek en J. Grauwels, De Boerenkrijg in het departement van de Neder
maas (Hasselt 1961), passim.

5 L.J. Rogier en M.G. Spiertz, a.w., 683.
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Temporaire des Poids et Mesures opgericht, die in geheel Frankrijk de invoering van de 

meter moest coördineren.6

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf in september 1798 opdracht tot de invoering 

van de lengtematen, waarna in fasen de andere maten en gewichten volgden. Om dit proces te 

bevorderen, werden openbare meet- en weeghuizen gevestigd in de kantonnale hoofdplaatsen 

en in steden met meer dan 5 000 inwoners.7 Particulieren mochten dergelijke huizen niet 

exploiteren, maar het gebeurde toch. Daar waren alle denkbare maten en gewichten te vinden, 

behalve de wettelijk erkende meters, kilogrammen en liters. De meeste mensen zullen juist 

daar hun goederen hebben laten wegen en meten. Aan de ijkers en de overheden bleef de taak 

deze illegale huizen op te sporen en uit te schakelen. In 1802 kregen Maastricht, Venlo en 

Roermond een openbaar meet- en weeghuis; Venlo en Roermond mochten ieder drie ijkers 

aanstellen.

De Franse wetgeving van 13 brumaire an IX en die van het voorjaar van 1812 gold 

uiteraard ook voor deze streek. In de Nedermaas liep de invoering van het gebruikelijke 

stelsel per 1 augustus 1812 vertraging op. Het betreffende ontwerpdecreet van de prefect 

Roggieri werd pas op 21 december 1812 door Montalivet goedgekeurd. Vijf dagen later werd 

de invoering van het Napoleontische stelsel met ingang van 1 januari 1813 afgekondigd. Het 

gebruikelijke stelsel was uitsluitend toegestaan in het dagelijks leven en voor kleine 

transacties. Als een klant bediening in metrieke eenheden vroeg, moest de verkoper aan dat 

verlangen voldoen. Hierin ging het decreet verder dan de Franse besluiten, omdat de winkelier 

hierin niet specifiek daartoe werd verplicht.9 Roggieri was geen voorstander van de 'meet- en 

weeg instrumenten' van Napoleon en Montalivet, maar hij moest de Parijse richtlijnen 

uitvoeren. Hij was een typische vertegenwoordiger van de door Kula genoemde ambtenaren

6 BIZA aan centr. adm., Parijs, 12 thermidor an IV (30 juli 1796); Conseil des Poids et Mesures, no. 48, 23 floréal an 5 (12 mei 
1796; no. 49, BIZA aan centr. adm., Parijs 4 germinal an IV (24 mrt. 1796) (Rijksarchief Limburg [RAL], Frans Archief[FA], 
inv. no. 2490, Poids et Mesures, Introduction du nouveau système, instructions et mesures prises, an V (1796)-1813, no. 47, 48, 
49).

7 BIZA aan centr. adm., Parijs 22 fructidor, an VI (8 sept. 1798); inv. no. 2490, no. 37, Bureau de Commerce, Parijs 14 floréal 
an VII (3 mei 1799); inv. no. 2486, Centrale administratie, Maastricht 28 nivôse an X (18 jan. 1802), aan onderprefecten van 
Roermond en Venlo (RAL, FA, inv. no 2490, 1798, no. 46; 1799, no. 37; inv. no. 2486, Ingekomen brieven, stukken, minuten 
van uitgaande brieven betreffende poids et mesures, an IV (1796)-1813, 1802).

8 Centrale administratie aan onderprefecten van Roermond en Venlo, Maastricht 28 nivôse an X (18 jan. 1802), (RAL, FA, inv. 
no. 2486).

9 BIZA aan centr. adm., Parijs 21 dec. 1812; ontwerpdecreten dd. 26 dec. 1812, bijgevoegd het decreet van 12 feb. en het besluit 
van 28 mrt. 1828 (RAL, FA, inv. no. 2490, no. 13 en 50).
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die de vernieuwing probeerden door te voeren. Zijn voorkeur blijkt uit het volgende voorval 

dat zich in september 1813 afspeelde. Ambtenaren van de Droits Réunis (de dienst van 

indirecte belastingen met bevoegdheid om maten en gewichten te controleren), hadden deci

male maten en gewichten tijdens een winkelvisitatie in Maastricht beslag genomen, in de 

mening verkerend dat deze verboden waren. Dit kwam de inspecteur van het ijkwezen in de 

Nedermaas, Louis Deschamps, te weten en hij bracht op 15 september Roggi eri van deze 

gebeurtenis op de hoogte. Twee dagen later gaf de prefect de inspecteur van deze 

belastingdienst in Maastricht de opdracht de stukken onmiddellijk aan de eigenaar terug te 

geven.10 Nadat het departement van de Nedermaas onder Nederlands gezag was gekomen, 

bleek dat ook de invoering van het metrieke stelsel onder de Fransen niet was gelukt.11

2. Problemen tot 1813

De lagere overheden werden nauw betrokken bij de invoering van de nieuwe maten en 

gewichten. In de eerder genoemde brief van de Conseil des Poids et Mesures van 12 mei 1796 

werden de plaatselijke besturen opgeroepen de bevolking voor te lichten. Het gebrek aan inzet 

van die kant begon zich echter af te tekenen. Het verzamelen en versturen van gegevens over 

lokale maten en gewichten naar de departementale administratie door de gemeentebesturen 

sleepte meer dan twee jaar aan. Pas op 18 januari 1799 kon de minister van Binnenlandse

Zaken de centrale administratie laten weten dat hij tevreden was over de verstrekte
12gegevens. Elders in Frankrijk hanteerden sommige departementen in hun correspondentie 

met Parijs oude oppervlaktematen zoals de bonnier (bunder), de acre (in dit geval een 

Normandische maat) en de arpent (morgen). De minister gaf de onwillige administraties op
1311 november 1798 te verstaan dat hij stukken met oude eenheden niet meer accepteerde.

Plaatselijke overheden bestonden meestal uit autochtonen, die een sterke band met hun 

streek en bevolking hadden. Waarom zouden ze de Fransen met hun revolutionaire

10 Deschamps aan prefect, Maastricht 15 sept., 1813; prefect aan directeur van de Droits Réunis, Maastricht, 17 sept. 1813 
(RAL, FA, inv. no. 2492, Poids et Mesures, an IX(1800-1813, Correspondence avec l'inspecteur Deschamps an IX (1800) - 
1813).

11 Rapporten van de Inspecteur (Deschamps), 17 juni 1815 en 18 nov. 1816. (KB, KA 300-d, conv. 2).

12 BIZA aan centr. adm., Parijs 22 fructidor an VI (8 sept. 1798); BIZA aan centr. adm., Parijs 29 nivôse an VII (18 jan. 1799) 
(RAL, FA, inv. no. 2490, no. 46).

13 BIZA aan departementen, Parijs 21 brumaire an VII (11 nov. 1798) (RAL, FA, inv. no. 2490, no. 42).
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nieuwlichterij steunen? Vroeg of laat zouden zij toch vertrekken en dan kon de gemeenschap 

de oude draad weer oppakken, niet alleen wat maten en gewichten, maar ook hun manier van 

leven betrof. Kula heeft gewezen op de tegenstelling tussen een in de streek gewortelde 

plaatselijke overheid, vertegenwoordigd door de burgemeester, versus een ver weg gelegen 

centraal bestuur dat met steun van de prefect veranderingen probeerde af te dwingen.14 Voor 

het verzet tegen het metrieke stelsel bestonden ook economische drijfveren. Veel burge

meesters, adjoints, commissarissen van politie en andere ambtenaren waren ook winkelier, 

koopman of caféhouder. In die kwaliteit werden ze steeds weer geconfronteerd met klanten 

die bediening in oude maat en gewicht bleven vragen.

Volgens een ministeriële circulaire van 23 november 1802 aan alle centrale 

administraties, dienden de oorzaken van de niet aflatende moeilijkheden gezocht te worden bij 

administratieve en logistieke problemen en bij de houding van publiek en (klein)handel. Er 

was gebrek aan nieuwe meet- en weegwerktuigen en veel slechte herleidingstabellen waren in 

omloop. Bij het opzetten van ijkkantoren bestonden financiële problemen, en incompetente 

ijkers leverden slecht werk. Metrieke maten en gewichten werden door veel neringdoenden 

gecombineerd om er oude waarden mee te wegen of te meten. Er was behoefte aan op de 

bevolking gerichte voorlichting en een pamflet, getiteld Avis Instructif sur l'usage des 

nouveaux poids werd voor verspreiding aanbevolen. Prijzen werden in vele gevallen nog 

steeds in oude maat of in naar metrieke eenheden herleide oude waarden uitgedrukt. Zo stelde 

de Franse graanhandel in vele gevallen haar prijzen in francs per 156 of 187 L, getalwaarden 

die overeen kwamen met de oude droge inhoudsmaten setier en muid. Voorlopig mochten 

oude gewichten tot metrieke waarden worden gejusteerd. De oorspronkelijke opschriften 

moesten worden vervangen door metrieke nummers en benamingen. Alle grotere plaatsen of 

municipaliteiten moesten beschikken over een meter, een liter en een serie gewichten als 

standaarden. Oude standaarden moesten worden opgeruimd.15

De sterke gehechtheid aan de oude maten en gewichten in de Nedermaas uitte zich op 

verschillende manieren. Klanten bleven om bediening in oude maat en gewicht vragen in de 

winkels. Volgens berichten van de burgemeesters van Merkstein, Tongeren, Gulpen, 

Veltwezelt, Leuth en Heerlen stonden in veel winkels metrieke maten en gewichten

14 W. Kula, a.w., 253.

15 BIZA, Bureau des Poids et Mesures aan prefecten, Parijs 2 frimaire an XI (23 nov. 1802) (RAL, FA, inv. no. 2486).
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schoongepoetst en ongebruikt te pronken voor het geval dat de ijker onverwacht kwam 

visiteren. De burgemeesters van Merkstein en Gulpen meldden dat de meeste ingezetenen 

door bleven gaan met het hanteren van oude eenheden.16

Neringdoenden moesten zelf voor de kosten opdraaien en dit zal hen niet geestdriftig 

voor het nieuwe systeem hebben gemaakt. Deze gang van zaken werd op 10 april 1805 

bevestigd door een circulaire van de préfecture de police in Parijs, bestemd voor de burge

meesters, waarin vooral de winkeliers aansprakelijk werden gesteld voor de slechte gang van
17zaken. Toch werd toegegeven dat veel consumenten bleven vasthouden aan oude eenheden. 

De brief noemde het uitmeten en -wegen van oude waarden met metrieke maten en

gewichten, waarbij geen bedrog werd geschuwd; sommige winkeliers verkochten 200 gram
18voor een oud half pond. Veel neringdoenden voerden aan dat hun goederen in oude 

eenheden werden geleverd en dat het metrieke stelsel geen levenskansen had.

De tegenstand ging nog verder want er werden nieuw vervaardigde illegale voeten, el

len, ponden en andere illegale meet- en weeginstrumenten gevonden. Deschamps trof in 

september 1807 in Maastricht drie nieuwe setiers aan.19 We hebben hier te maken met een 

vorm van uitgesproken actief verzet.

De inspecteur van het ijkwezen Deschamps stuurde tussen 1805 en 1813 rapporten over 

zijn rondreizen naar de prefecten en in 1814 naar het nieuwe Nederlandse bestuur, beide 

gevestigd in Maastricht. Hij was een van de 25 inspecteurs van maten en gewichten die door 

de Franse regering bij wet van 29 prairial an IX (20 juni 1801) waren aangesteld. Iedere 

inspecteur had vier departementen onder zijn hoede; Deschamps werkte in de Nedermaas,

Ourthe, Maas en Sambre, en Wouden. Bij zijn jaarlijkse visitatiereizen moest hij zich laten
20vergezellen door een of meer politieagenten, gewoonlijk was dat de commissaris. Uit de 

rapporten blijkt dat hij in 'zijn' departementen veel hinder ondervond van tegenwerkende 

lagere overheden.

16 Rapporten 1808 van burgemeesters Merkstein 26 april, Heerlen 15 juni en 3 oktober, Tongeren 20 juli, Gulpen 16 sept. Leuth
12 okt., Veltwezelt 30 okt (RAL, FA, inv. no. 2486).

17 Dit bericht was naar alle departementen gestuurd om er nota van te nemen.

18 Préfecture de Police, Parijs 20 germinal an XIII (10 april 1805) (RAL, FA, inv. no. 2490).

19 Ibid; Rapport Deschamps, 13 sept. 1807 (RAL, FA, inv. no. 2492).

20 Rapporten Deschamps, 18 brumaire an XIV (9 nov. 1805), 18 frimaire an XIV (9 dec. 1805), 26 okt. 1806, 6 aug. en 15 sept. 
1807 (RAL, FA, inv. no. 2492).
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De eerste rondreis maakte hij van oktober tot en met december 1805, waarbij hij werd 

geconfronteerd met onverschillige en onwillige commissarissen van politie in Tongeren en 

Bilzen. In Hasselt stuitte hij op een muur van verzet bij de bevolking en de plaatselijke

overheid. Deschamps keerde er in het najaar van 1806 en 1807 terug en beide keren liet de
21commissaris van politie zich niet zien. Twee andere plaatsen, Maaseik en Steenzweer, deden

22volgens Deschamps nauwelijks onder voor Hasselt. In Maaseik stonden de burgemeester en 

de adjoint lijnrecht tegenover elkaar. De burgemeester gebruikte als winkelier uitsluitend 

oude maten en gewichten en in juni 1808 betrapte Deschamps hem op het gedogen ervan in 

het meet- en weeghuis. De adjoint was echter een voorstander van het metrieke stelsel. In 

Stevensweert gaven daarentegen zowel de burgemeester als de adjoint ‘l'exemple de la 

Contravention’. De eerste was winkelier, de tweede was caféhouder, bij hem waren pinten in 

het café gevonden. Hij vroeg de prefect maatregelen te nemen tegen beide ambtenaren: hun
23gedrag was ‘une infraction aussi publique et aussi scandaleuse’. Ook in de steden Roermond 

en Sint-Truiden ondervond hij hinder van de kant van de overheid. Deschamps was wel te 

spreken over de medewerking van de autoriteiten in Venlo en Maastricht en in het najaar van
241807 prees hij de adjoint van Sint-Truiden. De andere gemeenten zweefden tussen deze 

uitersten in. Als hij kwam controleren, werden de overheden actief, maar zodra hij was 

vertrokken, werden alleen verordeningen aangeplakt en de ijver verflauwde tot het volgend 

jaar. Volgens Deschamps voerden betrapte overtreders vrijwel steeds de eerder genoemde
25argumenten aan. Winkeliers in Tongeren en Bilzen beweerden dat de oude maten en 

gewichten alleen ter vergelijking met de nieuwe werden gebruikt. Een winkelierster in Hasselt 

bleek de politie met succes het recht te hebben ontzegd een oude el in beslag te nemen.26 In 

Weert durfden slagers uit angst voor hun klanten de oude maten en gewichten niet uit hun
27winkels te verwijderen.

21 Rapporten Deschamps, 25 okt. 1806; 15 sept. 1807 (RAL, FA, inv. no. 2492).

22 Deschamps aan Roggieri, 9 juni 1808 (RAL, FA, inv. no. 2486).

23 Ibid.

24 Rapporten Deschamps, 25 okt. 1806 en 15 sept. 1807 (RAL, FA, inv. no. 2492).

25 Rapporten Deschamps, 9 juni 1808-11 juni 1813 en inv. no. 2492, rapporten 25 okt. 1806-22 juni 1807 (RAL, FA, inv. no. 
2486).

26 Rapport Deschamps, 18 frimaire an XIV (9 dec. 1805) (RAL, FA, inv. no. 2492).

27 Rapporten Deschamps, 25 okt. 1806 en 13 aug. 1811; 9 juni 1808 (RAL, FA, inv. no. 2492; inv. no. 2486).
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Tot in 1814 bleven de rapporten van Deschamps in mineurstemming. In 1811 vroeg hij zich
28zelfs af of de inspecties nog wel zin hadden. Hij was ervan overtuigd dat het metrieke stelsel 

zou verdwijnen zodra de controle wegviel. Volgens Deschamps sloeg het stelsel van
29Napoleon ook niet aan.

Terwijl Deschamps zijn visitatiereizen maakte, maanden de prefecten Loysel en 

Roggieri de gemeenten herhaaldelijk aan tot medewerking. Op 9 november 1805 schreef 

Loysel de burgemeesters van Vaals, Tongeren, Venlo, Bilzen, Valkenburg en Rekem aan, 

waarbij hij de geringe vorderingen van de nieuwe maten en gewichten aan de kaak stelde. 

Roggieri stuurde op 4 mei 1808 naar alle gemeenten een rondschrijven waarin hij aandrong 

op strenge controles in de winkels.

Een maatregel die Roggieri in 1811 trof, viel bij Deschamps evenwel niet in goede
30aarde. Het ging om een decreet dat de prefect op 20 april van dat jaar had uitgevaardigd.30 

Volgens artikel 4 mochten overtreders niet meer strafrechtelijk worden vervolgd; alleen 

administratieve inbeslagname en vernietiging van oude stukken was nog mogelijk. 

Deschamps meende dat deze versoepeling na tien jaar metriek stelsel niet op zijn plaats was.

De dwarsliggende stedelijke overheid van Hasselt werd verschillende keren 

gewaarschuwd, maar deze volhardde in haar verzet. Roggieri gaf de onderprefect Jean Arnoul
31op 16 juni 1808 een berisping. De prefect gaf Arnoul te verstaan dat hij de situatie in Hasselt 

kende en gelastte hem zijn verzet te staken. Op 24 juli 1813 probeerde Roggieri Arnoul 

opnieuw op zijn plicht te wijzen en nu bleek dat deze een overtuigd aanhanger van het 

Napoleontische stelsel was. Arnoul was niet onder de indruk van de berisping en antwoordde 

met een lofzang op het systeem van 1812 volgens de lijn van Napoleon en Montalivet: het 

decimale eenhedensysteem was ongeschikt voor praktisch gebruik. Daarom was het 

eenvoudige gebruikelijke stelsel tot stand gekomen en Arnoul verwachtte dat de ingezetenen
32het zouden accepteren. Waarom was het verzet tegen het decimale metrieke stelsel in

28 Rapporten Deschamps, 25 aug. 1811 (RAL, FA, inv. no. 2492).

29 Rapport Deschamps 11 juli 1813 (RAL, FA, inv. no. 2492).

30 Rapporten Deschamps, 13 aug. 1811 (RAL, FA, inv. no. 2492).

31 Loysel aan burgem. van Vaals, Tongeren, Venlo, Bilzen, Valkenburg en Rekem, Maastricht 18 brum. an XIV (9 nov. 1805); 
inv. no. 2492, prefect aan onderprefect van Hasselt, Arnoul, Maastricht 16 juni 1808; circulaire no. 221, Roggieri aan burge
meesters, Maastricht 4 mei 1808 (RAL, FA, inv. no. 2492, 1805; 1808; inv. no. 240, 1808, no. 16, circ. 221).

32 Prefect aan onderprefect van Hasselt, Maastricht 24 juli 1813; Onderprefect aan prefect, Hasselt 31 juli 1813 (RAL, FA, inv. 
no. 2492; inv. no. 2491, Poids et Mesures, an IX (1800)- 1813).
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Hasselt zo hevig en volhardend? Arnoul bevond zich in een positie waarin hij de plaatselijke 

overheid achter zich kreeg om de invoering ervan blokkeren. In Hasselt vinden wij een 

belangrijk aspect dat benadrukt wordt door Kula: de tegenstand van de bevolking ondervond 

de volledige steun van de plaatselijke overheid. Ook de reeds genoemde betrokkenheid van
33deze stad bij de Boerenkrijg kan van invloed zijn geweest.

Overtreders werden gerechtelijk vervolgd, maar uit de Franse tijd zijn geen 

processtukken beschikbaar. Naast het constateren van overtredingen vernielde Deschamps 

soms in het openbaar en in tegenwoordigheid van de overtreders, de gevonden oude maten en 

gewichten. In het najaar van 1806 trof hij in een Maastrichtse bakkerij een aantal grote ijzeren 

gewichten aan die demonstratief in de Maas werden gegooid. Zeven maanden later sloeg 

Deschamps in Tongeren, Maaseik en Maastricht pinten stuk. In Maastricht had een producent 

en koopman in aardewerk oude pinten gemaakt 'om de plattelanders tegemoet te komen'. Hij 

uitte deze bewering toen Deschamps hem gelastte zich van die maten te ontdoen. Om de 

koopman duidelijk te maken dat hij in overtreding was, sloeg Deschamps een pint voor zijn 

ogen in stukken.34

Naarmate het aantal neringdoenden steeg dat voorzien was van de vereiste stukken, 

werd het niet laten herijken van toenemend belang, zowel onder het Franse bestuur als onder 

Willem I. Bij besluit van 28 februari 1811 van de prefect werd de jaarlijkse herijk dwingend 

voorgeschreven. In 1813 werden uit 63 plaatsen nalatige ijkplichtigen door de prefectuur 

'uitgenodigd', om zich alsnog binnen twee weken na ontvangst van het dwangbevel met hun 

wettelijke maten en gewichten op de prefectuur in Maastricht te melden, onder dreiging met 

strafvervolging. Voor de opgeroepenen die van ver kwamen, zal deze oproep een straf op zich 

zijn geweest. Zij verloren een of meer dagen aan inkomsten en hadden meer of minder grote 

onkosten door hun gedwongen reis. De meesten waren winkeliers, daarnaast bakkers, slijters, 

molenaars, leerlooiers, boterhandelaren, slagers, oliehandelaren, verkopers van garen, band en 

textiel en rondreizende venters. Bij iedere gemeente staat het aantal gepatenteerden (betalers
35van bedrijfsbelasting) naast het aantal overtreders.

33 T. Vandebeek en J. Grauwels, a.w., 124-189.

34 Rapporten Deschamps, 25 okt. 1806 en 6 juni 1807 (RAL, FA, inv. no. 2492).

35 Avis tot verschijning voor het bureau van het ijkwezen en Staten van gepatenteerden, 1813 (RAL, FA, inv. no. 2494); zie 
bijlage 24.
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In 1813 bleek de invoering van beide Franse stelsels te zijn vastgelopen en overal doken de 

oude maten en gewichten weer op. Door al deze blijken van verzet bleef volgens Deschamps 

uiteindelijk maar één oplossing mogelijk, namelijk de tijd zijn werk laten doen.36

3. De Nedermaas en Limburg onder het Koninkrijk der Nederlanden

De overgang naar een nieuw bewind veroorzaakte verwarring en onzekerheid over de maten 

en gewichten. Het commissariaat van Luik sloeg in 1815 bij de gouverneur, Charles de
37Brouckère, alarm over de onzekere toestand en vroeg om maatregelen. Een rapport van 

Deschamps toonde aan dat op de rechteroever van de Maas het nieuwe systeem niet meer 

werd gehandhaafd. Eind december antwoordde de gouverneur dat hij niet aan dit verzoek kon 

voldoen, omdat landelijke regelingen uitbleven. Hij kreeg van de minister de opdracht de in 

het Zuiden bestaande wetgeving en besluiten uit te voeren, omdat anders de handel schade 

zou lijden. De minister bevestigde in april 1816 nogmaals de voorlopige geldigheid van de
38Franse bepalingen in de Zuidelijke provincies. Naast het feit dat in Amsterdam de Eerste 

Klasse al bezig was met voorbereidingen, was het gevoerde beleid in het Zuiden een aanwij

zing dat de regering neigde tot de invoering van de meter.

In 1816 stuurde de gouverneur van Limburg de beschikbare gegevens over de bestaande 

oude maten en gewichten naar het ministerie. Bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1819 werden 

de gebruikelijke standaarden ongeldig verklaard om als schroot te worden verkocht. In juli 

van dat jaar gaf de gouverneur de arrondissementsijkers van Maastricht, Roermond en Hasselt
39de opdracht over te gaan tot uitvoering van dit besluit.

Ook in de jaren na 1820 bleven zich problemen voordoen. Deze reikten van klachten 

tegen de arrondissementsijker in Maastricht, Pieter Reini ers, in 1821 en 1824 tot het niet

36 Rapporten van de Inspecteur (Deschamps) van 17 juni 1815 en 18 nov. 1816 (KB, KA 300-d, conv. 2).

37 Commissariaat van financiën aan gouverneur, Luik 15 dec. 1815; gouverneur aan comm. van financiën, Maastricht 30 dec. 
1815 (RAL, E. Nuyens, Inventaris der archieven van het provinciaal bestuur van Limburg, 1814-1913, inv. no. 876, no. 22). De 
gouverneurs van Limburg waren: Ch. de Brouckère (1815-1828) en M.H.G. de Beeckman de Libersat (1828-1831). Willem I 
stelde in 1831 J. Gericke van Herwijnen aan, niet als gouverneur maar als Buitengewoon Commissaris des Konings. De 
Belgische regering stelde in 1830 L. baron de Mheer aan als gouverneur; de hoofdstad was Hasselt.

38 Gouverneur aan BIZA, Maastricht, 30 dec. 1815; BIZA aan gouverneur, Den Haag, 30 dec. 1815; BIZA aan gouverneur, Den 
Haag, 10 april 1816 (RAL, Prov. best., inv. no. 878, no. 26; inv. no. 892).

39 Minister BIZA aan gouv., Den Haag 4 april 1816 GS aan BIZA; opgave van maten en gewichten, Maastricht 11 april 1816; 
minister van BIZA aan gouverneur Limburg, Brussel 28 juni 1819; GS aan arr. ijkers Maastricht 9 juli 1819 (RAL, Prov. best., 
inv. no. 890, 1816, no. 5; inv. no. 3309, 1819 letter B).
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gebruiken van metrieke eenheden door ambtenaren. De Gedeputeerde Staten accepteerden een 

klacht van de fabrikant van maten en gewichten I. Kraus uit Maastricht. Hij had twaalf stellen 

gewichten bij Reiniers voor de ijk aangeboden en had zeven dagen moeten wachten voordat 

hij alle stellen weer in bezit had, waardoor zijn handel schade leed. In 1824 werd Reiniers een 

tweede maal door de Gedeputeerde Staten in het ongelijk gesteld, toen een molenaar en 

groothandelaar uit Urmond, G. Bauduin, een klacht indiende bij de gouverneur. Gedurende 

vijf jaar waren zijn knechts zonder opgave van redenen door Reiniers weggejaagd als zij 

gewichten kwamen aanbieden; alleen na lang aandringen ijkte Reiniers de aangeboden 

stukken alsnog. Op 9 juli 1824 stuurde Bauduin een knecht naar Sittard, waar Reiniers ijkte en 

hij werd zoals vroeger op een brutale manier weggejaagd. Reiniers wilde de gewichten alleen 

ijken als de eigenaar ze persoonlijk aanbood. Daar Bauduin vernomen had dat de winkeliers 

en herbergiers uit Urmond allen op deze manier werden behandeld, vroeg hij de gouverneur 

orde op zaken te stellen, zodat zij zonder 'gevexeerd' te worden aan de wetten konden 

voldoen. In een verweerschrift aan de gouverneur beweerde Reiniers dat Bauduin de 

problemen aan zich zelf had te wijten. Als groothandelaar in koloniale goederen had hij veel 

meer gewichten nodig dan een kleine winkelier. Reiniers voerde aan dat de klager jaar na jaar 

minder gewichten aanbood. Bauduin had stukken aangeboden van 50, 20, 10, 5 en 1 Ne

derlandse ponden en negen afzonderlijke stukken. De klacht over het wegsturen van zijn 

knecht tijdens de herijk van dit jaar was volgens Reiniers ongegrond. Bauduin was niet alleen 

groothandelaar, maar ook molenaar. Daarom moest hij een molenaarsgewicht van 100 

Nederlandse pond bezitten en dit stuk was niet aangeboden. Volgens de knecht was dit stuk 

wel voorhanden. Hij bood alleen de andere grote gewichten aan. Toen Reiniers naar de win

kelgewichten vroeg, overhandigde de knecht de negen andere stukken, die samen nog geen 

Nederlands pond wogen. De ijker wilde de winkelgewichten van vorig jaar zien, maar volgens 

de knecht had zijn baas die stukken niet nodig. Reiniers eiste daarop dat Bauduin zelf moest 

verschijnen om de zaak te bespreken. De ijker beriep zich op de aanwezigen als getuigen, 

namelijk de burgemeester en de secretaris van Sittard. De gouverneur gaf Reiniers echter te 

verstaan dat niemand mocht worden afgewezen wegens het aanbieden van te weinig stukken. 

Reiniers had ervoor te zorgen dat alle ijkplichtigen aan de eisen voldeden; daarna mocht hij 

optreden tegen overtreders.40

40 I. Kraus aan GS, Maastricht 9 en 10 jan. 1821; GS aan Reiniers met rekest, Maastricht 15 jan. 1821; inv. no. 1099, no. 1, G. 
Bauduin aan gouverneur, Urmond 11 juli; gouverneur aan ijker Reiniers om te dienen van belang betreffende dit rekest, Maas-
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Maastricht, Sint-Truiden en Tongeren kwamen in conflict met het provinciaal bestuur, omdat 

het metrieke stelsel er niet voldoende zou worden gehandhaafd. Reiniers bracht de zaak in 

Maastricht aan het rollen. Half maart 1824 richtte hij zich tot de Gedeputeerde Staten met 

enkele voorstellen. Bij artikel 19 van het memoriaal van 3 februari 1819 was het de Bureaus 

van Weldadigheid, Fabrieken en Kerken voorgeschreven geen rekeningen, plannen, facturen 

en andere documenten te accepteren die niet in de wettige munt- en meeteenheden waren 

gesteld. Reiniers nam aan dat de documenten volgens de wet waren opgesteld, maar hij 

geloofde niet dat die stichtingen het systeem verder gebruikten. Slechts een of twee bureaus 

waren voorzien van de vereiste maten en gewichten. De Administratie van in- en uitgaande 

rechten was overgegaan, maar veel molenaars die met deze instelling te maken hadden, waren 

uitsluitend in het bezit van oude gewichten.

Reiniers was ook in Tongeren op problemen gestuit en hij stelde daar een extra visitatie 

voor. Zodra de ijkers voor de jaarlijkse herijk kwamen, verdwenen de oude maten en gewich

ten plotseling. Reiniers werd uitgenodigd om in Tongeren en elders, zo vaak mogelijk en op 

onbepaalde tijdstippen te visiteren. De machtiging werd door de Gedeputeerde Staten gezien 

als een middel om overtredingen te ontdekken en tegen te gaan. Hij moest zich bij deze 

visitaties door een of twee leden van het plaatselijk bestuur doen vergezellen. De Gedeputeer

de Staten richtten zich eind april 1824 tot het gemeentebestuur van Maastricht, waar volgens 

Reiniers in openbare gedrukte stukken vaak geen metrieke eenheden werden gebruikt, zoals in 

de 'mercurialen' of marktberichten - maten en prijzen - in het provinciaal dagblad. De 

Gedeputeerde Staten vroegen zich af of in Maastricht de oude of de metrieke maten heersten 

en verlangden een uitvoerig verslag. In het gevraagde rapport wilde het gemeentebestuur 

aantonen dat alles was gedaan om de nieuwe eenheden te handhaven. De stad had nooit 

aanleiding gegeven tot ontevredenheid en het stedelijk bestuur kon niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor de geringe vorderingen van het metrieke stelsel. Het bijgevoegde rapport 

van de commissaris van politie Cudell zou de toestand verduidelijken. De klachten van de 

Gedeputeerde Staten waren ongegrond, omdat ze waren gebaseerd op een onvoorzichtig 

rapport van Reiniers. Hij had het opgesteld om zijn verdiensten te benadrukken ten koste van 

de politie, die Reiniers nooit assistentie had geweigerd; de commissaris was met hem in de 

belangrijkste winkels geweest. Deze visitatie was onderbroken door een zakenreis van

tricht 19 juli 1824; Reiniers aan gouverneur, Maastricht 24 juli 1824; gouverneur met afwijzing van verweer aan Reiniers, 
Maastricht 5 aug. 1824 (RAL, Prov. best., inv. no. 3353, letter X, Kraus; inv. no. 1103, no. 38, Reiniers).
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Reiniers naar Holland, waarvan hij tien dagen voordien terugkeerde. De visitaties hadden vrij

wel geen overtredingen opgeleverd en alle winkels waren voorzien van de vereiste maten en 

gewichten. Vanaf februari had de politie twee dagen per week gevisiteerd, de belang

hebbenden gewaarschuwd voor het begaan van overtredingen en aanwijzingen gegeven voor 

het gebruiken van herleidingstabellen. Daarbij was de commissaris iets ingevallen om de 

herleiding gemakkelijker te maken. Als op de andere kant van de Nederlandse el ook 100 

duim stonden, kon de Maastrichtse el van 6 palm en 7 duim met zijn onderdelen worden 

gemeten. De commissaris stelde een niet bedoelde toepassing van de Nederlandse el voor.

De belangrijkste klacht van de ijker betrof de invoering van de droge maten voor graan, 

meel en zout. Sommige winkeliers verkochten die goederen bij het gewicht, anderen leenden 

de benodigde inhoudsmaten. De commissaris wist niet of het redelijk was hen tot aankoop 

ervan te verplichten. Het bleef evenwel zaak op het bezit van oude maten en gewichten te 

blijven visiteren. Reiniers moest beginnen bij de voornaamste kooplieden en niet bij de 

kleinsten, zoals vorig jaar was gebeurd. De kleine neringdoenden die de opgelegde boetes niet 

konden betalen, werden aangepakt en de groten kwamen er toen veelal zonder kleerscheuren 

vanaf. In de tussentijd waren in herbergen aan de markt twaalf oude korenvaten in beslag 

genomen. Wat ontbrak was een 'tarief van verschillende korenmaten met de kwartmudde 

voor de provincie zodat iedereen gemakkelijk kon herleiden. De tabellen in het Annuaire de 

Province waren te nauwkeurig (tot een duizendste van een kop) om voor dagelijkse 

transacties gebruikt te worden. In de Maastrichtse Courant werden de graanprijzen nu uit

gedrukt in kwartmudden en niet meer per vat.41

Volgens het verslag van Sint-Truiden over 1825 was uit visitaties gebleken dat in de 

winkels de nieuwe eenheden werden gebruikt. Op 11 juli 1828 eiste de gouverneur echter 

inlichtingen ten aanzien van een bericht dat het metrieke stelsel juist niet werd gehandhaafd. 

Zo zouden de granen op de markt bij het oude stelsel worden verhandeld. De gouverneur nam 

aan dat het stadsbestuur niet moedwillig zaken had verzwegen in de rapporten, maar hij 

verlangde per omgaande bericht en hij dreigde met sancties als zou blijken dat de gemeente 

haar plicht niet zou hebben gedaan. Sint-Truiden antwoordde meteen. Op de markt werd het 

gebruik van oude eenheden geweerd. Uit een bijkomende verklaring moest blijken dat alle

41 Arr. ijker Maastricht aan GS, Maastricht 18 mrt; GS aan B en W Maastricht, Maastricht 30 april 1924, met ingesloten 
stukken: 2e bureau, burgemeester en schepenen Maastricht aan GS Limburg, Maastricht 29 mei 1824, comm. van politie, get. 
Cudell, aan b. en sch. over maten en gewichten, Maastricht 27 mei 1824 (RAL, Prov. best., inv. no. 3445, 30 april 1824, letter 
A).
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maten en gewichten op de markt waren geijkt en dat er geen overtredingen waren 

geconstateerd. Het was mogelijk dat tussen koper en verkoper in het geheim de oude maten 

werden gebruikt. Veel metingen geschiedden in huizen van burgers die niet onder de ijkplicht 

vielen, noch aan visitaties waren onderworpen. Het gemeentebestuur voerde aan dat het 

stelsel plichtmatig en waakzaam was gehandhaafd en dat overtreders voor de rechter werden
42gebracht. Van verder ingrijpen door de gouverneur in Maastricht en vier jaar later in Sint- 

Truiden is niets gebleken. Het is aannemelijk dat de verweerschriften werden aangenomen.

De stad Tongeren diende in 1825 een verslag in bij de gouverneur waarin werd vermeld 

dat in de laatste kwartalen onverwacht was gevisiteerd. Tijdens de eerste visitatie waren bij 

een klein aantal herbergiers onwettige maten vernietigd. Om de ingezetenen alle 

'hoegenaamde verschoningen te ontnemen', waren de besluiten en bepalingen herhaaldelijk 

gepubliceerd. Latere visitaties toonden aan dat de maatregelen effect sorteerden. Alle 

bezochte winkeliers en andere handeldrijvenden bezaten en hanteerden de vereiste maten en 

gewichten.43

In de herfst van hetzelfde jaar bleek echter dat 145 (!) ijkplichtigen in Tongeren de 

herijk over 1824 hadden verzuimd. Slechts twee bierbrouwers en twee bakkers hadden 

herijkte maten en gewichten in hun zaak. Reiniers verzocht begin september de Gedeputeerde 

Staten al deze personen te vervolgen en 'uit te nodigen' hun maten en gewichten alsnog, tegen 

dubbel ijkloon, aan te bieden in het ijkkantoor van Maastricht. Deze overtreders schenen te 

denken dat de herijk gratis behoorde te zijn. Omdat dat niet het geval was, bleven ze weg 

waardoor Reiniers twee dagen langer in die stad moest blijven. Het gevraagde dubbele ijkloon 

moest de extra verblijfkosten vergoeden. Naar aanleiding van dit voorval kreeg Tongeren in 

september een berisping van de Gedeputeerde Staten en de eisen van Reiniers werden meteen 

overgebracht. Uit het rapport van Reiniers over de nalatige ijkplichtigen zou zijn gebleken dat 

het stadsbestuur niet voldoende de hand aan de voorschriften had gehouden. In Tongeren 

werden blijkbaar veel overtredingen begaan, maar het stadsbestuur had de provinciale 

overheid daarvan nooit op de hoogte gesteld. In het eind september gegeven antwoord viel het

42 Burgem. St.-Truiden aan gouverneur, St.-Truiden 12 jan 1825; gouverneur aan burg. St.-Truiden, Maastricht 11 juli 1828; 
antwoord gem. bestuur aan gouverneur, St.-Truiden, 12 juli 1828, met verklaring commissaris van politie, gedateerd 13 juli 
(RAL, Prov. best., inv. no. 1125, no. 43, burg. St.-Truiden; inv. no. 1245, 11 juli no. 8, gouverneur; inv. no. 1246, 17 juli no. 28, 
antwoord).

43 Burg. en schepenen van Tongeren aan gouverneur., verslag, Tongeren 20 jan. 1825 (RAL, Prov. best., inv. no. 1126, no. 28,
24 jan., no. 536).
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gemeentebestuur Reiniers aan. Zijn rapport was met 'groot misnoegen' gelezen, omdat het 

rapport insinueerde dat het stedelijk bestuur nalatig was geweest in het uitvoeren van de 

bepalingen.

Veel bekeurden waren kleine fruitverkopers die weinig maten en gewichten bezaten. 

Reiniers had een aantal van hen weggestuurd, omdat ze te weinig stukken zouden aanbieden. 

Het feit dat de Gedeputeerde Staten van vervolging wilden afzien, als de nalatigen vóór 30 

september in Maastricht aan hun plicht zouden voldoen, stemde het gemeentebestuur tevreden 

en de betrokkenen werden op de hoogte gesteld. Zij die alsnog weigerachtig bleven, konden 

na de vervaldatum een strafzaak verwachten.44

In 1826 bleken 45 neringdoenden in Tongeren de herijk over 1825 te hebben verzuimd. 

Zij werden door de politierechter tot een boete van f 5,20 veroordeeld. In een gezamenlijk re

kest vroegen ze ontheffing van de boete, waarbij ze zich beriepen op onwetendheid en 

armoede. Het gemeentebestuur nam het voor hen op, maar verwierp het excuus van onwe

tendheid. Op grond van hun armoede en van het feit dat allen de achterstallige herijk over 

1825 en die van 1826 hadden laten verrichten, vroeg de burgemeester clementie in de vorm 

van vermindering van de boetes. Bij Koninklijk Besluit van 23 augustus 1826 werden ze tot 3 

gulden verlaagd.45

De gouverneur gaf in 1829 zijn mening over het grootschalig verzuim van de jaarlijkse 

herijk. Deze was tot nu toe verricht in de hoofdplaatsen van de districten. De ijkers hadden 

vaak weinig tijd de stempeling te verrichten en dan bleef de verificatie achterwege. Veel 

ijkplichtigen zouden niet voor de herijk verschijnen, als ze niet met strafvervolging zouden 

zijn bedreigd. Zij zagen de herijk als een formaliteit met als doel van neringdoenden een soort 

belasting ten bate van de ijkers te heffen. Hij wees op een voorstel van de 

districtscommissaris van Roermond. Deze had voorgesteld de maten en gewichten in de 

scholen als 'standaarden' te gebruiken en daarmee te laten ijken door het plaatselijk bestuur 

met medewerking van de onderwijzers. Dan konden de arrondissementsijkers volstaan met de

44 Reiniers aan GS, over de ijk in Tongeren over 1824, Maastricht 2 sept. 1825; GS aan gemeentebestuur Tongeren; aan off. van 
justitie, Maastricht, verzoek verzuimers uit Tongeren te vervolgen; aan Reiniers, allen Maastricht 9 sept. 1825; b. en sch. 
Tongeren aan GS, antwoord op brief 9 sept., Tongeren 26 sept. 1825 (RAL, Prov. best., inv. no. 3491, letter EE, 9 sept., Rei
niers; inv. no. 3493, letter AA, 30 sept. 1825, b. en sch.).

45 Adm. BB, met adres van inwoners van Tongeren aan GS, Den Haag 27 juni; adres van burgemeester van Tongeren, dd. 31 
juli, omtrent verzoek van Tongerse ingezetenen voor remissie; adm. BB aan GS, Den Haag 2 sept. met KB van 23 aug. 1826. 
(RAL, Prov. best., inv. no. 3523, letter RR, 11 juli, adm. BB; inv. no. 3526, letter U, 4 aug., burgemeester Tongeren; inv. no. 
3530, letter M, no. 26, 12 sept., adm. BB).
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herijk van de stellen in de scholen. Waarschijnlijk is dit voorstel een stille dood gestorven; 

een reactie van het Binnenlands Bestuur bleef namelijk uit.46

Bij ministeriële circulaire van 16 juli 1823 werd van de gouverneurs een jaarlijks 

verslag verwacht over de gemaakte vorderingen. Vrijwel alle rapporten zijn verloren gegaan, 

maar dat van 10 januari 1825 is bewaard gebleven. Een periode van een jaar was volgens de 

gouverneur te kort om veel veranderingen te kunnen waarnemen. De overgangsproblemen 

waren van dien aard dat ze alleen door de tijd konden worden overwonnen. Volgens 

ingekomen berichten werden de nieuwe maten en gewichten overal op openbare plaatsen en 

winkels aangetroffen. De aanwezigheid van de oude stukken bij neringdoenden werd steeds 

minder en daarmee nam het aantal strafzaken af. De winkeliers bleven echter met nieuwe 

gewichten oude waarden uitwegen, een van de bekende oude klachten. Strengere maatregelen
47dan tot nu toe waren genomen, waren wenselijk.

De nabijheid van niet-metriek Pruisisch gebied was lastig voor Limburgse 

neringdoenden die er zaken deden. Een van hen was de molenaar P. Meijers uit Kerkrade. Hij 

vroeg in het najaar van 1827 aan de gouverneur ontheffing van de verplichting Nederlandse 

gewichten in zijn molen te hebben en toestemming voor het gebruiken van niet-metrieke 

eenheden naar behoefte. Reiniers had bij Meijers gevisiteerd en hem te verstaan gegeven, dat 

hij alleen Nederlands gewicht mocht bezitten en gebruiken. Deze antwoordde daarop dat 

alleen op Nederlands gebied metrieke maten en gewichten werden gebruikt. Reiniers 

adviseerde afwijzing van het verzoek. Alleen al de belastingheffing maakte volgens Reiniers 

het bezit en gebruik van Nederlandse maten en gewichten in de molen noodzakelijk. Eind
48september wees de gouverneur het verzoek van Meijers af.

Het Koninklijk Besluit van 2 april 1829 was voor de Gedeputeerde Staten aanleiding 

speciaal aandacht te besteden aan de groothandels, waar de oude eenheden veel werden 

gebruikt. Om letterlijk aan de wet te voldoen werden ze in geschreven stukken vaak exact in

46 Gouverneur aan adm. BB, Den Haag, Maastricht 17 okt. met rapport van de districtscomm. van Roermond (RAL, Prov. best., 
inv. no. 1361, no. 32, 17 okt. 1829).

47 Gouverneur, rapport aan staatsraad adm. BB, Brussel, ingevolge ministeriële circulaire 16 juli 1823, P5001, no. 6b., letter BB, 
Maastricht 10 jan. 1825 (RAL, Prov. best., inv. no. 1124, no. 20).

48 Adres van molenaar P. Meijers uit Kerkrade aan gouverneur, Kerkrade 9 sept. 1827, naar Reiniers; Reiniers aan gouverneur, 
Maastricht 19 sept.; ‘Declinatoire dispositie’ van gouverneur aan Molenaar Meijers, Maastricht 25 sept. 1827 (RAL, Prov. best., 
inv. no. 1253, no. 23, 13 sept. 1827, adres; inv. no. 1254, no. 13, 25 sept, Reiniers en dispositie).
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metrieke eenheden herleid. De Kamers van Koophandel werden verzocht hieraan mee te 

werken.49

De Belgische Afscheiding van 1830 legde de invoering van het metrieke stelsel 

voorlopig lam. In Maastricht werd de herijk verricht, maar de teugels werden er tot 1834 

gevierd. In dat jaar werd bij dispositie van de Nederlandse commissaris buitengewoon 

Gericke van Herwijnen aangekondigd dat de voorschriften vanaf 1 januari 1835 in Maastricht 

weer volledig zouden worden gehandhaafd.50

Van de drie arrondissementscommissariaten, Maastricht, Hasselt en Roermond, levert 

alleen het laatstgenoemde zowel onder Nederlands als onder Belgisch bestuur bruikbare 

gegevens op. Aan het hoofd van een arrondissement stond een commissaris. Hij stond tussen 

de gemeenten op het platteland en het provinciaal bestuur; vanaf 1825 werd hij 

districtscommissaris genoemd. In het district Roermond had van 16 januari 1822 tot 25 

oktober 1830 Michiels van Verduynen deze functie.51 De rechtbank van Roermond liet hem in 

het voorjaar van 1821 weten dat geen overtredingen waren aangemeld en weet deze gang van 

zaken aan een tekort aan ijver van de ijkers. Een zo belangrijke verandering kon niet zonder 

overtredingen door belanghebbenden verlopen. Het is inderdaad gebleken dat pas na enige
52jaren bij deze rechtbank de vervolging van overtreders op gang is gekomen. De herijk kwam 

ook moeizaam op gang, omdat deze niet eerder dan 30 maart 1827 bij Koninklijk Besluit 

expliciet verplicht werd gesteld. In 1822 klaagde de arrondissementsijker van Roermond M. 

Ramaekers al dat de herijk in de plattelandsgemeenten op grote schaal werd verzuimd. Hij 

schreef dit gedrag toe aan onwil en verzet. Ramaekers zag echter de nalatigheid van 

gemeentebesturen over het hoofd. De gemeenten werden ieder jaar van de termijn en plaats op

49 Adm. BB, betr. KB 2 april 1829, aan gemeentebesturen, arr. ijkers en KvK's, Den Haag 29 april 1829; circulaire adm. BB, 
Den Haag 11 nov. 1829 (RAL, Prov. best:., inv. no. 3631, letter J, 8 mei, adm. BB; inv. no. 3655, letter FFF, 24 nov. 1829, 
circulaire).

50 Dispositie buitengewoon commissaris, Maastricht 22 nov. 1835, no. 84/I (RAL, Prov. best., inv. no. 3706, letter A).

51 Arr. comm. Maastricht: 1818-1845: Willem Kerens de Wolfrath; arr. comm. Roermond: H. J. Michiels van Kessenich, okt. 
1815-15 jan. 1822, A.H. Michiels van Verduynen, 16 jan 1822-25 okt. 1830, H. de Brouckère, 25 okt. 1830-1 feb. 1831, ? De 
Schiervel, 1 feb. 1831-24 mei 1832, N. de Langree 24 mei 1832-3 juli 1839 en nogmaals A.H. Michiels van Verduynen, 4 juli 
1839-18 okt. 1846 (RAL, Prov. best., inv. no. 12236, Archief van de arrondissementscommissaris van Roermond, maten en ge
wichten).

52 Procureur des konings bij de rechtbank aan de arr. comm. van Roermond, Roermond 15 mrt. 1821 (RAL, Prov. best., inv. no. 
12236).
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de hoogte gesteld, maar vaak werd verzuimd de ingezetenen daarvan in kennis te stellen. De
53herijk werd in april verricht met een uitloopmogelijkheid naar mei en juni.

In 1827 was er commotie over het gebruik van oude maten en gewichten in de 

gemeenten rond Maaseik. Gevreesd werd dat de handel van Maaseik, waar volgens het 

gemeentebestuur de nieuwe eenheden in gebruik waren, schade zou oplopen, omdat deze zich 

naar de 'niet-metrieke' gemeenten zou kunnen verplaatsen. Eind mei 1827 alarmeerde de 

gouverneur commissaris Van Verduynen van Roermond en droeg hem op in te grijpen. In een 

ander schrijven aan de commissaris op 10 juni verwees de gouverneur naar de verplichte 

halfjaarlijkse rapporten.54 Uit deze berichten zou moeten blijken dat op de meeste plaatsen de 

metrieke eenheden werden gebruikt, maar de gouverneur geloofde dat de toestand lang niet zo 

gunstig was als veel gemeenten wilden doen geloven. Zijn vermoedens werden bevestigd door 

de rapporten die hij in het najaar van 33 gemeenten ontving. Beegden, Bilzen en Helden 

waren de enige plaatsen die toegaven dat ze moeilijkheden hadden met de handhaving van het 

metrieke stelsel. Zo had Helden dezelfde problemen met omliggende gemeenten als 

Maaseik.55 Daarom stelde de gouverneur voor, de ijkers tijdens de jaarlijkse herijk een extra 

visitatie te laten verrichten. Deze controle achtte hij noodzakelijk, omdat veel gemeen

tebesturen ter vermijding van kosten voor de ingezetenen niet voortvarend te werk gingen. De 

gouverneur trok op 14 juni zijn voorstel in, omdat de wet niet voorzag in extra visitaties.56 De 

commissaris gelastte de gemeenten op te treden tegen overtreders. Bij de verplichte gemeen

telijke rapporten per 1 juni en per 1 oktober verwachtte hij bericht over de genomen maat

regelen. De commissaris bracht intussen op 10 juni verslag uit aan de gouverneur over de
57toestand in zijn district. Van Verduynen laakte de onverschilligheid van een aantal 

gemeenten. Ook wees hij op groeiende woeker met de munt. De officiële koers was 25

53 STB. 13, KB 30 maart 1827; Arr.ijker Ramaekers aan de arr. comm. Roermond, Roermond 18 mei 1822 (RAL, Prov. best., 
inv. no. 12236).

54 Zie bijlage 27.

55 Gouverneur aan Verduynen, Maastricht 26 mei en 10 juni 1827; districts- en militair commissaris Roermond aan gouverneur, 
Roermond 4 okt. 1827 met Rapporten van burgemeesters van gemeenten n.a.v. de circulaire van 29 juli 1823 (RAL, Prov. best., 
inv. no. 1236, Omslag oude maten en gewichten, gouverneur; inv. no. 1256, commissaris Roermond).

56 Gouverneur aan arr. comm. Roermond, Maastricht 26 mei en circulaire 6 juni 1827 aan gem. besturen in district Roermond; 
gouverneur aan arr. comm., Maastricht 14 juni 1827, vervolg op brief van 6 juni (RAL, Prov. best., inv. no. 12236, no. 11 en 
15).

57 Commissaris aan gouv. Limburg, Roermond 10 juni 1827 no 15; gouverneur aan arr. commissaris Roermond, circulaire 6 
juni 1827 aan gem. besturen in district Roermond (RAL, Prov. best., inv. no. 12236).
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'vetmenkes' = 25 cent. Woekeraars zagen hun kans schoon nu oud en Nederlands geld naast 

elkaar werden gebruikt en vervalsten de koersen. Een munt van 10 cent stelden ze op 9, een 

van 25 cent op 23 en een gulden op 92 cent, een overtreding van artikel 479 van de Code 

Pénal. Niet alleen met oude en nieuwe munten werd gecombineerd en gefraudeerd, maar ook 

met gewichten. Nieuwe gewichten werden los of samengebonden in de schaal gelegd en de 

winkelier zei tegen de koper, die feitelijk niet wist wat hij of zij kreeg: ‘Zie hier, het oude 

pond dat gij verlangd hebt’. Onwillige burgemeesters beweerden dat tegen deze praktijken 

niets te doen was en dat de handel zijn gang moest kunnen gaan. Volgens de commissaris 

zouden alle politieagenten, marechaussees en ambtenaren van de in- en uitgaande rechten en 

accijnzen moeten worden ingeschakeld, waarbij zij een gedeelte van de opbrengst der boeten 

zouden krijgen. Hij stelde lage boetes voor, eerder gericht op een opvoedende dan een 

bestraffende werking, omdat de landman niet gemakkelijk aan nieuwe maten en gewichten 

kon wennen.

In 1830 was het gebruik van oude eenheden nog zo wijdverbreid, dat het Koninklijk 

Besluit van 2 april 1829 ook in dit district werd aangegrepen om de gemeenten opnieuw tot
58ijver aan te sporen. De steden zouden het voorbeeld moeten geven, maar Roermond en 

Antwerpen werden als negatieve voorbeelden genoemd. In Roermond was de Nederlandse 

munt gangbaar, maar het metrieke stelsel diende alleen om naar oude eenheden te herleiden.

Naast repressief optreden werd er ook gebruik gemaakt van overreding en voorlichting. 

In 1828 bood een zekere J. Geenen uit Weert de commissaris zes exemplaren aan van zowel 

een herleidingstabel als van een boekje met de titel Herleiding en Vergelijking der Maten en 

Gewigten.59 Hij wilde ermee bereiken dat het publiek het kopen in het nieuwe stelsel gemak

kelijker werd gemaakt. De neringdoenden wilde hij een duidelijke verklaring van het 

decimale en metrieke stelsel geven. Het werkje bevatte tabellen waarmee nieuwe en oude 

munt- en meeteenheden konden worden herleid. Prijsvergelijkingen tussen de oude 

graanmaten en het Nederlands mud waren ook opgenomen. In de uitleg werd een bijzonder 

ernstig geval van vals wegen in combinatie met het naast elkaar gebruiken van oud en nieuw 

gewicht aangehaald. Winkelier B. gebruikte een 'Nederlands ons' voor 1/4 oud pond, maar

58 Circulaire van commissaris Roermond aan gemeenten, 5 juni 1830 (RAL, Prov. best., inv. no. 12236, no. 182).

59 J. Geene met exemplaar van Herleiding en Vergelijking der Maten en Gewigten (Roermond 1827), aan de arr.comm. 
Roermond, Weert 13 juni 1828 (RAL, Prov. best., inv. no. 12236); bijlage 26.
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hetzelfde 'ons' woog 62 g, gelijk aan 1/8 oud pond of twee oude onsen. Hij gebruikte dus een 

achtste als een vierde oud pond en niemand was deze fraude opgevallen!

4. Vervolging van overtredingen

Hoewel pas vanaf 1825 gegevens beschikbaar zijn van de rechtbanken, werden toch al eerder 

overtredingen geconstateerd. Tussen 4 en 13 maart 1823 werden in Maastricht bij 31 personen 

in hun winkels oude gewichten en tinnen inhoudsmaten gevonden, variërend tussen 1 en 13 

stuks. Inzake geconstateerde overtredingen over 1821 in Maastricht, over 1823 in Roermond 

en over 1824 in Hasselt zijn alleen de berichten van de Gedeputeerde Staten en de betreffende 

arrondissementsijkers voorhanden.60 In deze gevallen stuurden de Gedeputeerde Staten de 

gegevens naar de Procureur des Konings bij de betrokken rechtbanken.

Voordat in 1825 de stelselmatige vervolgingen van de overtreders begonnen, werd ook 

in Limburg de strafbaarstelling van het gebruik en het bezit of alleen van het gebruik van 

oude stukken in de handel bediscussieerd. Naar aanleiding van de in beslagname van 14 oude 

gewichten in november 1818 bij de wed. Müller, winkelierster in Ulestraten, wezen de 

Gedeputeerde Staten op bepalingen in de nog geldende Franse wetgeving, waarin het bezit 

strafbaar was gesteld. Het ministerie leek deze geldigheid te zijn vergeten en ging uit van de 

toestand in het Noorden, waar nog niets was geregeld. Volgens de minister bestond alleen een 

verbod op het gebruik van oude eenheden.61 Precies twee jaar later wezen de Gedeputeerde 

Staten specifiek op artikel 479 van de Code Pénal. De Gedeputeerde Staten stelden voor, het 

begrip 'valse maten en gewichten' uit te breiden tot niet herijkte en oude stukken. Het 

Koninklijk Besluit van 18 december 1822 ruimde het probleem van het bezit en gebruik ook 

voor Limburg uit de weg.62

60 Reiniers aan GS, staat van overtreders in Maastricht, Tongeren en Echt, verzuimers van de herijk, Maastricht 21 feb. 1821; 
GS Maastricht 25 feb., niet aanwezige staten naar proc. des konings in Maastricht, Maastricht 25 feb. 1821; GS aan proc. des 
konings, Maastricht 2 april 1823, overtreding Maastricht met staat van ijker, Maastricht 17 mrt.; Ramaekers aan GS, Roermond
8 augustus; GS aan proc. des Konings in Roermond, Maastricht 18 aug. 1823; overtreding arr. Roermond tegen de herijk over 
1822; staat niet aanwezig; 20 april 1824, ijker Hasselt, G. Stellingwerf aan GS met (niet aanwezige) staat van personen die in 
1823 de herijk hadden verzuimd, Hasselt 10 april aan GS, door GS aan proc. van Hasselt gestuurd, Maastricht 20 april 1824. 
(RAL, Prov. best., inv. no. 3384, letter T, Reiniers; inv. no. 3414, letter SS, GS aan proc.; inv. no. 3424, letter I, Ramaekers; inv. 
no. 3444, letter B, Stellingwerf).

61 GS aan min. BIZA, 4 okt. 1819; Min. BIZA aan GS Limburg, Den Haag 28 jan. 1820, antwoord Maastricht 18 feb. 1820 
(RAL, Prov. best:., inv. no. 3316, 1819, letter R; inv. no. 3326, 1820, letter B).

62 GS aan BIZA, Maastricht 22 feb. 1822, n.a.v. BIZA aan GS, Den Haag 13 feb; GS met kopie KB 18 dec. 1822 aan arr. ijkers, 
Maastricht 8 jan. 1823 (RAL, Prov. best., inv. no. 3384, letter D; inv. no. 3408, letter I).
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Aanvankelijk verschenen voor de Maastrichtse en Roermondse rechtbanken vooral nering

doenden die oude maten en gewichten in hun zaak hadden. Daarbij was ook het insnijden van 

oude ellen op de toonbank inbegrepen. Later nam het aandeel van niet herijkte stukken toe. 

De verweren kwamen er in veel gevallen op neer dat de gewraakte voorwerpen niet werden 

gebruikt, een argument dat nooit werd geaccepteerd. Ook het verweer dat kinderen met 

verboden stukken speelden was meestal tevergeefs. Alleen als iemand kon aantonen dat het 

stuk in het woonhuis was aangetroffen of bij twijfel, volgde gewoonlijk vrijspraak. Het 

gebruik van niet erkende eenheden was alleen bij handelstransacties en bij het uitoefenen van 

een beroep verboden. De wet van 21 augustus 1816 en het Koninklijk Besluit van 18 de

cember 1822 noemden daarom expliciet winkels en andere bedrijfsruimten. Ook in Limburg 

was het vonnis gewoonlijk een boete van f 10 of een dag cel en inbeslagname van illegale 

stukken. Verzet tegen controlerende ambtenaren werd zwaarder gestraft dan de eenvoudige 

overtreding. Daaronder vielen onder andere beledigende taal en verbergen van het illegale 

stuk.

Wie verschenen voor de rechtbank? Zoals elders bestond de grote meerderheid in 

Maastricht en Roermond uit kleine handelaren: winkeliers, bakkers, slagers, kleermakers, 

caféhouders, herbergiers, handeldrijvende boeren en marktkooplieden. Een minderheid werd 

aangemerkt als koopman; zij waren meestal gegoede burgers.63

De onzekere toestand rond de invoering van de natte metrieke inhoudsmaten leidde 

begin 1829 in Maastricht tot vijf vrijspraken, waarvan hierna twee zaken worden besproken. 

Op de zitting van 19 februari 1829 moesten twee azijnhandelaren, J. Goossens uit Schimmert 

en N. Niesten uit Geleen, terechtstaan. De adjunct-agent van politie M.G. Hechtermans had 

Goossens op 13 oktober 1828 betrapt op het gebruik van de tuit bij de meting en de verkoop 

van azijn tegen f 0,72 per tuit. Goossens zou ter zitting aanvoeren dat hij de tuit had geleend, 

waarna de officier vrijspraak vroeg. Een week eerder had Hechtermans proces-verbaal 

opgemaakt tegen Niesten, die op de markt in Geleen twee tuiten in zijn kraam had. Niesten 

kon zich er echter op beroepen dat een van zijn tuiten was herijkt en de andere was hem door 

een buurman toevertrouwd, ook voor de herijk. Beiden werden vrijgesproken en de maten 

werden teruggegeven.64

63 Zie bijlage 25.

64 L. Damers; J. Goossens en N. Niesten, (besproken); J. Graus; J.L. Hanssen (RAL, H. Hardenberg, Nieuwe rechterlijke 
archieven, rechtbank van eerste aanleg, Maastricht, inv. no. 831, no's 12, 75, 76, 84 en 88).
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Op 25 april 1825 stond als eerste aangeklaagde in Roermond G. Bongaerts, logementhouder 

en leverancier van hooi en haver aan de dragonders in die stad, terecht. Het was bewezen dat 

hij op zijn schip een afgeschaft 'vat' had gebruikt. Hij voerde aan dat hij daarmee zijn eigen 

haver had gemeten en dat hij daartoe het recht had. Het Openbaar Ministerie achtte het feit 

bewezen, citeerde artikel 479, Code Pénal, ad. 6 en artikel 1 van de wet van 6 maart 1818 en 

diende een strafvordering in. Volgens de rechtbank was echter gebleken dat de meting niet 

was verricht bij de verhandeling van een artikel en hij werd op 2 mei vrijgesproken.

Op 9 april 1827 stond de Roermondse koopman S. Lemmens terecht, omdat Ramaekers 

bij hem negen oude gewichten en vier kleinere oude inhoudsmaten had aangetroffen; hij had 

ook gezien dat Lemmens probeerde de gewichten te verbergen. De inhoudsmaten speelden 

geen rol meer in het proces, omdat de invoering daarvan nog niet was geregeld. De beklaagde 

erkende dat de gewichten in beslag waren genomen, maar betwijfelde of zij zijn eigendom 

waren; hij meende ook dat hij oude gewichten mocht bezitten zolang ze niet werden gebruikt. 

Het Openbaar Ministerie eiste wegens verzet een geldstraf van f  30; de rechtbank 

veroordeelde hem tot een boete van f  15.

Ook de volgende aangeklaagde werd wegens het plegen van verzet zwaarder gestraft. 

De Roermondse winkelier C. Compans werd op 17 september 1827 veroordeeld. Eind 

augustus waren door Ramaekers en een politieagent twee oude gewichten in zijn winkel 

aangetroffen. Voorlopig werden de stukken achtergelaten onder de hoede van de zuster van de 

beklaagde. De politieagent kwam ze na de middag halen, maar ze wilde een koperen gewicht, 

dat ongeveer 2 Nederlandse ponden woog, niet afgeven. Compans kwam binnen en zei: ‘Wat 

is dat?’ Op de vraag van de politieman naar de gewichten antwoordde de beklaagde volgens 

de getuigen: ‘De kons du niet kriegen, wat hebt gij kerels regt in mijne winkel’, gevolgd door 

meer grofheden. Compans zei dat hij zich niet bemoeide met de winkel en dat hij niet wist 

hoe de gewichten daar terecht waren gekomen. Hij kreeg een boete van f 12.

Het tekenen of insnijden op de toonbank van de oude el werd met boetes van f 15 of 

drie dagen cel bestraft. W. Burskens en P. Leuven uit Arcen werden op 13 januari 1829 

berecht en kregen ieder de genoemde celstraf. Volgens een getuige hadden Burskens twee en 

Leuven een oude el op hun toonbank getekend. Bij Burskens waren de tekeningen niet 

gemeten, omdat die volgens de getuige duidelijk met de oude maat overeenkwamen. De 

tekening op de toonbank van Leuven was wel gemeten en gelijk bevonden aan de oude el. 

Beiden ontkenden de aanklacht, maar de rechtbank achtte de feiten bewezen.
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Twee slagers, M. Hellewegen uit Herten en H. Roemen uit St. Odiliënberg, hadden oud 

gewicht gebruikt in gesprekken met klanten. Begin oktober controleerde marechaussee P. 

Haeyen in de vleeshal van Roermond en hoorde Hellewegen tegen een klant zeggen dat door 

haar gekocht vlees 3-1/4 pond oud gewicht woog. De marechaussee woog het opnieuw en 

bevond dat het 1/2 ons minder woog dan 1,5 Nederlands pond. Eind november 1828 stonden 

beide slagers terecht. Hellewegen had alleen Nederlandse gewichten op zijn werkplek en de 

getuige kon niet zeggen of ze aan elkaar waren gebonden. De slager voerde aan dat hij vlees 

had verkocht aan een vrouw, die vroeg hoeveel het in oud gewicht woog en hij gaf haar deze 

informatie. Hij achtte zich niet schuldig en vroeg vrijspraak. De officier eiste toepassing van 

artikel 479 van de Code Pénal. De rechtbank sprak Hellewegen echter vrij, omdat niet was 

bewezen dat hij oud gewicht had gebruikt. Roemen werd onder gelijke omstandigheden 

vrijgesproken.65

Vergeleken met de andere Zuidelijke provincies hebben in Limburg weinig 

veroordeelden remissie van boete aangevraagd. J. Stassen, caféhouder en schout (burge

meester) uit Dilsen, had voor zich zelf en drie anderen bij rekest van 20 januari 1822 remissie 

van boete gevraagd van een door de politierechter van Maaseik uitgesproken vonnis. De drie 

overigen waren de caféhouder J. Brouwers, die samen met Stassen niet herijkte maten in zijn 

café had. De textielarbeiders F. Leenders en L. Moors hadden een oude el gebruikt. In zijn 

rapport van 6 februari stelde de Procureur des Konings in Maastricht, P. van Slijpen, dat zij 

door onwetendheid de wet hadden overtreden, omdat de bepalingen op het platteland nau

welijks bekend waren. Hij bestreed de mening van Stassen dat de uitspraken op willekeur 

waren gebaseerd en was verontwaardigd over de aanmatiging van deze schout dat in deze 

zaak onjuiste vonnissen waren geveld. De arrondissementscommissaris van Roermond 

Verduynen en Gedeputeerde Staten adviseerden eind april tot afwijzing van de verzoeken. De 

beklaagden moesten voor hun beroep meten en de voorschriften waren op hen van toepassing. 

De commissaris stelde Stassen in gebreke, omdat hij het goede voorbeeld niet had gegeven. 

Negatieve adviezen leidden meestal tot een afwijzend besluit: bij dispositie van 1 juni werden 

de verzoeken van Stassen c.s. afgewezen. In het geval van de neringdoenden J. Ramaekers uit 

Zonhoven, A. Lamot uit Borgloon en J. Hulsmans uit Beringen, die ieder door de rechtbank

65 Inv. no. 1596, 1e helft 1825, 2 april, G. Bongaerts; inv. no. 1600, 1e helft 1827, 9 april, S. Lemmen; inv. no. 1601, 2e helft 
1827, 17 sept., C. Compans; inv. no. 1604, 2e helft 1828, 24 resp. 25 nov., M. Hellewegen en H. Roemen; inv. no. 1605, 1e helft 
1829, 13 jan., W. Burskens en P. Leuven (RAL, Nieuwe rechterlijke archieven, rechtbank van eerste aanleg Roermond, minuten 
van correctionele vonnissen).
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van Hasselt tot een boete van f 10 waren veroordeeld voor het bezit van oude maten en 

gewichten, werd het advies niet geheel opgevolgd. Het districtscommissariaat van Hasselt had 

31 maart 1828 gerapporteerd aan de Gedeputeerde Staten. Ramaekers was in 1825 door een 

brand geruïneerd en kon de boete niet betalen; voor hem viel het advies gunstig uit. Het 

tegendeel was weggelegd voor Lamot en Hulsmans. Lamot had een militair pensioen van f  70 

per jaar en Hulsmans was vrij bemiddeld. De Gedeputeerde Staten stuurden het advies op 8 

april naar Binnenlandse Zaken. Precies een maand later werden bij Koninklijk Besluit de 

adviezen betreffende Ramaekers en Hulsmans gevolgd; de boete van Lamot werd met een niet 

genoemd bedrag verlaagd.66

In 1827 en 1828 hebben zes in Maastricht veroordeelden remissie van boete 

aangevraagd, onder andere op grond van financieel onvermogen. De spekverkoper P. 

Vaessens en de winkelier P. Jung, beiden uit Maastricht, bezaten oud gewicht. Eerstgenoemde 

was 8 februari 1827 door de rechtbank tot f  10 plus kosten, Jung was 31 mei door de 

politierechtbank van Maastricht tot f 5 plus kosten veroordeeld. De boete van Vaessen werd 

tot f  5 verlaagd, die van Jung werd kwijtgescholden. Vier anderen, die ook in 1827 

veroordeeld waren, vroegen in 1828 kwijtschelding van boete aan. Twee boetes werden 

verlaagd van f 10 tot f 5. De winkeliersters E. Godhard en M. Klinkenberg waren op 

respectievelijk 28 maart en 20 december 1827 wegens het bezit van oud gewicht berecht. Het 

verzoek van de winkelier G. Uyttenbroek werd afgewezen. Hij moest 20 december 

terechtstaan voor het bezit van een oude inhoudsmaat, ‘waarmee zijn kinderen speelden’. 

Daarentegen werd de op 20 december opgelegde boete van f 10 ten laste de winkelierster 

A.M. Dejongh kwijtgescholden. Haar overtreding was niet nader aangegeven.67

Met uitzondering van Maastricht was bijna heel Limburg tussen 1830 en 1839 een deel 

van België. Vanaf 1832 trad de Belgische overheid op tegen overtreders. Tussen 1832 en

66 Rekest van schout, Dilsen, 20 jan, bijgevoegd rapport proc. P. van Slijpen, Maastricht 27 feb. 1822; adm. BB 17 mrt. aan GS 
Limburg en aan arr. comm. Roermond; arr. comm. Roermond aan GS betr. rem. boetes Dilsen, en Maastricht 27 april 1824, GS 
aan adm. BB, Den Haag 30 april 1824; adm. BB aan GS Limburg, dispositie 1 juni met afwijzing; adm. BB, 3 jan. no. 34, 
rekesten van J. Ramaekers, Zonhoven, A. Lamot, Borgloon en J. Hulsmans, Beringen aan arr. comm. Hasselt; antwoord arr. 
comm. dd. 31 mrt. aan GS; GS, Maastricht 8 april, advies aan adm. BB; adm. BB, KB 8 mei, vermindering boete van A. Lamot, 
Borgloon; kwijtschelding voor J. Ramaekers, Zonhove, Hulsmans afgewezen. Naar arr. comm. Hasselt (RAL, Prov. best., inv. 
no. 3439, 6 feb., letter B en D; inv. no. 3442, 23 mrt., letter GG, adm. BB, no. 39; inv. no. 3445, 27 april 1824, letter D, stukken 
betr. Dilsen; inv. no. 3448, 8 juni, letter PP, afw. disp. no. 24; inv. no. 3575, 8 jan. 1828, no. 34 en letter R, Ramaekers cs; inv. 
no. 3585, 8 april 1828, JJ; inv. no. GS 3590, 25 mei 1828, letter X en KB 8 mei 1828 no. 17, antwoord comm. en KB).



205

1835 werden waarschijnlijk 335 personen bekeurd; de meesten kwamen uit oost- en noord- 

Limburg.68 Het valt op dat zelfs nu nog vele oude maten en gewichten werden aangetroffen, 

hoewel het aandeel van niet herijkte stukken belangrijk was gegroeid. Alle handeldrijvende 

beroepen waren vertegenwoordigd. Vooral caféhouders hadden zowel oude als niet herijkte 

maten in de zaak. Het is mogelijk dat ze niet graag afstand deden van bruikbare glazen en 

door het aantal maten liepen de ijklonen hoog op.

Er zijn geen aanwijzingen dat de tegenwoordige Limburgen in 1835 een voorsprong op 

het Noorden hadden wat betreft de inburgering van de nieuwe eenheden. Vanaf 1839 werden 

onder Nederlands bestuur weer verslagen naar de commissaris gestuurd en processen-verbaal 

opgemaakt. Als voorbeeld worden vier personen uit Posterholt genoemd, die in september 

1840 waren bekeurd. De winkelier A. van den Borg had twee oude blikken maten, vier oude 

koperen gewichten en een oud loden gewicht. De graanhandelaren J. Kuipers en P. Wolters 

hadden ieder een oud houten vat en de winkelier en wielenmaker P. Hoeven had een ijzeren 

en een loden oud gewicht.69 Het is niet uitgesloten dat ze clandestien vervaardigde 'nieuwe' 

oude stukken gebruikten. Van de jaren 1839 en 1847 zijn gegevens beschikbaar van elf, res-
70pectievelijk drie gemeenten die rapporteerden dat het nieuwe stelsel in gebruik was. De op

67 1827 P. Vaessens, P. Jung; 1828 E. Godart wed. Gillissen, M. Klinkenberg, A. Dejong en G. Uyttenbroek, rem. van boete. 
(ARA, Staatssecretarie. Besluiten en disposities betreffende remmissie van boeten 1827, inv. no. 2813 8 sept. no. 194, inv. no. 
2814 10 sept. no. 103; 1828 inv. no. 2992 11 juli no. 18; inv. no. 3033 no. 34; inv. no. 3046 no. 12.)

68 ‘Poids et mesures. Procès-verbaux des contraventions’, 1832-1835, 1837 (RAL, Prov. best., inv. no. 11251, Archiefstukken 
van het Belgisch gouvernement der provincie Limburg op thans Nederlandse gemeenten betrekking hebbende, 1830 - 1839, 
dossier 9D); bijlage 29.

69 Vier pv's, opgemaakt door ambtenaren W. van Solingen en J.S. Renaud en de schepen J. Jeunisse, Posterholt 22 sept. 1840 
(RAL, Prov. best., inv. no. 12236).

70 Rapporten betreffende het metrieke stelsel, 1 september 1839 n.a.v. Circulaire van de gouverneur, dd. 29 juli 1823, Omtrent 
het metrieke maten en gewigtenstelsel, x  juni 1847, aan Michiels van Kessenich, arr. comm. Roermond; verklaringen burge-
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gegeven gemeenten waren in juni en juli 1839 Ohé en Laak, Hunsel, Posterholt, Ittervoort, 

Thorn, Stramproy, Grathem, Ottersum, Susteren, Venray, Meyel; in juni 1847 werden Poster

holt, Well en Ottersum genoemd.

meesters (RAL, Prov. best.. , Archief arrondissementscommissaris van Roermond, inv. no. 12236, maten en gewichten; 1839, 
no. 2, memoriaal no. 41; 1847, no. 2900).
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Slotbeschouwing

1. Kort overzicht van de verdere ontwikkelingen

In Nederland heeft de inburgering van het metrieke stelsel bijna de hele negentiende eeuw in 

beslag genomen. Uit de ontwikkelingen in Amsterdam blijkt dat speciaal de premetrieke 

lengtematen hardnekkig stand hielden in de textielbranche en de industrie. Op de markten 

werd in vele plaatsen tot aan de Tweede Wereldoorlog textiel langs de arm met de oude el 

gemeten. Geleidelijk hebben evenwel de systematische namen van metrieke eenheden de 

overhand gekregen, zodat alleen de oude namen ons, pond en mud voor respectievelijk 100 

gram, 500 gram en 100 liter overbleven. Het wettelijke Nederlandse pond of kilogram sloeg 

nooit aan, omdat het in de praktijk gebruikte pond aansloot bij het oude gewicht dat door 

afronding een halve kilogram woog.

De officiële vervanging van de 'Nederduitse' door de systematische nomenclatuur had 

meer voeten in de aarde. In 1867/1868 en 1881/1882 werden ontwerpen voor een nieuwe 

IJkwet behandeld, maar de oude benamingen werden door het verzet van een aantal 

Kamerleden niet geschrapt. Beide nomenclaturen bleven volgens de wet hun geldigheid 

behouden. Pas bij de IJkwet van 1937 werden vanaf 1 januari 1941 uitsluitend de 

systematische benamingen erkend. Nederland was inmiddels door de Duitsers bezet, 

waardoor de meeste ingezetenen dachten en nog denken dat het verbod van het ons en het 

pond een Duitse maatregel was.

Het valt op dat bij de behandeling van de IJkwet in 1882 twee Tweede Kamerleden zich 

uitspraken tegen het metrieke stelsel (zie bijlage 29). Zij pleitten voor het gedogen van ook 

door hen zelf gehanteerde oude eenheden naast de metrieke. De meter was een onpraktische 

maat, terwijl de el van 68 of 69 cm daarentegen 'het volk een controle gaf of het goed werd 

bediend'. Het ging de minister echter om de vraag of de Nederlandse benamingen voor 

metrieke eenheden door de systematische namen vervangen dienden te worden en niet om 

oude maten en gewichten te gedogen. Dit voorbeeld toont opnieuw aan met hoeveel moeite 

deze vernieuwing is doorgevoerd.
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2. Theorieën van vernieuwingen

Wat betreft de weerstand die de overgang op het metrieke stelsel zo lang vertraagde, moeten 

nog eens Kula, Connor en worden aangehaald. Laatstgenoemde had een 'traditionele' 

verklaring, die er op neer kwam dat behoudzucht van het volk en onvoldoende financiële 

middelen de hoofdoorzaken van het verzet waren. Daarentegen gingen Kula en Connor dieper 

op de problemen in. Zij wezen op de tegenstelling tussen decimaal en binair denken en zij 

wezen op het feit dat in het voormetrieke tijdperk in het algemeen niet werd gevraagd naar 

rekengemak, maar naar deelbaarheid van getallen en meeteenheden. Kula ging ook in op de 

invloed van de dagelijkse werkzaamheden op het meten en wegen en hij beschouwde juist 

deze factor als een van de belangrijkste struikelblokken waarop metrologische hervormingen 

vaak vastliepen of slechts met de grootste moeite slaagden, zoals met de invoering van de 

meter is gebleken.

Frijhoffs theorieën kunnen op alle vernieuwingen worden toegepast. De invoering van 

de meter moet in de eerste plaats worden gezien als een maatregel die paste bij de vorming 

van de nieuwe eenheidsstaten tijdens en na de Franse Revolutie.

Door de ideologische geladenheid van het metrieke stelsel tijdens de Franse Revolutie - 

trouw aan de natie en de revolutie enerzijds en het universele karakter ervan anderzijds - was 

de invoering ervan in Frankrijk veel meer een beschavingsoffensief dan in Nederland. De 

burgers werden herhaaldelijk opgeroepen om op grond van deze elementen de nieuwe 

eenheden te accepteren (zie hfdst. 2, par. 2). Elementen van het beschavingsoffensief zijn ook 

terug te vinden in 1837 tijdens de definitieve invoering van de meter in Frankrijk, toen de 

minister van Binnenlandse Zaken in het parlement verklaarde dat het toepassen van niet- 

metrieke eenheden niet beantwoordde aan een behoefte van het publiek, maar aan een 

volksgewoonte, die altijd overwonnen kon worden.

In Nederland miste deze vernieuwing grotendeels het karakter van het 

beschavingsoffensief. Voor Willem I en zijn ministers ging het in de eerste plaats om 

staatkundige en economische eenwording; zij waren de belangrijkste dragers van deze 

hervorming en werden daarbij ook door de natuurwetenschap gesteund. Franse revolutionaire 

principes konden in Nederland beslist niet aanslaan en de Franse Tijd lag nog vers in het 

geheugen. Voorstanders van de meter waren daarom zelfs beducht voor de relatie tussen de 

meter en de Franse Revolutie. Voor Nederland was het metrieke stelsel uiteindelijk toch
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acceptabel, omdat speciaal Van Swinden een grote rol bij de totstandkoming ervan had 

gespeeld. Bij de betrokkenheid van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen speelde 

'beschaving' een rol. Deze instelling streefde namelijk de opvoeding van het volk tot 

staatsburgers na en de nieuwe maten en gewichten maakten daarvan deel uit.

Frijhoff en ook Kula hebben aangetoond dat bij de uitvoering van vernieuwingen 

wrijvingen optraden in de groep van de uitvoerders, waarvan soms een gedeelte soms de kant 

koos van de bevolking als deze zich tegen de verandering te weer stelde. Het ging hier 

speciaal om gemeentebestuurders en ambtenaren die uit autochtonen bestonden en dicht bij 

hun plaatsgenoten stonden.

Davids (zie inleiding) behandelde de theorie van de socioloog T. Valkonen over de 

vraagzijde. Een innovatie kan worden aanvaard als de doelgroep zich van het bestaan en de 

noodzaak ervan bewust is, hetgeen wordt bereikt via de massamedia, het onderwijs, 

persoonlijke contacten en eigen waarnemingen in het dagelijks leven. Daarop bestaat vooral 

kans in de steden, in de nabijheid van belangrijke verkeerswegen of in het algemeen in 

dichtbevolkte gebieden. Als iemand nog twijfelt, maar wel het voordeel ervan inziet, de 

kosten niet te hoog vindt en veel mensen aantreft die de verandering willen, is de kans groter 

dat hij of zij ook meegaat. De vooropleiding speelt ook een rol: de vernieuwing kan te 

moeilijk zijn. De beschikbaarheid van voorlichting en uitrusting om de hervorming door te 

voeren is eveneens van belang. Sommigen zijn beter in staat oude patronen te verlaten dan 

anderen. Zelfs als de bereidheid tot vernieuwing bestaat, dan nog kunnen kostenoverwegingen 

ertoe leiden dat er van af wordt gezien.

De invoering van de meter komt echter niet overeen met de door Davids aangehaalde 

theorie van Valkonen waar het gaat over de bereidheid tot aanpassing in grote steden, omdat 

deze verandering in Amsterdam op afwijzing is gestuit. De vele processen tegen winkeliers en 

kooplieden en de gegevens uit de rapporten van de Kamer van Koophandel getuigen daarvan. 

Uit die rapporten blijkt dat de meeste internationaal opererende handelssectoren het gebruik 

van prijzen per half Nederlandse pond voorstonden, omdat dit bijna perfect aansloot op de 

oude prijzen per Amsterdamse pond. Voor een sector als de metaalhandel sloot het gebruik 

van halve Nederlandse ponden wanneer het ging om honderdtallen zelfs aan op het Engels 

gewicht dat in deze sector internationaal werd gehanteerd. Vier sectoren, de handel op 

Rusland, de 'moscovische goederen', de linnen- en de verfhandel en gedeeltelijk ook de 

tabaksbranche, wilden zelfs de oude eenheden handhaven, omdat hun partners in andere
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landen op het Europese continent nog geen metrieke maten en gewichten hanteerden. Zij 

legden zich slechts noodgedwongen bij deze verandering neer. Dit verzet kan verder 

gedeeltelijk worden toegeschreven aan het feit dat het Amsterdamse eenhedenstelsel in 

binnen- en buitenland veel invloed bezat, zodat de gebruikers er geen afstand van wilden 

doen. Ook moesten zij nu in de binnenlandse handel uitsluitend het metrieke stelsel 

gebruiken, terwijl ze in het buitenland hun gang konden gaan. Totdat hun handelspartners op 

de meter overgingen, verloren zij zelfs de eenheid in maat en gewicht die ze onder het oude 

stelsel hadden genoten. Hetzelfde had zich ook voorgedaan in Parijs onder Napoleon, waar 

het standhouden van het in Frankrijk zeer invloedrijke traditionele Parijse eenhedenstelsel 

mede aanleiding gaf tot de decreten van februari en maart 1812: grote steden kunnen haarden 

van verzet tegen vernieuwingen zijn.

Voor de aanbodzijde haalt Davids de theorie van L.A. Brown aan. Naast de beslissing 

van individuen en gezinnen moet ook het kader onderzocht worden waarin een keuze tot 

afwijzing of aanvaarding wordt gemaakt. Nu komt de rol van de overheid en van particuliere 

instanties ter sprake. Om een hervorming te doen slagen, worden zowel door de overheid als 

door particulieren d iffu s io n  a g e n c ie s  opgezet die bepaalde strategieën toepassen om het doel 

te bereiken, hetgeen ook gebeurde tijdens de invoering van het metrieke stelsel. In Frankrijk 

werd in 1796 de A g e n c e  T e m p o ra ire  d e s  P o id s  e t  M e s u r e s  ingesteld. Nederland had zowel 

onder Lodewijk Napoleon als onder Willem I de vaak genoemde commissie van maten en 

gewichten uit de Eerste Klasse van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. De reeds 

genoemde M a a ts c h a p p ij  to t  N u t  va n  h e t  A lg e m e e n  hielp door middel van een prijsvraag 

voorlichtingsmateriaal te verspreiden en trad zodoende als particuliere d iffu s io n  a g e n c y  op. 

Ook andere landen die op de meter overgingen kenden dergelijke organen.1 Deze d iffu s io n  

a g e n c ie s  waren en zijn kanalen waarlangs de overheid of particulieren proberen in dit geval 

de innovatie van het metrieke stelsel door te voeren. Zij voorzien alle belanghebbenden, van 

individuen tot het bedrijfsleven, van informatie.

In de vooronderstelling van de aanbodzijde past ook de aanvaarding van vernieuwingen 

langs onvrije weg. Veranderingen worden dan door regeringen, ondernemingen en 

staatsinstellingen voorgeschreven. Davids onderscheidt daarbij een introductie- en een

1 In Duitsland in 1870 de Normal-Eichungs Kommission, in Groot-Brittannië van 1968 tot 1979 de Metrication Board, in de 
Verenigde Staten de US Metric Board. In andere Angelsaksische landen (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika) 
werden gelijksoortige instanties opgezet. In de Verenigde Staten is de particuliere United States Metric Association (USMA) 
en sinds kort is in Groot-Brittannië de zusterorganisatie United Kingdom Metrication Association (UKMA) actief.
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toepassingsfase. Eerst wordt de organisatie zich bewust van het bestaan en de noodzaak van 

de vernieuwing en besluit deze te aanvaarden, waarna ze in praktijk wordt gebracht en een 

vaste plaats in de organisatie inneemt. Het tegengaan van het gebruik van niet erkende 

meeteenheden in de binnenlandse handel met behulp van het strafrecht beslaat de onvrije weg 

bij metrologische hervormingen. De organisatie die de verandering voorschrijft is de centrale 

regering, die deze door de lagere overheden laat uitvoeren. Dezen hebben ook in dit geval 

gebruik gemaakt van voorlichting en dwang, met andere woorden, van de vrije en onvrije 

wegen tot aanvaarding van innovaties.

3. Verandering in maat en gewicht als disciplineringsoffensief

In het disciplineringsoffensief dat de invoering van de meter in Nederland feitelijk was, kwam 

het vaak tot conflicten bij de uitvoerende groep, de door Frijhoff gestelde vraag naar de exter

ne consistentie van het eliteoffensief. Wat betreft de interne consistentie, het al dan niet doen 

van concessies aan de doelgroep, is het voldoende de concessie van 1812 te noemen. Gebrek 

aan externe consistentie is vooral gebleken bij de verhouding tussen de ijkers aan de ene en de 

plaatselijke, soms ook provinciale overheden en de rechtbanken aan de andere kant. Ook Kula 

gaf vele voorbeelden van eenhedenhervormingen die mislukten door verzet van bevolking en 

lagere overheden. Hij toonde aan hoe de invoering van het metrieke stelsel in Frankrijk op 

vele plaatsen stuitte op een gesloten front van volk en gemeentebesturen tegenover de ijkers 

en de landelijke overheden.3

Bij de vraag naar de externe consistentie van het kersteningsoffensief stelde Frijhoff vijf 

criteria voor, waarvan vier bruikbaar zijn voor een vergelijking met de invoering van het me

trieke stelsel.4

Het verschil tussen een officieel geordende en een niet officiële, in de plaatselijke ge

meenschap gewortelde praktijk. Hier botsten in steden en dorpen de van boven opgelegde 

invoering van andere meeteenheden op de al eeuwen lang bestaande praktijk van het meten

2 C. Davids, a.w., 26-28; 294.

3 W. Kula, passim

4 Frijhoff, Vraagtekens, 76-80
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met maten en gewichten die ontstaan waren in het dagelijks leven, in de werkplaats, in de 

winkel en op de akker.

Het tweede en derde criterium was het verschil in cultureel en sociaal niveau tussen de 

opleggende en ontvangende groep. Eerstgenoemde groep was gewoonlijk geschoold en hoor

de tot de gegoede klasse. Voor de personen uit die groep die het metrieke stelsel wilden in

voeren waren de oude maten verouderd, irrationeel en verwarrend en een obstakel op de weg 

naar staatkundige eenheid. Zij wilden eenheid in eenheden bereiken door middel van het me

trieke stelsel. Zij stonden tegenover de meestal arme, slecht geschoolde stedelijke en platte

landsbevolking die met een totaal vreemd en nieuw systeem werd geconfronteerd en zich 

daartegen met wisselende intensiteit verzette.

Het verschil in sacraliteitsopvatting dat Frijhoff ook noemt is hier niet bruikbaar. An

ders is het gesteld met het laatste criterium, namelijk het verschil in strategie binnen de uit

voerende groep. Daarbinnen kwam het vaak tot hooglopende conflicten. Als voorbeeld noem

de hij de aanval van de predikant Gisbert Voetius in een pamflet Roeyt eens t’eenenmale

uyt/ die grouwelijke Afgoderyen/..... ” op de wereldlijke overheid die weigerde mee te werken

aan de volledige invoering van het protestantisme in de Noordelijke Nederlanden. Die autori

teiten zagen niets in een geforceerde protestantisering.

Bij de invoering van het metrieke stelsel was het in het algemeen omgekeerd: de hogere 

overheden wilden meestal snel omschakelen, bij de lagere overheden kwam het vaker tot te

genwerking. De inspecteur van het IJkwezen in het Departement van de Nedermaas, De

schamps, had de volle steun van de prefecten Loysel en Roggieri, maar stuitte op grote ver

schillen in de houding van stedelijke en plaatselijke overheden, terwijl het overgrote deel van 

de bevolking zich verzette. De in alle opzichten meewerkende stad Venlo en de zich hevig 

verzettende stad Hasselt waren elkaars tegenpolen; in beide steden gaf de houding van het 

gemeentebestuur en in Hasselt ook de houding van de onderprefect Arnoul de doorslag. In het 

ene dorp gebruikte een adjoint zelf oude maten en gewichten in zijn winkel. In het volgende 

dorp stond de adjoint achter hem (zie hfdst. 6, par. 2) Kula beschrijft dergelijke conflict zeer 

scherp. Volgens hem ging het om een botsing tussen de prefecten, vertegenwoordigd door de 

ijkers, en veel burgemeesters. "The former, invariably keen to press the government's cause 

..., did their utmost to impose the reform on the community; the latter, contrariwise, intimately 

associated with the local citizenry, stood for their interests, doubts, vaccillations and recalci-
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trance".5 Voor winkeliers en caféhouders, of ze wel of niet lid waren van het plaatselijk be

stuur, speelden naast vrees voor het nieuwe en onbekende vaak al dan niet vermeend eigenbe

lang en economische overwegingen mee.

De adjunct-ijker De Back van Amsterdam werd door zowel de rechtbank als door plaat

selijke overheden vaak te ijverig gevonden. Een botsing met de gemeente Aalsmeer kwam 

hem zelfs op een berisping door de gouverneur te staan. Voor de rechtbank werd hij door een 

aangeklaagde arts/apotheker van moord beschuldigd en moest een berisping door de rechter in 

ontvangst nemen. Bij een andere zaak had de officier van justitie hem graag in de kosten van 

het proces veroordeeld. (zie hfdst. 5, par. 2: Aalsmeer; par. 4: rechtszaken). Goedwillende 

handelaren konden zelfs de dupe worden van een lakse plaatselijke overheid. Dit laatste over

kwam een groep winkeliers in de Vlaamse plaats Deinze, die collectief met succes kwijt

schelding van boete aanvroeg. Het gemeentebestuur lapte de IJkwet aan de laars door het ge

bruik van oude maten en gewichten in de handel te gedogen en handelde daarmee rechtstreeks 

tegen het verlangen van de landelijke overheid in. Door het ontbreken van stukken is het niet 

bekend of tegen deze gemeente maatregelen werden genomen (zie hfdst. 4, par. 2).

De invoering van het metrieke stelsel kan worden vergeleken met andere discplinerings- 

en beschavingsoffensieven. Zo moet de vervanging van het gewoonterecht door het geschre

ven recht een lang en moeilijk proces zijn geweest. Op de pogingen van de Habsburgers, die 

in de zestiende eeuw een grotere eenheid in munt probeerden in te voeren door middel van 

muntplakkaten, wordt verder ingegaan. Hier kwam het tot een groot conflict tussen de rijks

overheid en een aantal stedelijke besturen. Karel V en Filips II vonden bij hun unificatiepo- 

ging vier Nederlandse steden op hun weg, namelijk Deventer, Nijmegen, Kampen en Zwolle. 

Tot de privileges van deze steden behoorde de eigen muntslag en ze stonden op het behoud 

van dit voorrecht. De muntplakkaten verboden speciaal de uitgifte van daalders en de steden 

vreesden dat de handel met het Duitse rijk daarvan zou lijden. De vier steden weigerden de 

plakkaten te publiceren, omdat ze in strijd werden geacht met hun muntrecht en met door 

Duitse keizers geschonken privileges. Zij beweerden ook dat hun munten op de Duitse munt

voet werden geslagen. Nadelige gevolgen voor de burgers wegens de ligging van de steden in 

het grensgebied zouden verder een negatieve invloed op de belastingopbrengst tot gevolg heb

ben.

5 W. Kula, Measures and Men (Princeton 1986), 253.
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Uit Nijmegen werd verzet door de bevolking tegen de rijksmunt gemeld na de afkondiging 

van het plakkaat van 1552, dat slechts enkele landsheerlijke daalders toeliet.6 Dit plakkaat 

sorteerde weinig effect, zodat in het volgende jaar bij een nieuw plakkaat alleen nog de Caro

lusgulden werd erkend. De bevolking meende dat de koers van de stedelijke munt gunstiger 

was dan de landsheerlijke. Hier waren dus opnieuw de stedelijke overheid en de bevolking 

verenigd in verzet tegen eenheidsstreven van de landelijke overheid. Ondanks de lang aan

houdende en zware druk van de centrale overheid konden de steden eigen munten blijven 

slaan. Onder de Republiek kwam maar langzaam een einde aan de eigen muntslag; in de loop 

van de zeventiende eeuw kwam aan de stedelijke muntslag een einde.

De protestantisering van de noordelijke Nederlanden is al genoemd. Deze is voor een 

deel mislukt, omdat de vaak libertijnse stedelijke en andere overheden tegenover de predikan

ten stonden. Het feit dat nog lange tijd katholieken deel uitmaakten van wereldlijke overheden 

maakte de protestantisering nog moeilijker. Zo konden veel katholieke enclaves tot de komst 

van de Fransen overleven; daarna kwam godsdienstvrijheid tot stand. In Ierland mislukte een 

nog scherper doorgevoerde protestantisering vrijwel totaal; de protestantse aanwezigheid in 

dat land is een gevolg van kolonisatie, speciaal in zes van de negen graafschappen in de pro

vincie Ulster. De katholieke bevolking, de priesters en tolerante protestanten stonden tegen

over de Britse overheid en het protestantse parlement in Dublin.

4. Was het Zuiden verder dan het Noorden na 1813?

Het is niet gebleken dat de voormalige Departements Belgiques - Overmaas, Overkwartier, 

Staats Vlaanderen, Luik en de Oostenrijkse Nederlanden - een voorsprong hadden op het 

Noorden toen in 1820 voor beide delen van het land de IJkwet van 1816 van kracht werd. 

Overtredingen tegen de bepalingen op de maten en gewichten in Limburg bleken net zo veel

vuldig voor te komen als in het Noorden. Na het vertrek van de Fransen werden de oude een

heden weer in gebruik genomen, niettegenstaande de Franse maten en gewichten in het Zui

den niet buiten de wet werden gesteld, zoals in december 1813 in het Noorden was gebeurd. 

De aftocht van de Fransen zal zeker aanleiding hebben gegeven tot de gedachte dat het me

trieke stelsel had afgedaan. Daarom moest deze vernieuwing ook in het Zuiden weer vanaf het

6 S. Gropp, Die Städtische Munzprägung zu Deventer und Nimwegen, 1528/43-1591, (Oer-Erkenschwick 2001), 157.
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begin worden doorgevoerd, nu bij de bovengenoemde wet. De provinciale rapporten van 1822 

bevatten belangrijke aanwijzingen voor de aanhoudende problemen in het Zuiden. De provin

cie Henegouwen stelde zelfs de invoering van een gebruikelijk stelsel voor, omdat de Gede

puteerde Staten de overschakeling op de meter als een mislukking beschouwden.

Tot 1830 kwam de overgrote meerderheid van de overtreders die om remissie van boete 

vroegen uit het Zuiden, waartoe hier ook het tegenwoordige Limburg wordt gerekend. Omdat 

deze provincie samen met het tegenwoordige België in 1795 bij Frankrijk was ingelijfd, viel 

ze onder de Franse wetgeving. Hoewel het metrieke stelsel daar dus veel vroeger werd inge

voerd dan in het Noorden, was het aantal overtreders onder Willem I er zeer groot. Ook in het 

Zuiden was een van de grootste obstakels voor de inburgering van het nieuwe stelsel de klein

handel. De processtukken uit verschillende steden in de Zuidelijke Nederlanden spreken 

boekdelen. Dezelfde grote aantallen veroordeelden, dezelfde verweren, dezelfde categorieën 

handelaars en winkeliers. In het Zuiden kon niemand beweren dat hij of zij de bepalingen niet 

kende. Dat is waarschijnlijk de reden waarom speciaal de rechtbank van Brussel zeer hoge 

boetes oplegde, hetgeen daardoor weer leidde tot een zeer groot aantal verzoeken om kwijt

schelding of vermindering van boete. Hoewel de ‘standaard’ boete van f  10, die meestal in het 

Noorden werd opgelegd hoog was voor die tijd, legden daar veel veroordeelden zich bij hun 

vonnis neer. De boetes tot f 40, die in Brussel werden opgelegd, waren voor vrijwel iedere 

veroordeelde een financiële ramp, omdat zij kleine winkeliers en handelaren waren; velen 

voerden dan ook aan dat ze ‘onvermogend’ waren. In de meeste gevallen werden boetes van 

f  30 en hoger teruggebracht naar f  10. De overige op gegeven redenen voor aanvragen van 

remissie verschilden niet met wat veroordeelden in het Noorden in hun rekesten aanvoerden. 

Een heel speciale reden voor remissie had betrekking op een gemeentelijke overheid die het 

gebruik van oude eenheden tolereerde, nog een geval van Kula’s tegenstelling tussen plaatse

lijke- en landelijke overheden. Daarom kregen elf winkeliers uit Deinze in Oost-Vlaanderen 

in mei 1828 een verlaging van de opgelegde boetes van f  15 tot f  10. Deze winkeliers, die de 

wet wel wilden naleven, zagen zich gedwongen oude eenheden te hanteren als ze niet ten on

der wilden gaan. Ook het jaartal 1828 valt op, ondanks het feit dat het metrieke stelsel er al 

ongeveer dertig jaar van kracht was, waren de oude maten en gewichten er nog volop in ge

bruik en werden de nieuwe genegeerd. De invoering van het metrieke stelsel in het Noorden is 

m.i. ook exemplarisch voor het Zuiden.
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Het is een feit dat in het Zuiden de industrialisering vroeger op gang kwam. Een vraag die 

verder onderzoek waard is: Welke eenheden kregen er in de industrie de overhand: de metrie

ke of de Britse? Of werden ze naast elkaar gebruikt, in een soort ‘vreedzame coëxistentie’?

5. Het voor en tegen van een enkel eenhedenstelsel

In Nederland, en ook in de meeste andere landen, was het speciaal de regering en het hogere 

ambtenarenapparaat die het metrieke stelsel of een andere vorm van eenheid in maat en ge

wicht wilden invoeren. Zij werden daarbij terzijde gestaan door de natuurwetenschappen. De 

rol van de wetenschap in de (latere) metrieke landen is bekend. Ook bij de saneringen van de 

bestaande eenheden in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in de negentiende eeuw werk

ten natuurwetenschappers mee. Zij stroomlijnden en verbeterden het traditionele stelsel en de 

standaarden, tot en met de Mendenhall Order van 1893 en de overeenkomst van 1959 toe (zie 

inleiding, par. 4). Onder de eerste voorstanders van het metrieke stelsel in Engelssprekende 

landen kunnen ook de natuurwetenschappers worden gerekend; zij hebben in de internationale 

metrologie in belangrijke mate bijgedragen tot de uitbreiding en verbetering ervan.

Daar stond tegenover dat lagere overheden, die gewoonlijk dichter bij de bevolking 

stonden vaak sterk waren verdeeld. De ervaringen van de ijker Deschamps in het Departement 

van de Nedermaas en die van de Amsterdamse ijkers spreken boekdelen. Maar er is ook spra

ke geweest van weerstanden bij lagere ambtenaren die niet in direct contact met de bevolking 

stonden. Dit kwam onder meer tot uiting toen in Gelderland had de arrondissementsijker van 

Zutphen, Kretschmer, met waterstaat in conflict kwam omdat die een oude peilschaal had 

teruggeplaatst.

Sterk gehecht aan de oude maten en gewichten waren in Nederland en elders de mees

te ingezetenen. Ook in Nederland waren de oude eenheden significatief (vgl. Kula). De door 

Kula beschreven meet- en weegpraktijken in Frankrijk weken vrijwel niet af van de manier 

waarop elders in Europa, en dus ook in Nederland, werd gewerkt met eenheden.

Zolang oude en nieuwe eenheden naast en door elkaar werden gebruikt, was de kans op mis

verstanden en verwarring groot, hetgeen nog werd verergerd door de 'Nederduitse' benamin

gen van metrieke eenheden. Het kwam vaak voor dat eenheden als 'el', 'ons', 'pond' en 'bunder' 

niet werden gespecificeerd. Bij transacties zou het gemakkelijk tot rechtsgedingen kunnen 

komen, als een partij oude en de andere partij Nederlandse ponden bedoelde. Het komt zelfs
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nu nog voor in gedingen over landerijen, waar in negentiende-eeuwse contracten sprake is van 

'ellen'. Deze ellen zijn echter Nederlandse maat ofwel meters. De el van 68 cm is vrijwel uit

sluitend voor textielmeting gebruikt en binnenlandse notariële aktes waren na 1820 ongeldig 

als daarop gegevens in oude landmaat werden uitgedrukt. Gebleken is uit enkele zaken tegen 

notarissen dat zeer hoge boetes werden opgelegd.

6. Een belangrijk struikelblok: de kleinhandel

Aanvankelijk kan de invoering van een nieuw eenhedenstelsel zonder veel moeilijkheden ver

lopen. Het is echter gebleken dat passief en actief verzet tegen deze verandering toeneemt 

zodra de consumenten en de winkeliers met de verandering worden geconfronteerd, wanneer 

het gaat om goederen die voor de koper worden gewogen of gemeten, de zogenaamde losse 

producten of goederen. Verpakte producten lijken weinig problemen op te leveren, maar die 

werden in de besproken periode nauwelijks aangeboden. Winkeliers en consumenten moeten 

wennen aan nieuwe begrippen en getalwaarden en ondervinden daar last van, zij verliezen 

hun oude aanknopingspunten. In onder andere Frankrijk en Nederland begon die confrontatie 

reeds in de beginfase, getuige de vele veroordelingen van winkeliers wegens het voorhanden 

hebben van oude en/of niet herijkte maten en gewichten. Verzet tegen het nieuwe stelsel was 

in de meeste gevallen passief en beperkte zich dan tot het negeren van de nieuwe eenheden. 

Deze houding was echter voldoende om de inburgering ervan tientallen jaren tegen te houden. 

Actievere vormen van tegenstand zijn ook gesignaleerd: de illegale vervaardiging van oude 

maten en gewichten en verzet van winkeliers tijdens de controle door bevoegde ambtenaren. 

In het tegenwoordige Limburg werden ' nieuwe' oude maten en gewichten aangetroffen en in 

Amsterdam werd de vervaardiging van dergelijke voorwerpen expliciet verboden. Aangeno

men kan worden dat deze vormen van afwijzing overal in Nederland en elders op het conti

nent zijn voorgekomen. In Gelderland stelde een winkelier voor de rechtbank in Arnhem het 

metrieke stelsel verantwoordelijk voor de ondergang van zijn zaak (zie bijlage 17, rechtbank 

Arnhem, inv. no. 350, 1e helft 1825 J. Knoppert uit Beekbergen). Waarschijnlijk probeerde hij 

zich aan de wet te houden, waardoor hij veel klandizie verloor aan collega’s die het niet zo 

nauw met de wet namen. Omdat oude eenheden enkele generaties lang werden doorgegeven, 

was het overwinnen van het struikelblok in de kleinhandel een zaak van zeer lange adem. De 

Franse concessie van 1812 was een rechtstreeks gevolg van dit probleem. Deze kwestie leidde
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verder tot het wettelijk verplichte gebruik van het gebruikelijke stelsel in de winkels tussen 

februari 1816 en december 1825.

Bezien we nu de actuele invoering van het metrieke stelsel in een aantal Engels spre

kende landen, dan gebeurt daar in grote lijnen hetzelfde. De nieuwe eenheden zijn er aanvan

kelijk ingevoerd in sectoren die de bevolking weinig of niet raken en jaren lang leek het voor

spoedig te gaan. In Canada begonnen echter de moeilijkheden zodra het nieuwe systeem de 

winkelende burgers bereikte. Ondanks het veel grotere aandeel van verpakte producten riep de 

verkoop van losse goederen in metrieke maten en gewichten daar grote weerstanden op. Als 

gevolg daarvan stelde de Canadese regering in 1983 een M e tr ic  M o r a to r iu m  in; in de winkels 

mag het Imperiale stelsel naast het metrieke worden gehanteerd. De verdere inburgering van 

meters, kilogrammen en liters wordt nu geheel aan de markt overgelaten. Canada bevindt zich 

daardoor nu al bijna 20 jaar in een 'bevroren toestand' tussen twee werelden. Er is voorlopig 

geen zicht op intrekking van dit moratorium.

In Groot-Brittannië speelt hetzelfde probleem en er is veel meer actief verzet tegen de 

meter dan op het continent ooit het geval is geweest. Twee groeperingen die het metrieke stel

sel bestrijden zijn de B r it is h  W e ig h ts  a n d  M e a s u r e s  A s s o c ia tio n  (BWMAj en de U n ite d  K in g 

d o m  In d e p e n d e n c e  P a r ty  (UKIP); zij beschouwen het als een Europees systeem dat is uitge

dacht door bureaucraten en wereldvreemde geleerden en daarna met geweld aan de volken op 

het continent is opgelegd. Daarom is het volgens hen ongeschikt voor gebruik in het dagelijks 

leven en de handel. De UKIP streeft het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU na. Zij 

staan ook op het standpunt dat de EU zich niet mag bemoeien met de eenheden waarmee in 

Engeland wordt gemeten en ze stellen dat consumenten en handelaren vrij behoren te zijn in 

hun keuze tussen kilogram of pound, meter of yard.

In 2000 en 2001 is het in het Verenigd Koninkrijk tot de zaak van de M e tr ic  M a r ty r s  

gekomen, drie winkeliers die weigerden in hun zaak of marktkraam meters, (kilo)grammen en 

liters te gebruiken en hun Imperiale gewichten en weegschalen weg te doen. Een van hen is de 

groenteman Steven Thoburn uit Sunderland. Een amendement op de W e ig h ts  a n d  M e a s u r e s  

A c t  van 1985 schrijft voor dat per 1 januari 2000 de winkels voorzien moeten zijn van metrie

ke maten, gewichten en meetapparatuur. De prijzen mogen in metrieke en Britse eenheden 

worden gesteld. Volgens de M a rty rs ,  de BWMA en de UKIP is dit amendement op de Britse

7 R.D. Connor, a.w., 307=308; Website One Metre (Canada): http://www3.sk.sympatico.ca/gregtami/metric.html

http://www3.sk.sympatico.ca/gregtami/metric.html
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wet door de EU afgedwongen en wil het Britse publiek vrijwel uitsluitend in Imperiale maten 

en gewichten worden bediend. Na een aantal waarschuwingen heeft de dienst van het ijkwe

zen, die een onderdeel is van het D e p a r tm e n t  o f  T ra d e  a n d  In d u s try ,  op 4 juli 2000 Thoburn’s 

niet geijkte weegschalen en dito Imperiale gewichten in beslag genomen. Hij is op 9 april 

2001 tot een proeftijd van zes maanden veroordeeld (six months’ conditional discharge), maar 

hij hoefde voorlopig geen proceskosten te betalen. Thoburn ging in hoger beroep, maar op 18 

februari 2002 hebben hij en de andere ‘metrieke martelaren’ hun zaak voor het Hooggerechts

hof verloren. Ze zullen waarschijnlijk in de proceskosten worden veroordeeld die tot 100 000 

pond zijn opgelopen. De ‘martelaren’ hebben aangekondigd hun zaak voor het Hogerhuis en 

zelfs voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te brengen. De genoemde 

organisaties, bepaalde kranten en een aantal particulieren steunen de M a r ty r s  door actie te 

voeren en hun kosten voor rechtsbijstand en na de te verwachten veroordelingen de boetes en 

de proceskosten te betalen. Deze campagne stuit op zijn beurt op weerstand van Britse 

voorstanders van het Internationale Stelsel van Eenheden, zoals de U n ite d  K in g d o m  

M e tr ic a tio n  A s s o c ia tio n  (UKMA), die betrekkingen onderhoudt met de USMA en de M e tr ic  

S e n s e  C a m p a ig n  van Lady Attlee.

De vele Noord- en Zuid-Nederlandse 'metrieke martelaren' konden niet rekenen op 

dergelijke steun, omdat organisaties als de BWMA en de UKIP niet op het Europese 

vasteland bestonden. Een rechtszaak als die tegen de winkelier Compans uit Roermond (zie 

hfdst. 6, par. 4), die veroordeeld werd wegens het bezit van oude gewichten en verzet tijdens 

de controle zou nu in Engeland voor grote opschudding zorgen. Een vraag die door de 

afwezigheid van geschikt bronnenmateriaal niet beantwoord kon worden is de volgende: 

waarom bestonden in Nederland en België geen organisaties als de BWMA en waarom was 

de tegenstand tegen deze verandering in de meeste gevallen passief?

De meeste landen, waaronder in de twintigste eeuw Australië, Nieuw Zeeland en Zuid- 

Afrika, hebben uiteindelijk besloten het metrieke stelsel verplichtend bij wet aan de 

kleinhandel op te leggen, nadat de invoering ervan in die sector op vrijwillige basis dreigde te 

mislukken. De ervaring leerde dat het verzet van consumenten en winkeliers in deze 

Engelssprekende landen spoedig is weggeëbd. Hetzelfde gebeurde veel eerder in Frankrijk, 

toen daar in 1837 de strenge L o i  d u  q u a tre  J u l l i e t  c o n c e r n a n t le s  p o id s  e t  m e s u r e s  was 

aangenomen.
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7. De bijdrage van het onderwijs

Aan de lagere scholen was al in de wet van 21 augustus 1816 een hoofdrol toegedacht bij de 

invoering van het metrieke stelsel. Afgezien van het feit, dat de oude eenheden in het 

dagelijks leven gedurende enkele generaties door volwassenen aan kinderen werden 

doorgegeven, is zeker gedurende de eerste jaren de manier waarop het metrieke stelsel werd 

onderwezen gebrekkig te noemen. Veel onderwijzers of andere betrokkenen stonden nog met 

beide benen in het oude stelsel, getuige de vele artikelen in onderwijstijdschriften na 1820 

over uiteenlopende onderwerpen, van schoolreglementen, beschrijvingen van 

schoolgebouwen, reisverhalen, feesten tot het leven van termieten, waarin metrieke eenheden 

ofwel ontbraken ofwel werden gebruikt naast de oude. Zij begrepen het systeem zelf niet, of 

waren er tegen gekant en zij kunnen daarom aan hun leerlingen weinig bruikbare kennis 

hebben doorgegeven. Daarbij komt nog dat veel rekenboekjes zoveel mogelijk aansluiting bij 

oude rekenmethoden en oude noteringen van getallen zochten, waarbij de decimale 

schrijfwijze in het geheel niet of pas veel later aan bod kwam. Veel metrieke opgaven in 

schoolboeken leken uiterlijk op sommen in oude maten en gewichten, een indruk die verder 

werd versterkt door de zogenaamde Nederduitse benamingen. De speciaal in de beginjaren 

heersende grote aandacht voor het herleiden tussen oud en nieuw en omgekeerd deed het 

rekengemak van het metrieke stelsel grotendeels teniet, zeker als de te herleiden oude maten 

eerst met veel en lastig rekenwerk moesten worden gedecimaliseerd, zoals in de methode van 

De Gelder werd gedaan (zie hfdst. 4, par. 4). Het herleiden werd vaak eerder gezien als een 

nieuw onderdeel van het rekenen dan als een hulpmiddel bij dagelijkse transacties. Voor vele 

leerlingen is het metrieke stelsel in de eerste jaren waarschijnlijk overgekomen als een 

dubbele belasting: ze kregen nu feitelijk les in zowel de oude als de nieuwe eenheden. Pas in 

latere jaren, toen een 'school' van onderwijzers opstond, die het systeem wel begreep en ook 

voorstond, kon praktische kennis ervan worden doorgegeven aan de nieuwe generaties, mede 

doordat meer geschikte schoolboeken werden gepubliceerd. Deze onderwijzers legden zich 

speciaal toe op het stelsel en de decimaalrekening en schreven artikelen in tijdschriften, 

waarin zij hun lesmethoden uitlegden. Zij brachten het herleiden, hier uitsluitend van oude 

naar nieuwe maten en gewichten, terug tot een hulpmiddel voor het dagelijks leven en 

beperkten het tot de meest gebruikte oude eenheden.
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8. Industriële revolutie en metrologische eenwording

De relatie tussen de Industriële Revolutie en het metrieke stelsel is problematisch, omdat ze 

niet samen lijken te gaan. De Industriële Revolutie was al voor 1800 in Engeland begonnen en 

zou zich pas na de val van Napoleon op het continent manifesteren. Vereist voor een 

geslaagde industrialisering zijn onder andere de uniformering en de opening van de markt, en 

een uniform stelsel van maten en gewichten maakte daar deel van uit. Groot-Brittannië had 

reeds voor de Franse Revolutie een nationaal eenhedensysteem.

Toen de industrialisering in Frankrijk en Duitsland begon, was de invoering van het 

metrieke stelsel op het continent op gang gekomen en vooral deze landen hebben op metrieke 

leest kunnen industrialiseren. In Nederland zijn gedurende de negentiende eeuw in de 

industrie Britse en metrieke eenheden in gebruik genomen. Vele Britse normen werden 

ingevoerd, waaronder de W h itw o r th  schroefdraad, die in de zestiger en zeventiger jaren van 

de vorige eeuw door de metrische I S O  draad is vervangen. De B r it is h  S ta n d a r d  P ip e  (B SP )  

norm voor de afmetingen van leidingen is daarentegen in het loodgieterbedrijf in gebruik 

gebleven. De scheepsbouw is nog niet zo lang geleden op het metrieke stelsel overgegaan. 

Een schip als de N ie u w  A m s te rd a m ,  dat in 1938 van stapel liep, werd geheel ontworpen en 

gebouwd volgens het inch-foot-pound stelsel.

In uitzonderlijke gevallen konden Britse normen aan de zich ontwikkelende metrieke 

praktijk op het continent worden aangepast. Zo is de internationale spoorbreedte is 4 feet 

8-1/2 inch met uitzondering van Spanje en Rusland, maar deze breedte wordt in metrieke 

landen uitgedrukt als 1435 mm en deze afmeting is feitelijk ‘netter’ dan de inch-waarde..

Een typische meeteenheid uit de begintijd van de Industriële Revolutie is de h o r s e  

p o w e r  of Britse paardenkracht (hp resp. pk). Daarmee werd het vermogen van de 

stoommachine van James Watt gemeten en zowel de machine als de meeteenheid luidden 

letterlijk de overschakeling van de kracht van paarden naar het vermogen van machines in. De 

h o r s e  p o w e r  is het vermogen dat nodig is om 550 pounds in een seconde een foot op te tillen 

(550 lbf.ft/s of 746 W).3 Op het continent werd hij aangepast tot 75 kgf.m/s, gelijk aan 736 W 

onder benamingen als de continentale of de 'metrieke' paardenkracht, cheval vapeur

8 A.E. Kennelly, Vestiges of pre-metric weights and measures persisting in metric-system Europe, 1926-1927 (New York 
1928), 59-67; Helders Marinemuseum, manometers op tentoongestelde negentiende-eeuwse machines in pounds per square 
inch (psi) en ontwerptekeningen van stoommachines met afmetingen in inchmaten.
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(stoompaard) en Pferdestärke.9 De continentale paardenkracht staat buiten het metrieke stelsel 

en wordt in de Europese Unie sinds 1978 niet meer wettelijk erkend. De metrieke eenheid van 

vermogen is de watt met passende decimale voorvoegsels zoals kilo, mega en giga. Zowel het 

Britse als het metrieke stelsel hebben zich onder andere dankzij de industrialisering over de 

hele wereld kunnen verbreiden.

In de Nederlandse nijverheid werden oorspronkelijk vooral Amsterdamse en Rijnlandse 

eenheden gebruikt. In het boek van Jan Visser, H e t  V o o rd e e l en  h e t  G e m a k  va n  g e l i jk e  M a te n  

e n  G ew ig ten , waarin hij de problemen van het timmermansvak besprak en uit een gesprek van 

de Amsterdamse adjunct-ijker Boot met een timmerman bleek, dat hun werk geheel was 

gericht op voeten en duimen; hun materialen en werktuigen waren in die maten 

genormaliseerd. Voor hen en voor andere arbeiders en ambachtslieden werd de invoering van 

het metrieke stelsel een moeizaam proces, niet alleen omdat al hun normen moesten worden 

herzien, maar ook omdat zij helemaal moesten wennen aan die nieuwe materie. Er is gewezen 

op het dilemma waarin de redactie van het T ijd s c h r i f t  v o o r  d e n  H a n d w e rk sm a n ,  voortgezet in 

D e  V o lksv lijt, zich tussen 1850 en 1860 bevond. De redactie kon niet om het aanhouden van 

niet-metrieke maten heen, ondanks het herhaaldelijk uitgesproken verlangen dat de meter in 

zijn geheel zou worden ingevoerd in de industrie. Daarom werd gekozen voor het gebruiken 

van meeteenheden naargelang de oorsprong en de context van de artikelen.

Verder onderzoek kan worden verricht naar de vraag in hoeverre de industrie in het 

'metrieke' Europa is genormaliseerd gedurende de negentiende en de twintigste eeuw op basis 

van metrieke en niet-metrieke eenhedenstelsels. Deze vraag kan ook omgekeerd worden 

gesteld voor de 'niet-metrieke' staten, speciaal het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 

Staten. Onderzoek naar de economische aspecten van de invoering van het metrieke stelsel is 

ook gewenst. Leed de economie schade door de problemen die deze verandering met zich mee 

bracht? Heeft de economie er later van geprofiteerd?

Ten gevolge van dezelfde industrialisering kwam ook de trek naar de steden op gang. 

Alleen al de steeds grotere mobiliteit maakte de positie van de oude maten en gewichten die 

immers verschilden per plaats en regio steeds moeilijker en hielp de weg naar unificatie vrij te 

maken.

9 In technische en wiskundige teksten is het vermenigvuldigingsteken een punt.



223

9. Hoe werden de kosten van de overschakeling bestreden?

Van belang is dat zowel onder de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden als onder Willem I 

particulieren en bedrijven zelf moesten betalen voor hun nieuwe maten, gewichten en werk

tuigen en handelaren waren daarnaast ieder jaar ijkloon verschuldigd. De ijkers werden ook 

niet verschoond: zij moesten hun standaarden en overige apparatuur zelf bestellen en bekosti

gen. Ook de medische stand ontsnapte hier niet aan, hoewel die in 1820 erin was geslaagd het 

metrieke stelsel buiten de apotheek te houden. Het moet voor hen zelfs nog fnuikender zijn 

geweest. Zij hadden in beginsel hun oude stelsel behouden, maar omdat het medisch pond iets 

groter was geworden, moesten ze al hun kostbare gewichten vervangen door stukken die in de 

praktijk nauwelijks van de oude verschilden. Het is goed mogelijk dat deze beroepsgroep niet 

voorzag dat de oude stellen hoe dan ook vervangen moesten worden. Een aantal van hen is 

veroordeeld, omdat ze hun oude gewichten bleven gebruiken.

In Engeland en Ierland moet ook iedere belanghebbende, van particulier tot grootbe

drijf, de aanpassing of vervanging van meet- en weegapparatuur zelf bekostigen. Deze pijn 

kan daar zijn verzacht, omdat veel moderne apparatuur digitaal gelezen kan worden en met 

een schakelaar kan worden omgezet tussen oude en metrieke eenheden. Voor veel belangheb

benden kan de gewone afschrijving van hun meetwerktuigen en weegschalen de kosten ook 

belangrijk verlagen. Grotere bedrijven die van het ene naar het andere eenhedenstelsel om

schakelen, laten gewoonlijk hun oude producten en productielijnen ongemoeid, maar gebrui

ken voor alle nieuwe projecten en ontwerpen ook de nieuwe eenheden, zodat ook hier door 

middel van afschrijving de kosten van vervangende meetapparatuur en machines in het alge

meen in belangrijke mate worden gedrukt. Een vraag voor verder onderzoek kan zijn: hoeveel 

kostte deze operatie de landelijke- en de lagere overheden en de grotere bedrijven toen Neder

land die stap zette? Onderzoek naar de economische aspecten van de invoering van het me

trieke stelsel is ook gewenst. Leed de economie schade door de problemen die deze verande

ring met zich mee bracht? Heeft de economie er later van geprofiteerd?
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10. De invoering van het Internationale Stelsel van Eenheden in 1978

De continentale lidstaten van de EU gingen per 1 januari 1978 officieel over het 

Internationale Stelsel van Eenheden (SI), de nieuwste versie van het metrieke stelsel. 

Opnieuw valt op dat van werkelijk actief verzet, zoals in Engeland, geen sprake is geweest, 

met uitzondering van de medische wetenschappen, waar de vervanging van de millimeter 

kwik door de kilopascal voor bloeddrukmetingen als een gevaar voor de volksgezondheid 

werd beschouwd. Dit laatste argument is hetzelfde bezwaar waarop in 1820 de invoering van 

metriek medisch gewicht in Nederland strandde, waarna het Trooise apothekerssysteem nog 

een halve eeuw in gebruik bleef, totdat de rest van continentaal Europa tussen 1870 en 1880 

de overstap maakte. Toen waren al die andere landen ook bezig met de algemene 

overschakeling op het metrieke stelsel.

De vraag zou kunnen worden gesteld in hoeverre de mentaliteit van de negentiende- 

eeuwse Nederlanders verschilt met de Nederlanders van nu wanneer het gaat om het aanleren 

van andere meeteenheden? Deze vraag geldt ook voor Europeanen in het algemeen. In de 

meeste landen is de bevolking nu gewend aan het decimale talstelsel en speciaal de toepassing 

ervan bij het meten. Overigens blijft in grote lijnen ook nu nog steeds passieve weerstand 

bestaan tegen aanpassingen als bijvoorbeeld de actuele vervanging van de paardenkracht door 

de kilowatt en de (kilo)calorie door de kilojoule. De nieuwe eenheden worden eenvoudig 

genegeerd. Het SI is na ruim 20 jaar slechts zeer ten dele ingeburgerd. Naast de (kilo)calorie 

en de paardenkracht weten ook de 'cc', een niet erkende aanduiding voor kubieke centimeter 

(cm3), de mm kwik voor bloeddrukmeting en in Nederland het ons en het pond nog van geen 

wijken. Deze eenheden hebben dezelfde gevoelswaarde die de oude maten en gewichten voor 

de negentiende-eeuwse Nederlanders en andere Europeanen hadden. Zij zullen waarschijnlijk 

heel langzaam verder 'slijten'. Door het historische karakter van deze studie kon niet dieper en 

meer expliciet ingegaan worden op de tegenwoordige toestand betreffende het gebruik van 

meeteenheden.
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Een verandering die met de invoering van het metrieke stelsel in de negentiende eeuw kan 

worden vergeleken is op 1 januari 2002 voltooid in Nederland en elf andere Europese landen, 

namelijk de komst van de euro. Deze vernieuwing betreft uitsluitend het bereiken van een 

grotere economische eenheid in Europa. De invoering van de euro kan worden beoordeeld 

volgens de theorieën van Valkonen en Brown. In de deelnemende landen zijn diffusion agen

cies opgezet om deze verandering in goede banen te leiden. In Nederland zorgde het Natio

naal Forum voor de introductie van de euro voor de voorlichting en begeleiding van particu

lieren, bedrijven en andere instellingen.10 Er was ook hier weer sprake van acceptatie van en 

weerstand tegen deze vernieuwing. De sterke koersdalingen van de euro in 1999 en 2000 ver

oorzaakten een belangrijke daling in de steun van de bevolking voor de nieuwe munt in de 

deelnemende landen. De burger had het moeilijk kunnen krijgen, zeker als hij of zij bleef her

leiden van de euro naar de oude nationale valuta. Onvermijdelijk komt het bij het herleiden tot 

fouten en irritaties door het ontstaan van lastige getalwaarden en breuken. Verborgen prijs

verhogingen en andere vormen van misbruik hebben zich voorgedaan. In het voorjaar van 

2001 wilde het ministerie van Justitie de invoering van de euro aangrijpen om onder het mom 

van afronding de boetes vanaf 1 januari 2002 met gemiddeld 10% te verhogen. Het kabinet 

Kok, dat verantwoordelijk was voor het doen en laten van zijn ministeries, had er wel bij de 

handel op aangedrongen de prijzen voor de consumenten niet te veranderen. Het voornemen 

van het genoemde ministerie werd na hevig verzet vanuit de maatschappij en de Tweede Ka

mer spoedig ingetrokken.

Omdat een korte overgangsperiode was overeengekomen, in tegenstelling tot de over

schakeling op de meter, die soms meer dan een halve eeuw aansleepte en de nog steeds niet 

voltooide inburgering van het SI, moest iedereen snel in de nieuwe munt leren denken. Zo 

konden typische overgangsproblemen binnen nauwe grenzen worden gehouden. De invoering 

van het nieuwe decimale pond op de Britse eilanden in 1971 stuitte aanvankelijk vooral in 

Engeland op actief verzet, maar ging daarna toch verrassend snel in zijn werk, juist omdat de 

overschakeling zo kort duurde en omdat niemand meer een keus had toen het besluit was ge

nomen. Terwijl het wel mogelijk is twee eenhedenstelsels in de winkels te gedogen, hoe lastig 

dat ook is, kan geen enkel land het zich veroorloven twee principieel verschillende munten of

11. De invoering van de euro
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muntstelsels naast elkaar te laten voortbestaan. Wel is het zo, dat Schotland en Noord-Ierland 

eigen ponden uitgeven. Hoewel de waarde van Schots, Noord-Iers en Engels geld gelijk is, 

worden deze plaatselijke varianten niet in Engeland aangenomen. Geen ander land in Europa 

kende een dergelijke regeling, maar met de komst van de euro hebben wij ook deels dergelij

ke ‘Britse toestanden’ gekregen, omdat ieder deelnemend land zijn eigen euromunten heeft. 

De bankbiljetten zijn overal hetzelfde en de munten moeten in de hele eurozone worden geac

cepteerd.

Hoe lang zullen mensen nog blijven terugrekenen naar guldens of andere oude natio

nale valuta? In mei en juni 2002 ontstond in Nederland en Duitsland onrust over vermeende 

prijsstijgingen door misbruik van deze verandering en de aanvankelijk snelle aanvaarding van 

de nieuwe munt lijkt enigszins te stokken. In de Trouw van woensdag 19 juni stond dat 25% 

van de Nederlandse bevolking de gulden terug wilde hebben, terwijl 20% aan de euro was 

gewend en helemaal niet meer terugrekende. Bij de overige 55% waren verschillende stadia 

van gewenning te herkennen. Omdat mensen geen keus hebben, zullen ze wel relatief snel de 

definitieve overstap moeten maken. Een terugkeer naar de gulden is zo goed als onmogelijk.

10 http://www.euro.nl

http://www.euro.nl
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English Summary

The adoption of the metric system in The Netherlands between 1795 and 1880. Aspects of a civilization process

This thesis is an account of the adoption of the metric system in The Netherlands during and under the Orange 

dynasty following the French Revolution. The Netherlands was the first country in the world to adopt these new 

measuring units by law, even before France did so, as the latter country partially reverted to the old units in 1812 

under Napoleon. The main objective of this thesis is to provide an analysis of the way how the metric system 

was received by the people and some other target groups, like the (retail) trades and the medical professions.

Metrication can be regarded as a civilisation process, in which an ‘elite’, usually the authorities and in this 

case, the natural sciences, try to impose a new institution on the people as a whole. Conflicts about the procedure 

and the desirability of an innovation do arise within such elites. In this case, the central government and its rep

resentatives, the weights and measures inspectors often collided with the municipal authorities. The latter stood 

closer to the people. Moreover, many people belonging to such local authorities were traders, and these were in 

many cases more than willing to tolerate the use of old weights and measures. There were several conflicts be

tween inspectors and municipalities.

The metric system is the outcome of a movement to unify the various weights and measures that were in 

use in the Europe of the Ancien Regime. Judged by the standards of to-day utter chaos reigned in this field, as all 

towns, cities and trades had their own systems of weights and measures. In many cases even commodities had 

their own measuring units. For instance, the ell, which varied between 70 and 120 cm all over Europe, was the 

unit used in the textile trades; the ell had no relationship with the general units of length based on the foot and 

the inch. Yet, we have to judge it by contemporary standards. People lived in small communities and hardly ever 

travelled beyond their region. The measuring units of that era were tailored to the needs of the people and to the 

environment they lived in. Ease of calculations was not yet an important issue. The old systems of units used 

mainly binary and some duodecimal divisions and multiplications. The measuring units which are still being 

used in Great Britain and the United States possess these qualities and in fact they are the last surviving old sys

tems. In the thesis the metric and British/American systems have been compared. The British system was stan

dardized as a national system, which was not the case with the weights and measures used in Continental 

Europe. Britain was already a strong unitary state. This cannot be said of France, with its weak central govern

ment and the great power of the nobility and the regions. Thus unity in units was unachievable in France until a 

ground breaking change took place- the French Revolution.

Before the French Revolution it was especially the natural sciences which proposed the adoption of one 

system of units, based on natural constants. In the sixteenth century the Flemish scientist Simon Stevin proposed 

the adoption of a decimal system of units and he also worked out a system of decimal notation. In 1673 Chris

tiaan Huygens made yet another proposal: a system of units based on foot, derived from the seconds pendulum 

of Leyden, the pes horarius. Gabriel Mouton, sexton of the St. Pauls church at Lyons laid the base of the metric 

system. In 1670 he proposed the adoption of a decimal system of units that would be based on the length of a 

meridian minute, a distance that is almost equal to the length of the present nautical mile of 1852 m. Pressure to



22 8

standardize weights and measure was also applied through the Cahiers des Doléances after 1789. These reports 

were sent to king Louis XVI and contained numerous complaints against the practices of the nobility. Weights 

and measures were among the grievances; the nobility was accused of manipulating them in their favour while 

hurting their tenants. Repeatedly standardization of units was demanded. It has to be pointed out, however, that 

there was no demand for a revolutionary new system of units, just unification on the basis of existing standards 

was called for. It was the French Revolution that made the metric system the ultimate outcome.

After the fall of the Ancien Regime Charles Maurice de Talleyrand, archbishop of Autun proposed the es

tablishment of an international system of units, based on natural constants. A short discussion about subdivisions 

led to the decision to use the decimal number system, and the unit of length, later called the metre, was to be 

derived from the dimensions of the earth, while the seconds pendulum was maintained as a secondary standard. 

Britain and the USA refused to take part in this enterprise. Two astronomers, Pierre Méchain and Jean-Baptiste 

Delambre were given the task of measuring the meridian between Dunkirk and Barcelona by means of triangula

tion in order to create the unit of length. The work lasted from 1792 to 1798; it was difficult and sometimes even 

dangerous. In the meantime work on the unit of mass was carried out under Antoine Lavoisier and Louis Le- 

fèvre-Gineau. In 1798 Laplace invited scientific delegates from friendly and neutral to take part in a conference 

in Paris in order to verify and copper fasten the basis of the metric system and its standards. The Netherlands 

sent Jean Henry van Swinden and Hendrik Aeneae to Paris. The conference started in the same year and was 

finished in the summer of 1799. Van Swinden was appointed head of the committee that verified the unit of 

length, and in 1799 he was given the honour of being the rapporteur of the conference. He read his report in 1799 

July 4 during a public session of the Institut des Arts et Métiers.

The first important law was passed in 1795 April 7, the ‘Loi du 18 germinal an III’ contained the defini

tions of the metre and the grave, later kilogram. The metre was defined as “the 10 000 000 th part of the quarter of 

the earth meridian”. The meridian ‘of Paris’ was never used in any definition of the metre. The grave (kilogram) was 

defined as “the weight of 1 dm3 distilled water at its greatest density, at 4 degrees Celsius”. A later law, the “Loi du

19 frimaire an VIII”, or 1799 December 10, was to define the metric system as it was to be used in France.

The adoption of metric in France was a very difficult process, that took 40 years and it almost ended in its 

demise under Napoleon and Louis XVIII. The decimal structure and the Latin/Greek names of the system were 

attacked and this culminated in the decree of 1812 February 12, which re-instituted the non-decimal Paris 

weights and measures in retail trade; these old units were defined in terms of the metre and the kilogram. The 

‘livre usuel’ was now 500 g, divided in 16 ounces and the ounce in 8 gros (drams) while the old Paris pound had 

been 497 g. Between 1816 and 1825 the use of the decimal metric system was banned in retail trade in favour of 

the Napoleonic ‘Système Usuel’ or Customary System. In the end the metric system won out and by law of 1837 

July 4 it was made compulsory for France from January 1840 onwards, marking its take-off into the world.

Van Swinden was a staunch supporter of the new system and he was deeply involved in its adoption in 

the Netherlands. First attempts under French rule failed. The Latin/Greek names of the metric units -  again- 

came under attack and made metrication before 1813, the year when the Orange dynasty returned, impossible. In 

the French era a problem developed with the medical weights that would not be resolved before 1870. Doctors 

and pharmacists strongly opposed metric weights. This metrication was prescribed by a law in 1809 which was
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never executed and this problem disappeared for the time being. Under King William I, who wanted to establish 

a strong unitary state, metrication was taken in hand once again, and metrication was one of the means to reach 

this goal. The proposed changeover was studied by committees of scientists and in the end it was decided to 

adopt the metric system with its decimal subdivisions, but with Dutch names (see ‘bijlage’ or annex. 4: Dutch 

Metric System with 'Nederduitse' names). The law of 1816 August 21 decreed metrication to start in January 

1820. Compulsory metrication for trade would be in force from January 1821. Then the metric weights and 

measures were to be phased in. The units of length and mass (called weight colloquially) were introduced first.

Metrication was to be achieved by informing the public and if necessary, by using the law to make traders 

conform. Many conversion tables were issued. Van Swinden wrote several informative booklets. Some pam

phlets were written in the form of dialogues, in which the system was explained and where the need for change 

was stressed. The disadvantages of clinging to the old units were also dealt with. Confusion between old pounds 

and the new Dutch pound (1 kg) could lead to very costly consequences for traders and consumers alike and such 

cases were also discussed. The reader was also warned for false practices involving metric weights and meas

ures. Some titles of pamphlets in the form of dialogues are: J. Visser, Het voordeel en het gemak van gelijke 

maten en gewigten (Amsterdam 1834); J. de Kanter, Gemeenzame Gesprekken over de nieuwe maten en gewig

ten (Middelburg 1822) and J.P. Bourjé, Leesboek over de maten en gewigten (Middelburg 1833) (KB, ODH, Den 

Haag). Special professions like notaries and real estate agents were provided with information specific to their 

trade by the weights and measures inspector for the Friesian town of Sneek, J., Krol.

From 1820 onwards the metric system was taught in the schools. However, especially in the first years a 

strong emphasis was put on conversion between old and new units. There were faulty elements in the teaching of the 

metric and decimal systems, for instance improper rounding of numbers like this: an amount of money of f  

5,815626, ‘rounded’ to 5 gl. 815-10/16 cents instead of rounding it to f  5.82; wrong notation of units, like 

1m67cm and not 1.67 m; using vulgar fractions and not decimal ones for metric units. Slowly, however, a new gen

eration of teachers took over and the teaching of the metric system improved: conversion was taught only where 

necessary and proper application of the system and its decimal principles was adhered to.

The weights and measures inspectors (IJkwezen) were charged with enforcing the Weights and Measures 

Act and the relevant Royal Decrees. This service used to be covered by the cities and towns, but with metrication 

it went to the State. The country was divided in districts and the inspectors had their office in the main city or 

town. Every year they travelled around their district to verify weights and measures. They also raided shops and 

businesses to enforce the use of the metric system. Old and unverified weights and measures were confiscated 

and their owners were prosecuted. It appears that one of the major stumbling blocks for metrication has been the 

retail trades; a phenomenon that can now be seen in Canada and the United Kingdom. The recent case of the 

British Metric Martyrs is another indication. Many small shopkeepers were prosecuted in the courts for using old 

weights and measures. In Amsterdam mass trials were staged in which 20 or more offenders were tried in one 

batch. The penalty was usually a 10 guilder fine and confiscation of the offending weights and measures. If a 

trader had resisted the search of his shops the fine was increased and sometimes a jail sentence of a few days was 

imposed on resisters. In Brussels, however, the fines were often a crushing 40 guilders, as the court assumed 

that traders should know the regulations, as the metric system had been introduced there by the French in 1795.
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Many convicted Brussels traders appealed to the King, and in most cases their fines were reduced to 10 guilders. 

In fact, metrication of the retail trades took more than half a century.

There were other problem areas for metrication. The wholesale traders in Amsterdam were reluctant to 

change and they also had to take account of the units used in international trade. The emerging industry had to 

change from the old Dutch units to metric, but the influence of Britain with its Imperial system introduced these 

units in Dutch industry and delayed metrication even more. The medical professions have been treated as a spe

cial subject. Under French rule and later in 1816 they refused to adopt medical weights in the pharmacy. They 

perceived a grave danger to public health. The system of medical weights used in The Netherlands was the same 

system that has been used in the USA and the UK until fairly recently. Their opposition met with success: apart 

from having to use a new pound of 375 g instead of the 373 g Troy pound, they were allowed to keep their old 

subdivisions until 1870. In that year the general metrication of mainland Europe was gathering pace and the old 

apothecary’s systems were collapsing everywhere, which made it easier for the Netherlands to take this final 

step. Even then this perception of danger to public health lingered, but this was now dealt with. Other fields of 

the medical sciences were resistant to metrication as well. Obstetrics metricated gradually towards the end of the 

19th century; as Paris weights and measures had held out for decades.

Eye medicine abandoned the Paris system of weights and measures by international agreement in 1866. 

The Dutch professor Franciscus Cornelis Donders proposed metrication for eye medicine and the dioptre was 

adopted, the unit used at present for eye examinations, which replaced the Paris inch and foot.

In general, metric took a long time to infiltrate the medical sciences. Articles in medical magazines show 

how from 1835 onwards metric replaced old units in articles. In the end, the metrication of Germany which had 

started in 1870 boosted the changeover in The Netherlands and in continental Europe as a whole. At present the 

medical sciences are metric all over the world, but they are reluctant to adopt the International System of Units 

(SI), the modern metric system; the unit for measuring blood pressure is still the millimetre of mercury (mmHg) 

and not the pascal. The reason is the same perceived danger to public health that had delayed the demise of old 

Troy weights for more than 50 years in the nineteenth century.

Three regions were selected to describe Dutch metrication and each one had its own problems. The pre

sent province of Limburg had been part of the Southern Netherlands and was annexed by France in 1795; the 

metric system was adopted under French rule. Strong resistance, not least by the retail trades, caused metrication 

to collapse there. After the departure of the French 1813 it had to be done all over again and there is no indica

tion that this part of the Netherlands had progressed any further than the rest of the country. In Amsterdam, the 

capital city of the Netherlands and the most important centre of international trade, many international trade 

companies wanted to use the half Dutch pound of 500 g, as this unit was close to the old Amsterdam pound of 

494 g. This would limit any disruption to a minimum. Some of them, like the iron trade, also had to use the Brit

ish ton and the hundredweight. However, the law allowed for the use of non-metric units in international trade.

Gelderland is a province in the Northern Netherlands. Apart from the general problems, the important in

dustry of brick making tried to standardize on one size. Several options were discussed, but a standard metric 

format never materialized. Many different sizes of stone are required in building. These were simply expressed 

in metric units in the course of time.



23 1

BRONNEN EN LITERATUUR 

Niet uitgegeven bronnen

KONINKLIJKE BIBLOTHEEK (KB), Den Haag, Oude Drukken en Handschriften 

Algemeen

A rc h ie f J.H . van Swinden, 129 c 25, Correspondentie, (2 omslagen).

Collectie Van Swinden, in A rc h ie f K oninklijke Academ ie (KA), J.H. van Swinden, 
Aanteekeningen, collectanea enz. betreffende m aten en gew igten  (a-g, zeven pakken verdeeld 
in 27 'convoluten').

RIJKSARCHIEF (RAH) Den Haag

Ind. no. 2.02.02., A rchieven Binnenlandse Zaken 1796-1813, inv. no. 378, O m slag n ieuw  
ste lsel van m aten en gewichten, 1801.

Ind. no. 2.02.02. Binnenlands Bestuur, A r c h ie f  BIZA, BB na 1813, inv. 72, verbalen 1818
1835.

Ind. no. 2.02.01, H oge Colleges van Staat, Staatssecretarie, wetten, besluiten. enz., 1816
1835.

Ind. no. 2.020.08, Plaatsingslijst 2e Kamer.

RIJKSARCHIEF NOORD HOLLAND (RA NH), Haarlem.

A rc h ie f K oninklijke Academ ie van W etenschappen [KNAW], voorheen in Trippenhuis, 
Amsterdam, N otulenboeken Eerste K lasse  en bijlagen, (1808-1812, 1812-1818 en 1818
1825).

A rc h ie f KN A W, Rapportenboeken  I, II, V en VI.

A rc h ie f KNAW , R a p p o r t2 0 hooim aand  ju li)  1809, rapp.bk. 1, 17 en 17x.

A rc h ie f KNAW , Stukken betreffende m aten en gew ichten  (1 pak).

Ind. no. 14, F rans a rc h ie f  (FA), inv. no. 446, P oids e t mesures. Introduction. Invoering 
metriek stelsel 1812-1813, in J.R. Persman, Inventaris van h e t a rch ie f van h e t  departem ents- 
bestuur van de Zuiderzee, 1811-1814 (Haarlem (1978).

FA, inv. no. 446: D ivers lettres concernantes les  po id s e t mesures.

Ind. no. 166, A rchieven van de ijkkantoren in  Noord-H olland, Amsterdam.



23 2

Ind. no. 16, A rc h ie f p rov inc iaa l bestuur van Noord-H olland, 1814-1850, G edeputeerde  
Staten.

Ind. no. 16, A rc h ie f p rovinciaa l bestuur van Noord-H olland, 1814-1850, A genda 's  
gouverneur.

RIJKSARCHIEF LIMBURG (RAL), Maastricht 

Frans Archief

2488-2487 Ingekom en brieven stukken, m inuten van uitgaande brieven betreffende p o id s  e t 
mesures', (an VII (1796)-1813).

2488 P oids e t mesures, an VI-an XIV (1796-1805).

2489 Commerce. Balances, dem andes e t rejections de la  conservation des anciennes an V-an 
I X  (1796-1801).

2490 P oids e t M esures. Introduction du nouveau système, instruction e t m esures prises, an V  
((1796)-1801).

2491-2492 Poids e t M esures, an IX ((1800)-1813).

2493 Registre ouvert p o u r  la  vérification des p o id s  e t m esures en execution de l'arrêté des 
consuls du 2 9 pra ir ia l an 9  ((1801)-1811).

2494 A vis to t verschijning voor h e t bureau van h e t  ijkwezen, 1813.

Ind. no. 03.02., P.H.A. de Vreede, L ijs t van drukw erken behorende bij h e t F rans Archief, 
(Maastricht 1982), inv. no. 74: Instructions sur les nouvelles m esures en exécution de l'arrèté  
des Consuls du 13 brumaire, an VIIII, Aken, Beaufort an VIIII.

H. Hardenberg, N ieuw e rechterlijke archieven, Arrondissem entsrechtbank Roermond, 
Processen-verbaal en m inuten van de correctioneele teregtzittingen, 1825-1829, inv. no's 
1596-1606; Rechtbank van eerste aan leg  M aastricht, Correctioneele rechtspraak, M inuten  
van correctioneele vonnissen, 1822-1835, ind. no. 1.008/1 no's 824-833. Ind.no. 04.01, 
Inventaris archieven prov. bestuur van Limburg, 1814-1913, Gedeputeerde Staten en 
Gouverneur.

Prov. best:., inv. no. 1236, O m slag oude m aten en gewichten.

Prov. best:., ind. no. 04.01, districtscom m issaris M aastricht, inv. no. 11458, stukken be
treffende ijk ing  van m aten  en gewichten; Extracten u it registers van patentplichtigen. Ant
woorden van burgemeesters, ingevolge art. resolutie GS 3 feb. 1819.

Prov. best:., ind. no. 04.01, gouv. 1256, 4 okt. 1827, districtscommissaris Roermond aan 
gouverneur. Rapporten van burgem eesters n.a.v. de circulaire van 2 9 ju l i  1823, inlichtingen



23 3

1827; ind. no. 04.01, Archief van de arrondissementscommissaris van Roermond, no. 12236, 
maten en gewichten; ind. no. 04.01, Archiefstukken van het Belgisch gouvernement der 
provincie Limburg op thans Nederlandse gemeenten betrekking hebbende, 1830-1839; no. 
11251, dossier 9D, ‘Poids et mesures. Procès-verbaux des contraventions’, 1832-1835; 1837.

Prov. best:., inv. no. 12236, omslag; Metriek maten en gewichtenstelsel 1847; verklaringen 
van enkele burgemeesters.

RIJKSARCHIEF GELDERLAND (RAG), Arnhem.

Bataafs-Franse archieven [BFA], Handel en nijverheid, 1812-1813, inv. no's 5443-5446.

5443 Invoering van het nieuwe stelsel.

5444 Commissie tot vergelijking van oude en nieuwe maten en gewichten.

5445 Inlichtingen over oude maten door de maires.

5446 IJkbureaus.

Rechtbanken van eerste aanleg, archiefblokken Arnhem 0232, Nijmegen 0857, Tiel 232, 
Zutphen 232.

Blok 232, Arnhem, Notulenbladen en vonnissen in correctionele zaken, 1823-1835, inv. no's 
326-372.

Blok 857, Nijmegen, Inventaris van het rechterlijk archief van het kanton en arrondissement 
Nijmegen 1811-1838, archief der rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, correctionele 
rechtspraak. Strafvonnissen, gewezen door de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende 
als rechtbank van correctionele politie te Nijmegen, 1823-1835, inv. no's 78-90.

Blok 232, Tiel, Rechtbank van Eerste aanleg, correctionele vonnissen en notulen, 1823-1835, 
inv. no's 717-741.

Blok 232, Correctionele rechtbank Zutphen, minuten van correctionele vonnissen, 1823-1835, 
inv. no's 1065-1077.

Correctionele rechtbank Zutphen, Notulenblad 1835 correctionele zittingen, 25 nov. 1835, 
inv. no. 1041.

Ind. no. 25023, Archieven Gedeputeerde Staten van Gelderland, Handel en Nijverheid; 
Ijkwezen, Maten en gewichten, ijkwezen, invoering metriek stelsel, inv. no. 113/1, 1818-1821; 
inv. no. 113/2, 1822-1829; inv. no. 113/3, 1830-1839.



23 4

GEMEENTEARCHIEF (GA) Amsterdam.

Ind. no. 5166, G. Vermey, Inventaris van h e t a rch ie f van Burgem eesters 1814-1824 en van 
Burgem eesters en W ethouders 1824-1979  (op film).

Ind. no. 5166, G. Vermey, Inventaris van h e t a rc h ie f van B urgem eesters 1814-1824 en van 
B urgem eesters en W ethouders 1824-1979, brievenboeken, 1819-1830.

Ind. no. 5074, W. Oldevelt, Inventaris van de rechterlijke archieven van 1811-1838, 
Amsterdam 1952, inv. no's 131-171, Audiëntiebladen van correctioneele zaken. P rocessen
verbaal van correctioneele teregtzittingen, (1811-1837), waarvan no. 146, 1823, 2e halfjaar 
tot no. 165, 1835, 2e halfjaar; inv. no's 191 en 192. M inuutvonnissen zow el in  eerste instantie  
als in  hoger beroep. Vonnissen van correctionele teregtzitting, 1822-1837.

Ind. no. 5287, K am er van Koophandel, inv. no. 371, rapporten 1819 -  1823; inv. no. 396, 
Beurs, m aten en gewichten.

Uitgegeven bronnen en literatuur

(Bij titels van uitgegeven bronnen die alleen aanwezig zijn op bepaalde plaatsen, wordt de 
vindplaats aangegeven. De overige uitgegeven bronnen zijn op meerdere plaatsen 
beschikbaar.)

A.J. van der Aa, B iographisch W oordenboek der Nederlanden [BW N] 1 (Haarlem 1852); 
12(Haarlem 1869).

L. Aardoom, ‘Rijnlandse maatvoering in Gelderland’, Bijdragen en M ededelingen voor de  
G eschiedenis van Gelre [BM G]  80 (z.p. 1989), 72-90.

H.J. von Alberti, M ass und  G ew icht (Berlijn 1957).

Anoniem, ‘Overzicht van de verschillende besturen in Gelderland tussen 1795 en 1813’, B M G  
1 (1900) , 215-236.

Anoniem, R apport fa it  à l'Institu t N ational des Sciences e t des Arts, le  29  p ra ir ia l an VII, au  
nom  de la  Classe des Sciences M athem atiques e t P hysiques sur la  m esure de la m éridienne de 
la  France, e t les résulta ts qui en on t été  déduits p o u r  déterm iner les bases du nouveau  
systèm e m étrique  (Parijs 1800) (KB, Oude Drukken en Handschriften [ODH] , Den Haag).

Anoniem, O nderrichting aangaande de n ieuw e m aten en gew igten opgesteld  ter voldoening  
aan h e t  beslu it der consuls van den 13en Brum aire van h e t negende ja a r . U itgegeven door de  
Com m issie to t de M aten en Gewigten in  h e t D épartem ent du B ouches du Rhin  (‘s- 
Hertogenbosch 1812) (KB, ODH, Den Haag).

Anoniem, D e vernieuwde R ekenkunst van mr. Willem Bartjens, vervangen door eene andere, 
ingerig t n a a r h e t n ieuw e ste lsel van m aten en gewigten, 3 dln., (Rotterdam 1833) (KB, ODH, 
Den Haag)



23 5

Anoniem, Practisch R ekenboek ten dienste der scholen  door de tweede afdeeling van het 
schoolonderwijzers gezelschap te ‘s-Gravenhage, 2 dln. (Den Haag 1840, 1846) (KB, ODH, 
Den Haag)

Anoniem, bewerking van A.B. Strabbe, Eerste beginselen van de arithm etica o f  rekenkunst 
ten gebruike der scholen  (Amsterdam 1829) (KB, ODH, Den Haag).

Anoniem, Rekenkundige Voorstellen voor de N ederlandsche Jeugd, betrekkelijk de  
N ederlandsche munten, m aten en gew igten  (Leeuwarden 1828) (KB, ODH, Den Haag).

Anoniem, D e kleine rekenm eester in  h e t n ieuw e stelsel van m aten en gew igten  (Groningen 
1834) (Oudheidkamer IJkwezen- nu opgeheven)

N. Anslijn, R ekenboek voor m eisjes, ten dienste der scholen  (Leiden 1827) (KB, ODH, Den 
Haag).

N. Anslijn, R ekenboek voor m eisjes ten dienste van de scholen. Ingerig t na a r h e t n ieuw e  
aangenom ene stelsel van maten, gew igten en munten, derde stukje (Leiden 1824) (KB, ODH, 
Den Haag).

Arnhem sche Courant, 1816-1835.

J. Art, ‘Clerus en volksreligie: ne peius adveniat’, in: G. Rooijakkers en Th. van der Zee 
(red.), Religieuze volkscultuur: de spanning  tussen de voorgeschreven orde en de geleefde  
prak tijk  (Nijmegen 1986), 99-118.

W.A. Baars en P. Joling, Rekenboek voor m eisjes in h e t koninkrijk der Nederlanden, 2 dln. 
(Leeuwarden 1831) (KB, ODH, Den Haag)
Y.G.M. Baayens, cs. (red.), Strafw etgeving in  de negentiende eeuw  (Tilburg 1985).

K. van Berkel, In h e t voetspoor van Stevin  (Amsterdam 1985).

N. Beets, Cam era Obscura, (facs), 2 dln., (Amsterdam 1998).

G. Bigourdan, Le systèm e m étrique des po id s e t m esures  (Parijs 1901).

C. Bopp, D ie in ternationale M ass, Gewichts- und  M ünz-E in igung durch das m etrische System  
(Stuttgart 1869) (Oudheidkamer IJkwezen- nu opgeheven).

J.A. Bornewasser, ‘Het Koninkrijk der Nederlanden' , in: Nieuw^e A lgem ene G eschiedenis der  
Nederlanden [NAGN], N ieuw ste Tijd  11 (Bussum 1983).

J.P. Bourjé, K ort onderrig t in de n ieuw e N ederlandsche tientallige stelsel van maten, 
gew igten en munten, a lsook in  de op hetzelve toegepaste decim aal- o f  tiendeelige rekening  
(Middelburg 1817) (KB, ODH, Den Haag).

J.P. Bourjé, Leesboek over de m aten en gew igten  (Middelburg 1833) (KB, ODH, Den Haag). 
S.J. Brugmans et al, Pharm acopoea Batava  (Amsterdam 1805).



23 6

D.G.J. Buurman, ‘Schets van de opeenvolgende bestuursindeelingen in Gelderland voor de 
invoering van de provinciale wet van 1850’, B M G  57(1958) 23-50; het artikel was in 1946 
geschreven.

R.D. Connor, The W eights and  M easures o f  E ngland  (Londen 1987).

P. Corver, P raktikaal rekenboekje, voor eerst beginnende en voortleerende kinderen, 4 dln. 
(Haarlem 1831, 1833) (KB, ODH, Den Haag).

L. Couperus, Eline Vere (Amsterdam 1889), facs. in Volledige werken van Louis Couperus 
(Utrecht/ Antwerpen 1987).

E.F. Cox, ‘The metric system; a quarter century of acceptance’, Osiris 13 (z.p. 1958), 358
379.

D agverhaal der H andelingen van de N ationaale Vergadering representeerende h e t Volk van 
N ederland  (1797), 4 april, verslag dinsdag 28 maart, 476-479; 6 april, verslag donderdag 30 
maart, 502.

D agverhaal der H andelingen van de N ationaale Vergadering representerende h e t Volk van 
N e d e r la n d 1796-1798.

D agverhaal der H andelingen van de Constitueerende Vergadering representerende h e t 
B ataafsche volk, 1798.

D agverhaal der H andelingen van h e t vertegenw oordigend Lichaam  des Bataafschen Volks, 
1798-1800.

M. Danloux-Dumesnils, E tude critique du systèm e m étrique  (Parijs 1962).

C. Davids, Zeew ezen en W etenschap  (Amsterdam 1986).

R. Demoulin, ‘Noord en Zuid onder Willem I’, in: A lgem ene G eschiedenis der N ederlanden  
(AGN) IX (Zeist 1951), 255-288.

D iscours prononcé  à la barre des deux  C onseils du Corps L ég is la tif au nom  de l'Institu t 
N ational des Sciences e t des Arts, lors de la  présenta tion  des étalons pro to types du M ètre e t 
du Kilogram m e, e t du rapport sur le  travail de la  Com m ission des P oids e t M esures, an VII 
(Parijs 1800) (KB, ODH, Den Haag).

K. Ellis, M an and  M easurem ent (Londen 1973).

S.J. Fockema Andraea, ‘De Rijnlandsche Roede, geschiedenis eener oud-Nederlandsche 
landmaat’, Tijdschrift van h e t  K oninklijk  N ederlands A ardrijkskundig  G enootschap [TKNAG] 
XLIX(Leiden 1932), 635-657.

S.J. Fockema Andraea, ‘Beginselen van de Nederlandse Metrologie’, N ederlands  
A rchievenblad  (z.p. 1941-1943), 185-206.



23 7

S.J. Fockema Andraea, ‘Bij het aanstaande verbod der oude maten’, TKNAG, 2e serie 
1(Leiden 1933), 170-174.

F. de Fonville, ‘La mesure du mètre: dangers et aventures des savants qui l'ont déterminée', in: 
Les dram es de la  science  (Parijs 1886).

W. Frijhoff, Mentaliteitsgeschiedenis - geschiedenis van de negentiende eeuw: een 
plaatsbepaling’ in: D e N egentiende E euw  11 (Haarlem 1987), 79-94.

W. Frijhoff, ‘Vraagtekens bij het vroegmoderne beschavingsoffensief in: G. Rooijakkers en 
Th. van der Zee (red.), R eligieuze volkscultuur: de spanning  tussen de voorgeschreven orde  
en de geleefde p rak tijk  (Nijmegen 1986), 71-98.

J. de Gelder, Allereerste G ronden der Cijferkunst, 2 dln., vierde uitgave (Den Haag en Am
sterdam 1830; 1833), 1e dl., 5e hoofddeel decimale breuken, 6e hoofddeel ‘ O ver h e t n ieuw  
wijsgerig stelsel van m aten  en gew ig ten ’, lessen 31-34, 149-176.

P. Geyl, G eschiedenis van de N ederlandse Stam, 1792-1798, 6 (Amsterdam 1952).

P. Geyl, ‘De Bataafse Revolutie’, in: G.A.M. Beekelaar (red), Vaderlands Verleden in Veel
voud [VVV] (Den Haag 1975), 416-434.

P.W. van Gissing (red.), D e eerste volksvertegenw oordigers van G elderland in  1795  (Am
sterdam 1996).

W. de Groot, ‘Het Internationale Stelsel van Eenheden’, N ederlands Tijdschrift voor N atuur
kunde [NTN] 30 (z.p., maart 1964), 101-115.

S. Gropp, Die Städtische Munzprägung zu Deventer und Nimwegen, 1528/43-1591, (Oer
Erkenschwick 2001)

J. Haak, ‘Van Inlijving tot Bevrijding. Het Noorden van 1801 tot 1814’, in: A G N  IX (Zeist 
1951), 129-160.

W. Hallock en H. Wade, Outline o f  the E volution o f  Weights and  M easures and  the M etric  
System (New York 1906).

H andelingen (Verslag der) van de Tweede K am er der Staten G eneraal gedurende de zittingen  
van 1815-1816, 1867-1872 en 1880-1881.

H andelingen  1815-1816, Bijlagen, vel 71, rapport Eerste Klasse van 17 dec. 1814, 284(0)- 
284(19).

Handelingen, Verslagen nopens de staa t van de lagere, m iddelbare en hogere scholen, 
Tweede Kamer, bijlage 1820, band 1820-1821, bijlage (B.) 808-820; 1821, 1821-1822, B. 
1047-1052; 1828, 1829-1830, B. 772-781; 1829, 1830-1831; 1830, 1831-1832, B. 826-830; 
1831, 1832-1833; B. 630-632; 1834, 1835-1836, B. 503-505.



23 8

H andelingen  1867-1868, Bijlagen, wetsontwerp en memorie van toelichting, 85-89; voorlopig 
verslag commissie van rapporteurs, 245-247; memorie van beantwoording op voorlopig 
verslag, 464-467.

F. Haverschmidt, pseudoniem Piet Paaltjens, Snikken en Grimlachjes (Schiedam 1889); Familie  
en kennissen  (Schiedam 1998), facs. (Amsterdam 1981).

H. Hemkes, Rekenboek voor gevorderde leerlingen  (Groningen 1836) (KB, ODH, Den Haag)

H. Hemkes, Rekenboek voor jo n g en s  van den landelijken stand, 2 dln. (Groningen 1839, 1840) 
(KB, ODH, Den Haag)

H. Hemkes, D e Bem innaar van h e t Rekenen o f  gem akkelijk rekenboekje voor 
verdergevorderden  (Groningen 1836) (KB, ODH, Den Haag).

J. Huizinga, ‘Van Instituut tot Academie’, Jaarboek  K oninklijke Academ ie van 
W etenschappen 1921-1922  (Haarlem 1926).

A. Kamphuis, D e invoering  van w etgeving in  h e t Franse departem ent N ederm aas gedurende  
h e t E erste D irectoire  (Maastricht 1995).

J. de Kanter, G em eenzam e G esprekken over de n ieuw e m aten en gew igten  (Middelburg 1822) 
(KB, ODH, Den Haag).

A.E. Kennelly, Vestiges o f  P re-m etric W eights and  M easures persisting  in  M etric  System  
Europe, 1926-1928  (New York 1928).

J. van der Kleef, R ekenboek voor de N ederlandsche Schooljeugd  (Purmerend 1827) (KB, 
ODH, Den Haag).

H.A. Klein, The W orld o f  M easurem ent (Londen 1975).

H. Knippenberg en B. de Pater, D e eenw ording van N ederland  (Nijmegen 1988).

L. de Koff, K orte handleid ing  voor m ingeoefenden in  de rekenkonst, om  gem akkelijker de 
waarde de Koopm anschappen te vinden, welke na a r de n o g  gebru ik t wordende oude m aten en 
gew igten zijn  ingekocht, m a a r  bij de verw acht wordende invoering  der n ieuw e m aten en 
gew igten zullen  m oeten worden verkocht (Utrecht 1817) (KB, ODH, Den Haag).

E.H. Kossmann, ‘The Crisis of the Dutch State’, in: C.B. Wels, (red), V VV  2 (Den Haag 
1980), 38-54.

J.G. Krol, H andleid ing  voor Schoolonderw ijzers over de N ederlandsche M aten en Gewigten  
(Sneek 1829) (KB, ODH, Den Haag).

J.G. Krol, Iets voor notarissen, landlieden en koopers van landerijen, waardoor h e t koopen  
bij h e t N ederlandsche bunder gem akkelijk  is  gem aakt (Sneek 1830) (KB, ODH, Den Haag).



23 9

W. Kula, M easures and  M en  (Princeton 1986).

L. Langevin, ‘The Story of the Metric System; a centuries old battle against chaos’, Im pact o f  
Science on S o c ie tyXI (Parijs 1961), 77-95.

D. van Lente, ‘Mentaal-culturele geschiedenis van industriële samenlevingen: een 
historiografische verkenning’,: Tijdschrift voor sociale geschiedenis [TSG] 8 (1982), 359-388.

A.F. Manning, ‘Reacties op de scheiding in Nederlands Limburg’, in: E enheid  en scheiding  
van de beide Lim burgen  (Leeuwarden/Maastricht 1989), 165-180.

R.C. Mansfeld, In de schaduw  van Napoleon, 1801-1810, in A G N IX (Zeist 1951), 61-78.

Multatuli, M ax H avelaar  (z.p. 1875).

N ederlandsch Tijdschrift voor G eneeskunde  (z.p. 1857-1880).

N ederlandsch L ancet [NL]  (Utrecht 1838-1870).

E. Nicholson, M en and  M easures  (Londen 1912).

M.G. Niessen, ‘Jean Henry van Swinden, baanbreker voor het metrieke stelsel', Ons 
Am sterdam  22 (Amsterdam 1970), 213-217.

R. C. Nieuwenhuis, D e dominee en zijn  worgengel, van en over Francois H averschm idt (Am
sterdam 1964).

N ijm eegsche Courant, 1816-1935.

G.J.C. Nipper, M eten en wegen - een omw^enteling, catalogus oudheidkamer van het ijkwezen 
in Techniekmuseum Delft (Delft 1995).

T. Nipperdey, D eutsche G eschichte 1866-1981, Z w eiter Band: M achtsstaa t vor der  
D em okratie  (München, 1993), 46-47.

N ieuw  N ederlands B iografisch W oordenboek  4 (Leiden 1918); 10 (Leiden 1937).

N ieuw e B ijdragen [NB] ter bevordering van h e t O nderwijs en de Opvoeding, voornam elijk  
m e t betrekking to t de Lagere Scholen in  h e t K oninkrijk  der N ederlanden  (Leiden 1823) (KB, 
ODH, Den Haag).

Norm alisatie, jrg. 53, 2(Den Haag februari 1977), themanummer over Van Swinden, het 
metrieke stelsel en het Internationale Stelsel van Eenheden (SI).

M.B. Norton c.s., A P eople and  a N ation  (Boston 1986)
N otulen van h e t Staatsbewind, (Den Haag april-juni 1801; juli-sept en okt.-dec. 1802). 

N ouveau code des p o id s  e t m esures  (Parijs 1834) (Oudheidkamer IJkwezen- nu opgeheven).



24 0

A. Numan, Korte schets van het tientallig stelsel van maten en gewigten (Alkmaar 1827). 
(Boerhaave museum, Leiden)

W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van de Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, 4dln., (Am
sterdam 1869).

Ontwerp grondwet 2 juni 1797 in RGP, KS 57, 3(Den Haag 1983) titul. XIII, Beschikkingen 
over onderscheiden zaken.

J. Oerlemans, Autoriteit en Vrijheid 1800-1914 (Assen 1966).

G.J. Palthe, De tientallige verdeeling der nieuwe maten en gewigten zoals die ingevolge de 
staatsregeling zal worden ingevoerd. Door een liefhebber der Wiskunde (Amsterdam 1800) 
(KB, ODH, Den Haag).

Papiers d'état du Cardinal Granvelle, red. Ch. Weiss cs. 5 (Parijs 1841-1852).

J.A. Paulos, De gecijferde mens (Amsterdam 1992).

J. Perry, The Story of Standards (New York 1955).

Pharmaceutisch Weekblad [PW] (Amsterdam 1870-1880).

Pharmacopoea Neerlandica (Den Haag 1871).

(Het) Plan van Constitutie voor het Volk van Nederland, in: Rijksgeschiedkundige Publicatiën 
[RGP], Kleine Serie (KS) 40 (Den Haag 1975), titul. IX. Het ontwierp van Constitutie van 
1797in RGP, KS 55 (Den Haag 1983).

O. Praamstra, Conrad Busken Huet, Tijgergenoegens, een bloemlezing uit zijn werk, samenge
steld en van aantekeningen voorzien (Amsterdam 1986).

Provinciale bladen van Gelderland, 1818-1835

Provinciaal bestuur, inv. no. 12236, Weert 13 juni 1828, van J. Geenen aan de arr. comm. 
Roermond met exemplaar van zijn Herleiding en Vergelijking der Maten en Gewigten 
(Roermond 1827) (RAL, Maastricht)

R. Reinsma, ‘Het onderwijs in Gelderland tussen 1830 en 1850 volgens de rapporten van de 
hoofdinspecteur Wijnbeek’, BMG 61 (1962/1964) over 1834 en 1835, 291-320; 65(1971) over 
1841, 153-195 en 67(1973) over 1842, 86-107.

R. Rentenaar, ‘How the Dutch went Metric’, Delta 3(z.p. 1972-1973), 5-18.

R. Rentenaar, ‘Een ellenlange geschiedenis’, De Gids 134/8(z.p. 1971), 516-523.
R. Rentenaar, ‘Inleiding’, in: J.H. van Swinden, Vergelijkingstafels van lengtematen en 
landmaten 1 (Amsterdam 1812) facs. (Wageningen 1971), 1-56.



24 1

H. Righart (red.), D e trage revolutie, over de w ording van industriële samenlevingen, 
(Heerlen 1991).

D. Roncin, ‘Mise en application du système métrique (7 avril 1795-4 juilliet 1837)’ in: 
Cahiers de M étrologie, speciale uitgave 2 (z.p. 1985).

L.J. Rogier, ‘Uit verdeeldheid tot eenheid’, in: V V V 2 (1980), 24-37.

L.J. Rogier, E enheid  en Scheid ing  (Utrecht 1968).

L.J. Rogier en M.G. Spiertz, ‘Limburg in de Franse tijd’, in: Lim burgs Verleden  2 (Maastricht 
1967), 668-701.

A. Romein, ‘Wonder en is gheen wonder, (over Simon Stevin) in’: E rfla ters van onze  
beschaving  (Amsterdam 1956).

J. en A. Romein, ‘Christiaan Huygens. Ontdekker der waarschijnlijkheid', in: Erfla ters van 
onze beschaving  (Amsterdam 1977).

J. Roppe, G. Panhuys en E. Nuyens, D e D ecadaire, respectievelijk  m aandelijkse rapporten  
van de com m issarissen van h e t D irectoire E x écu tif in  h e t D epartem ent van de N ederm aas  
(heruitgave).

S. Schama, P atriotten en Bevrijders, revolutie  in  de N oordelijke Nederlanden, 1780/1813  
(Amsterdam 1989).

S. Schama, Burgers, een kroniek van de F ranse revolutie  (Amsterdam 1989).

H. de Schepper, ‘De Eerste Kamer in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’, in: A. 
Postma (red.), Aan deze zijde  van h e t B innenho f (Den Haag 1991), 15-57.

I. Schöffer, ‘Het Koninkrijk Holland’, in: A G N  IX (Zeist 1951), 79-100.

H. Sluyters, Verzam eling van rekenkundige opgaven ten dienste van gevorderde leerlingen en 
aankom ende onderw ijzers  (Breda 1838) (KB, ODH, Den Haag).

A. Smits, 1830, Scheuring  der Nederlanden  2 dln. (Heule 1983).
Staatsbladen (Stb.) der Vereenigde N ederlanden opgericht bij beslu it van Z ijne Koninklijke  
H oogheid  den H eere de P rinse van Oranje Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde  
Nederlanden, e n z , enz., 1813-1835.

Staatsbesluiten der B ataafsche Republiek, (2 sept.-30 nov. 1805).

D e Staatsregeling van 1798; Bronnen voor de totstandkoming, in: RGP, KS 67, 2(Den Haag 
1990).
D e Staatsregeling van 1798; Bronnen voor de totstandkom ing  in: RGP, KS 67, 2(Den Haag 
1990).



24 2

F.J. Stamkart, Voordragt gehouden op de algemeene Vergadering des genootschaps Een 
Onvermoeide Arbeid komt alles te boven, den 7en Mei 1862 over het Nederlandsche Stelsel 
van Maten en Gewigten (z.p., 1862) (Oudheidkamer IJkwezen- nu opgeheven).

K.M. van der Sterre, ‘De Bataafse Republiek in wording’, in: AGN IX (Zeist 1951), 1-32.

A. Stork, De invoering van een metrisch maatsysteem in de typografie (Amsterdam 1946).

S. Stuurman, Staatsvorming en politieke theorie (Amsterdam 1995).

J.H. van Swinden, Verhandeling over volmaakte maaten en gewigten 2 dln. (Amsterdam 
1802) (KB, ODH, Den Haag).

J.H. van Swinden, Inlichtingen over het invoeren en het gebruik van de Nederlandsche El, en 
uitlegging eener tafel bevattende de vergelijking van de Nederlandsche en Amsterdamsche 
Ellen (Amsterdam z.j.) (KB, ODH, Den Haag).

J.H. van Swinden, Inlichtingen over het invoeren en het gebruik van het Nederlandsche Pond, 
en uitlegging eener tafel bevattende de vergelijking van de Nederlandsche en Amsterdamsche 
Ponden (Amsterdam z.j.) (KB, ODH, Den Haag).

J.H. van Swinden, Vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten, ingeleid door R. 
Rentenaar, facs. (Amsterdam 1812), (Wageningen 1971).

J.H. van Swinden, Précis des opérations qui ont servi à déterminer les bases du nouveau 
système métrique, lu à la séance publique de l'Institut des Sciences et des Arts le 15 messidor 
an 7 (Parijs (1800) (KB, ODH, Den Haag).

V. Terlinden en J. Bolsée, Recueil des Ordonnances des Pays Bas, 2e serie, 1506-1700, Filips
II, 26 okt. 1555-27 aug. 1559; sept. 1559-31 dec. 1562 dl. 8 (Brussel 1957, 1978).

Tijdschrift ter bevordering van algemeene kundigheden (Middelburg 1826-1828) (KB, ODH, 
Den Haag).

Tijdschrift voor den Handwerksman en het fabrijkswezen in Nederland (Den Haag 1851
1854), voortgezet onder de titel De Volksvlijt, tijdschrift voor nijverheid, landbouw, handel en 
scheepvaart (Amsterdam 1855-1860) (KB, ODH, Den Haag).

Tijdschrift voor Onderwijzers en ter bevordering der huiselijke opvoeding [TvO] (Groningen 
1833-1839) (KB, ODH, Den Haag).

Tijdschrift ter bevordering der physiologische genees- en heelkunde (z.p. 1827-1835). 
Tijdschrift voor genees- heel- en scheikundige wetenschappen (z.p. 1823-1847).

P.J.H. Ubachs, ‘De Franse Tijd in de Limburgse Maasstreken’, Publications, jaarboek van het 
Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap, (Maastricht 1994), 7-116.



24 3

P.J.H. Ubachs, ‘Een Franse uithoek: Limburg 1794-1814’, Bijdragen en Mededelingen tot de 
Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 104(1989), 654-656.

M. Uitzinger, Koninklijke Bibliotheek, (Den Haag 1982).

L. Verberne, Geschiedenis der Nederlanden 4(Nijmegen 1958).

E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek2 dln. (Den Haag 1885 en 1889).

J. Visser, Het voordeel en het gemak van gelijke maten en gewigten (Amsterdam 1834) (KB, 
ODH, Den Haag)

M. Vovelle, Mentaliteitsgeschiedenis, essays over leef- en beeldwereld (Nijmegen 1984).

C.H.E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democatie in Nederland, 1780-1848 (Heerlen 
1965).

C.H.E. de Wit, Het ontstaan van het moderne Nederland en zijn geschiedschrijving (Oirsbeek 
1978).

C.H.E. de Wit, ‘De Nederlandse revolutie van de 18e eeuw en Frankrijk’, in: VVV 2(Den 
Haag 1980), 1-23.

C.H.E. de Wit, ‘De Noordelijke Nederlanden in de Bataafse en de Franse tijd 1795-813’, NAG 
11(Bussum, 1983), 158-186.

E. Witte, ‘De politieke ontwikkelingen in België 1831-1834', in: NAGN 11(Bussum 1983), 
315-345.

H. Witthöfft, ‘Längenmass und Genauigkeit 1670 bis 1870 als Problem der deutschen 
historischen Metrologie’, Technikgeschichte 57 (z.p., z.j.), 189-210.

H. Witthöfft, Münzfuss, Kleingewichte, Pondus Caroli und die Grundlegung des 
Nordeuropäischen Mass- und Gewichtswesens in Fränkischer Zeit (Ostfilderen 1984).
A. van Z., Voorstellen in oude munten, gewigten en maten, over de hoofdregelen der reken
kunst, voor eerstbeginnende leerlingen (Gorcum 1823) (KB, ODH, Den Haag)

J. Luiten van Zande en A. van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische 
ontwikkeling (Utrecht 1999-2000)

K. Zevenboom, Het ijkwezen van 1795 tot 1820 (z.p. 1940).

K. Zevenboom, Het ijkwezen van 1820 tot 1870 (z.p. 1940-1945). (Beide werken zijn 
aanwezig als gestencilde rapporten in het Boerhaave Museum, Leiden).

K. Zevenboom, ‘De bemoeienissen van het Instituut en de Academie met het ijkwezen’, in: 
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), afd. 
letterkunde, NR LXVII (Amsterdam 1960).



24 4

K. Zevenboom en D. Wittop-Koning, N ederlandse gew ichten  (Amsterdam 1970).

K.M.C. Zevenboom en D.A. Wittop Koning, 2000 ja a r  gew ichten in  de N ederlanden  
(Lochem 1980).

Websites

N ationaal F orum  voor de in troductie van de euro: http://www.euro.nl
British W eights and  M easures A ssociation  (BWMA): http://www.footrule.org
M etric  M artyrs: http://www.metricmartyrs.org
U nited K ingdom  Independence P arty  (UKIP): http://www.ukip.org
U nited K ingdom  M etrication A ssociation  (UKMA): http://www.metric.org.uk
A U K  m etrication resourse site: http://www.ukmetrication.co.uk/
Irish A nti-M etric  League  (IAML): http://www.angelfire.com/ok4/iaml/index.html
N ational Institute o fS ta n d a rd s and  Technology  (NIST): http://www.nist.gov
Freedom2M easure: http://www.freedom2measure.org
U nited States M etric  A ssociation  (USMA): http://www.metric.org
One M etre  (Canada): http://www3.sk.sympatico.ca/gregtami/metric.html
Bureau International des P oids e t M esures: http://www.bipm.org
Systèm e m étrique décimal: http://www.quartier-rural.org/smd-si/histoire/decrlois.htm
Republikeinse kalender, http://www.gefrance.com/calrep/

http://www.euro.nl
http://www.footrule.org
http://www.metricmartyrs.org
http://www.ukip.org
http://www.metric.org.uk
http://www.ukmetrication.co.uk/
http://www.angelfire.com/ok4/iaml/index.html
http://www.nist.gov
http://www.freedom2measure.org
http://www.metric.org
http://www3.sk.sympatico.ca/gregtami/metric.html
http://www.bipm.org
http://www.quartier-rural.org/smd-si/histoire/decrlois.htm
http://www.gefrance.com/calrep/


24 5

BIJLAGEN

Bijlage 1. Biogrammen1 

Jean Henry van Swinden

Hij werd in 1746 in Den Haag geboren als zoon van een advocaat. Hij leerde al vroeg Latijn, Frans en wiskunde. 
Op 17-jarige leeftijd werd hij ingeschreven op de Leidse universiteit voor de rechtenstudie, maar hij ging over 
naar de exacte wetenschappen. In 1746 behaalde hij op twintigjarige leeftijd een doctoraat in de wijsbegeerte en 
in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot hoogleraar in de wijsbegeerte, de logica en de metafysica aan de 
hogeschool van Franeker. Daarnaast hield hij zich ook bezig met magnetisme en weerkunde. Hij won prijzen van 
de Franse Academie van Wetenschappen en de Keurvorstelijke Academie te München in 1777 en 1780 voor een 
verhandeling over magnetisme en magneetnaalden en een over magnetisme en elektriciteit.

In 1785 werd hij hoogleraar in de wis- natuur- en scheikunde aan het Athenaeum Illustre in Amsterdam. 
Daarnaast was hij lid van het wetenschappelijk genootschap Felix Meritis, waar hij honderd voordrachten hield, 
waarbij inbegrepen een serie over het metrieke stelsel. Van Swinden was betrokken bij de oprichting van een 
onderwijsinstelling voor blinden en van de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart. Tien jaar later, in 
1795, regelde hij een volkstelling in Amsterdam; hij voerde er ook de huisnummering in. Bij deze gelegenheid 
schreef hij beschouwingen over volkstellingen en sterftecijfers.

Nadat zijn leerling P. van Nieuwland in 1793 over het nieuwe Franse metrieke stelsel in de Algemeene 
Konst- en Letterbode had gepubliceerd, werd Van Swinden zelf een van de belangrijkste voorstanders van dit 
systeem. Nadat de Bataafse Republiek was uitgenodigd afgevaardigden te sturen naar het congres dat in 1798 in 
Parijs zou worden gehouden, werden hij en H. Aeneae als Nederlandse geleerden afgevaardigd. Zij namen de 
gelegenheid waar in Parijs lezingen van beroemde Franse geleerden bij te wonen. Op dit wetenschappelijke 
congres speelde Van Swinden een hoofdrol. Hij was lid van de subcommissie die de meting van de meter moest 
verifiëren en toen het congres op zijn einde liep werd hij tot eindrapporteur benoemd.

Nadat op 22 juni 1799 de standaarden in de Archieven waren gedeponeerd hield hij op 4 juli de voor
dracht waarin hij rapport uitbracht over de werkzaamheden van het congres; op die dag hield hij het metrieke 
stelsel ten doop. Na zijn terugkeer werd de Verhandeling over volmaakte Maaten en Gewichten voltooid; dit 
werk verscheen in 1802. Hij werd ook korte tijd betrokken bij de politiek; van 1800 tot 1802 was hij lid van het 
Uitvoerend Bewind. Zijn politieke en sociale opvattingen waren conservatief. Van Swinden keerde zich tegen 
het stemrecht van joden omdat ze tot een 'andere natie behoorden en bedienden, omdat ze afhankelijk waren van 
hun werkgevers. In 1788 had hij verhinderd dat vrouwen lid konden worden van Felix Meritis. Na de 
conservatieve staatsgreep in september 1800, waardoor de behandeling van een wetsontwerp tot invoering van 
het metrieke stelsel werd verhinderd, omdat de Kamers waren verzegeld, besloot hij zich nooit meer met politiek 
bezig te houden.

In 1808 trad hij toe tot de Eerste of exacte klasse van het juist opgerichte Koninklijk Nederlands Instituut 
en hij was ook tot voorzitter van de hele instelling gekozen. Hij nam zitting in commissies van maten en 
gewichten (rapporten van 1809 en 1814) die als deel van de Klasse werden ingesteld om de invoering van de 
meter voor te bereiden.

Na de Inlijving in 1810 verzette hij zich vergeefs, tegen het plan van Napoleon om de Kweekschool voor 
de Zeevaart onder het beheer van de Franse Zeeprefect te plaatsen. Van Swinden bleef tot zijn dood in 1823 
doorgaan met wetenschappelijk werk.

Hendrik Aeneae

Hij werd in 1743 als zoon van een dominee geboren in Oudemirdum (Friesland). Hij bezocht de Latijnse school 
in Leeuwarden en aan de Hogeschool van Franeker studeerde hij wis- en natuurkunde. In 1769 promoveerde hij 
in Leiden tot meester in de vrije kunsten en doctor in de wijsbegeerte.

1 J.H.Van Swinden (1746-1823), in: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek [NNBW], Leiden 4 (1918), 1289-1291; R. 
Rentenaar, ‘Inleiding’, in: J.H. van Swinden, Vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten, Amsterdam 1(1812), facs, 
(Wageningen 1971), 1-56; A.J. van der AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden [BWN], 12(Haarlem 1869), 1124
1132; J.H. Van Swinden, Verhandeling 1, XV; H. Aeneae (1743-1810), in BWN 1(Haarlem 1852), 102-104; NNBW, Leiden 
10(1937), 8-9; R. Rentenaar, Inleiding, in J.H. van Swinden, Vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten, Amsterdam 
1(1812), facs, (Wageningen 1971), 29; BWN, Haarlem 12(1869) 943-955.
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Aeneae ging naar Amsterdam en gaf daar colleges in de exacte wetenschappen. Net als Van Swinden was hij lid 
van Felix Meritis; dit genootschap stelde hem in 1788 aan als lector in de natuurwetenschappen. Hij werd 
beroemd door zijn onderwijskundige kwaliteiten, zijn werk op het gebied van telescopen en kijkers en als natuur- 
schei- en wiskundige.

Hij was lid van het commode van de marine en is ook Inspecteur-Generaal van de Maten en Gewigten 
geweest. In die kwaliteit werd hij in 1805 betrokken bij het plan tot belastinghervorming onder 
Schimmelpenninck. Mogelijk beïnvloed door de Amsterdamse handelskringen, maar waarschijnlijker, omdat de 
invoering van een nieuw eenhedenstelsel nog in een zeer vroeg stadium verkeerde en de belastinghervorming op 
dat ogenblik noodzakelijk was, werden mede door zijn toedoen in de belastingwet bij hoeveelheden Amster
damse maten en gewichten gebruikt.

Aeneae was lid van een aantal wetenschappelijke genootschappen en hij sloot zich korte tijd na de 
oprichting van het Koninklijk Instituut ook bij deze instelling aan. In het jaar van de Inlijving, 1810, is hij 
overleden en als enige van het driemanschap Van Swinden, Aeneae en Moll heeft hij dus de invoering van het 
metrieke stelsel niet mogen beleven.

Gerard Moll (1785-1838).

Hij werd in 1785 als zoon van een Amsterdamse koopman geboren. Zijn vader wilde dat hij hetzelfde beroep zou 
kiezen, maar hij voelde zich aangetrokken tot de exacte wetenschappen. Door bemiddeling van Van Swinden, 
die zijn leermeester werd, mocht hij de handel vaarwel zeggen. Na zijn studies aan het Athenaeum Illustre in 
Amsterdam en in Frankrijk (sterrenkunde bij Delambre), werd hij na bemiddeling van Van Swinden en De- 
lambre benoemd tot hoogleraar natuurkunde in Utrecht. Hij deed onderzoek op het terrein van de warmteleer, 
elektriciteit en magnetisme. Doordat hij het kilogram vergeleek met een groot aantal oude en buitenlandse 
gewichten raakte hij ook betrokken bij de kwestie van de maten en gewichten. Na de dood van Van Swinden in 
1823 nam Moll het werk ter invoering van het metrieke stelsel van hem over. In december 1825 schreef hij een 
brief aan Vrolik waarin hij de manier waarop de nieuwe eenheden werden ingevoerd scherp bekritiseerde en 
waarin hij dreigde met aftreden (zie hoofdstuk 5).

Naast zijn metrologische bezigheden was hij ook betrokken bij de waterstaat en de zeevaart en als lid van 
het Koninklijk Instituut schreef hij verhandelingen over deze onderwerpen. In 1826 was hij lid van de commissie 
tot het verbeteren van zeekaarten en betrokken bij de examinering van zeeofficieren; hij drong er op aan de 
opleiding van zeevarenden op een hoger peil te brengen. De regering gaf hem in 1835 in het kader van een 
internationaal onderzoek opdracht waarnemingen te verrichten van de getijden in de Noordzee.

Moll had verschillende internationale contacten, vooral met Engeland; hij bewonderde de 
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in dat land. Reeds in 1804 correspondeerde hij met de be
roemde Britse instrumentmaker Troughton, die Britse standaarden van maat en gewicht heeft vervaardigd. De 
universiteiten van Edinburgh en Dublin verleenden hem eredoctoraten.

Hij was gekant tegen de, volgens hem, heersende slappe tijdgeest in Nederland en wilde de Nederlanders 
wijzen op hun verleden, onder andere door zijn Vroegere Zeetogten der Nederlanders. Moll was drager van de 
orde van de Nederlandse Leeuw.

Bijlage 2. Arrondissementsijkers in dienst tussen 1820-1835.2 

Van slechts enkelen waren de volledige voornamen beschikbaar.
A.T. Aarts, arrondissement Nijmegen, 1845-1868; daarna naar Amsterdam als IJker Chef van Dienst tot 1873. 
Genoemd vanwege zijn stellingname over het voorstel tot invoering van een winkel-el in 1847. Hij sprak zich uit 
tegen invoering van die ‘gebruikelijke' maat van 70 of 80 cm.
H. Allemans, 1820-1846 arrondissement Dordrecht.
Johannis George Arbon, 1820-1857 arrondissement Rotterdam en leraar wiskunde aan het Erasmiaans 
Gymnasium van Rotterdam.
Obbe Sicco Bangma, 1820-1829, arrondissement Amsterdam. Was van 1787 tot 1805 leraar aan de 
Amsterdamse kweekschool voor de zeevaart. Assisteerde Van Swinden bij berekeningen voor de Hollandse 
Sociëteit van Levensverzekeringen. In 1816 lid van het Koninklijk Nederlands Instituut.
H. Bellinga, arrondissement Winschoten, 1820-1834. Was 1819 en 1820 stadsijker in Groningen.

2 M.C. Zevenboom en D.A. Wittop Koning, 2000jaar gewichten in de Nederlanden, (Lochem 1980), 84-91.
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M.J. Swarts Bevel, arr. Leiden, 1820-1834.
W. Bollee, arrondissement Gorinchem, 1820-1867.
J. Borst, arrondissement Utrecht, 1827-1862.
Johan Pieter Bourjé, arrondissement Middelburg, 1820-1834. Schreef voorlichtingsmateriaal en handboeken 
voor ijkers.
C. Brevelt, arrondissement Hoorn, 1820, overleden 1820.
F. Brouwer, arrondissement Hoorn, 1828-1857.
J. Catenius, arrondissement Alkmaar, 1820-1833.
Jan Doornebosch, arrondissement Amsterdam, 1820, overleden 1820. Was van de oude ijk (examinateur van de 
stadsmaten en stadsgewichten) naar het nationale ijkwezen overgestapt.
C.E. van Engen, arrondissement Deventer, 1820-1823.
J. Everts, arrondissement Den Bosch, 1820-1865.
J. Grevelinck, arrondissement Amsterdam, onder het oude stelsel ijker van de biermaten; adjunct-ijker 1820
1825; arrondissementsijker 1825-1836. In 1836 commissaris van politie.
D. Guigerre, arrondissement Oostburg, 1820-1839.
G.C. Ten Haaf, arrondissement Almelo, 1820-1828.
L. Haak, arrondissement Hulst, 1820-1845.
P. Harte, arrondissement Tiel, 1820-1828. Eervol ontslagen toen het arrondissement werd opgeheven en bij 
Nijmegen gevoegd.
B.H. van Heuvelen, arrondissement Appingedam, 1826-1841.
L. M. de Kanter, arrondissement Goes, 1820-1842.
H. Kresmeyer (Kretschmer), arrondissement Zutphen, 1820-1827. Slaagde erin in Zutphen een opnieuw 
opgerichte oude peilschaal te doen verwijderen en dwong een verbod van het gebruik van Rijnlandse maten voor 
waterstandsmeldingen in Gelderland af.
J.G. Krol, arrondissement Sneek, 1820-1836. Schrijver van boekjes voor onderwijzers en notarissen.
G. Kuyper, arrondissement Groningen, 1820-1860. Van hem zijn veel van zijn merk voorziene metrieke 
korenschalen bekend.
Rehuel Lobatto, arrondissement Rotterdam, 1826-1828. Reeds in 1827 aangesteld als Adviseur voor de Zaken 
van Maten en Gewichten
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 1842 benoemd als hoogleraar aan de hogeschool te Delft. In 1838
1839 lid van een commissie die in Parijs nieuwe standaarden voor de meter en het kilogram vervaardigde.
P. Mansveld, arrondissement Den Haag, 1820-1851. Heeft ook vier jaar bij de Franse instrumentmaker Lenoir 
gewerkt.
Pieter Moerbeek, arrondissement Haarlem, 1820-1843.
Theodorus Antonius Nagel, arrondissement Amsterdam, 1820-1831. In 1814 door Willem I aangesteld als 
IJkmeester-Generaal van het Troois gewicht. In 1820 eervol ontslagen van die post en naar het nieuwe bestel 
overgegaan. Hij was ook fabrikant van maten en gewichten.
J.A. van Oort, arrondissement Amersfoort, 1820-1837.
G. Peting, arrondissement Heerenveen, 1820-1838.
A. Proot, arrondissement Arnhem, 1820-1842. Hij was bij de eerste ijk van de tweede rangsstandaarden in 1820 
door de mand gevallen met te weinig kennis van het metrieke stelsel en moest zich bijscholen. Een door hem 
vervaardigde standaard-el werd afgewezen; hij was ook fabrikant van maten en gewichten.
N. Pruymboom, arrondissement Breda, 1820-1838.
M. Ramaekers, arrondissement Roermond, 1820-1846.
Pieter Reiniers, arrondissement Maastricht, 1820-1835. Van 1816 tot 1820 verificateur van de maten en 
gewichten van Maastricht.
Adriaan Ribbe, arrondissement Zierikzee, 1820-1838. Van 1800 tot 1820 stadsijker van Zierikzee.
R. B. de Roos, arrondissement Arnhem, 1842-1857. Hij drong in 1847 bij de minister aan op de invoering van de 
winkel-el van 70 of 80 cm.
J.C. Roukens, arrondissement Nijmegen, 1820-1844. Waarschijnlijk dezelfde als Roukes, die in de Nijmeegse 
ordonnantie van 21 juni 1817 werd genoemd als een van drie stadsijkers.
J.C. Schröder, arrondissement Utrecht, 1820-1827.
W.H. Siepkens, arrondissement Eindhoven, 1820-1866. In 1865 overgeplaatst naar Den Bosch.
P. Spanjaardt, arrondissement Enkhuizen 1821-135, arrondissement Alkmaar 1835-1868.
E.G. Staal Sr., arrondissement Zwolle, 1823-1870.
Franciscus Johannes Stamkart, wiskundige, arr.ijker Alkmaar 1833-1835; Amsterdam 1835-1867. Werd in 1845 
lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
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J.G.E.G. Stierling, arrondissement Amsterdam, 1821-1825 adjunct-ijker van Nieuwer-Amstel; 1825-1861 arr. 
ijker Amsterdam.
Simon Tolder, arrondissement Amsterdam, 1820-1825. Hij was eerder een van drie Commissarissen van de 
Grote IJk, die iedere drie jaar de grote oude inhoudsmaten en het vaatwerk ijkten.
L.J. Ulman, arrondissement Amsterdam, 1828-1856.
G.A. Veendorp, arrondissement Appingedam, 1820-1826.
P.G. Verweyden, arrondissement Hoorn, 1820-1828.
Teunis de Vet Sr., arrondissementen Delft en Schiedam, 1828-1833.
Teunis de Vet Jr., arrondissementen Delft en Schiedam, 1833-1852.
Jan Visser, arrondissement Leiden, 1834-1849.
A.J. Vroeg, arrondissement Zwolle, 1820-1823.
F.W. Westing, arrondissement Leeuwarden, 1820-1837.
G.J. van der Weyde, arrondissement Assen, 1820-1858.
I. Willemse, arrondissement Zutphen, 1827-1856. Hij stelde in 1847 een maat van 80 cm voor als winkel-el, later 
te vervangen door de Nederlandse el.
J.M.J. van Woestenberg, arrondissement Deventer, 1823-1834.

Bijlage 3. Het ontstaan van het Koninklijk Nederlands Instituut3

In de zeventiende eeuw zijn in verschillende landen, zoals Italië, Engeland en Frankrijk wetenschappelijke 
academiën opgericht. Italië was het eerste land waar de invloed van het humanisme tot de instelling van een 
dergelijk instituut bijdroeg. In 1662 volgde de Britse Royal Society en in 1665 de Académie Française. In de 
achttiende eeuw richtten ook Pruisen en Rusland nationale wetenschappelijke instituten op. Dergelijke 
instellingen bloeiden vooral in landen met een krachtig centraal bestuur. In de oude Republiek kon geen 
nationale wetenschappelijke instelling ontstaan. Wel kwam het onder invloed van de Verlichting tot de stichting 
van provinciale en stedelijke academiën, zoals de Amsterdamse stichting Felix Meritis.

De Franse academie was opgeheven tijdens de Terreur, maar werd in 1795 weer tot leven gebracht. Onder 
Napoleon volgde de verdeling van het instituut in vier klassen: 1. Exacte wetenschappen; 2. Taal en letterkunde; 
3. Geschiedenis en oude literatuur en 4. Schone kunsten. Bij decreet van 4 mei 1808 werd door Lodewijk 
Napoleon het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten opge
richt. Het had dezelfde verdeling in vier klassen als het Franse instituut. De Eerste Klasse telde 30, de overige 
Klassen hadden 20 leden. Op 16 mei 1808 werd de eerste vergadering van het Instituut gehouden in het Paleis op 
de Dam. Het aanzien dat Van Swinden genoot, blijkt uit het feit dat hij met vrijwel algemene stemmen tot 
voorzitter van het Instituut werd gekozen.

Veel bekende Nederlandse geleerden waaronder Van Swinden, Aeneae en Moll waren leden van dit 
Instituut en van de Eerste Klasse. Deze Klasse omvatte de exacte wetenschappen, biologie, geneeskunde, 
aardrijkskunde, landmeetkunde, waterstaat en scheepsbouwkunde en heeft door verschillende rapportages, voor
al in 1809 en 1814, in belangrijke mate bijgedragen tot de uiteindelijke invoering van de meter. Niet altijd 
volgde de regering de aanbevelingen van de Klasse op, speciaal in de kwestie van het apothekersgewicht.

Het Koninklijk Instituut is slechts een van de wetenschappelijk/culturele instellingen die door Lodewijk 
werden opgericht. Onder hem kwamen ook de andere in de tekst op p. 65 genoemde instellingen tot stand.

3 J. Huizinga, ‘Van Instituut tot Academie’, in: Jaarboek Koninklijke Academie van Wetenschappen 1921-1922 (Haarlem 1926), 
195-223; K. Zevenboom, ‘De bemoeienissen van het Instituut en de Academie met het ijkwezen’, in: Verhandelingen der 
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), afd. letterkunde, NR LXVII (Amsterdam 1960), 5-6.
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Bijlage 4. Nederlands metriek stelsel met 'Nederduitse' benamingen.4

Lengtematen Gewichten Inhoud nat
mm = streep mg = korrel cL = vingerhoed
cm = duim g = wigtje dL = maatje
dm = palm dag = lood L = kan
m = el hg = ons hL = vat
dam = roede kg = pond
km = mijl

Inhoud droog 
cL = vingerhoed 
dL = maatje 
L = kop 
daL = schepel 
hL = mudde

Voor de Franstalige gebieden waren overeenkomstige benamingen vastgesteld.

Daarnaast: 1 wisse (houtmaat) = 1 m3 
1 last (droog) = 30 hL.

Bijlage 5. Overzicht van de bij diverse KB's bepaalde ijklonen in centen.

Lengtematen en gewichten.5
Lengte: el, halve el, dubbele palm, palm 2,5
dubbele en vijfvoudige el 7,5
gevouwen el (duimstok) 5
roede en dubbele roede 12,5
IJzeren gewicht: 1 tot 4 Ned. pond 5
5 tot 20 Ned. pond 12,5
21 tot 50 Ned. pond 15

Koperen gewicht: toeslag van 50% op de tarieven van de ijzeren gewichten.
samengesteld Ned. pond 15
vanaf 9 ons tot laagste gewicht 2,5
het enkele medische pond 5
het samengestelde dito 15

Droge maten voor graan en grutterswaren.6
heel mudde 50
halve mudde 30
kwart mudde 20
20, 10, 5 kop of 2, 1 en 1/2 schepel 10
2, 1, 1/2 kop en verder 5
strijkstok 5
halve mudde 50
hele mudde 80
dubbele cilindrische mudde 100 (*)

Voor de maten gold het dubbele ijkloon. Andere droge maten o.a. voor steenkool, turf, aardappelen en vruchten.7

4 Stb. no. 15, KB. 29 mrt. 1817.

5 Stb. no. 58, KB. 18 dec. 1819, bijlage bij besluit, 8-9).

6 Stb. no. 54, KB. 21 dec. 1822, ijkinstructie droge maten, art. 10; Stb. no. 45, KB. 27 okt. 1827.

7 Stb. 46, KB. 27 okt. 1827, art. 18; Stb. no. 52, KB. 21 nov. 1832.
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*: Bij KB van 21 nov. 1832 werd het loon voor de herijk van de dubbele mudde als turfton tot 50 cent verlaagd; 
voor de eerste ijk bleef het oorspronkelijke tarief van f  1 van kracht.

Houtmaten.8
Wisse, kubieke meter als houtmaat.
raam I 30
raam II 45
raam III 60
raam IV 75
raam V 90

Tinnen, blikken en ijzeren vochtmaten in het klein.9
dubbele Ned. kan 10
hele Ned. kan 7,5
halve Ned. kan en verdere delen 5

Glazen, porseleinen en aardewerkmaten (idem.)
dubbele Ned. kan 10
hele Ned. kan 5
halve Ned. kan 2,5
fles van 1 Ned. kan 1,5
fles van 1/2 Ned. kan 1

Vochtmaten in het groot (drank, olie).10
50 Ned. kan 40
20 Ned. kan 20
10 Ned. kan 15
5 Ned. kan 5

Vaten 10-20 Ned. kan. Eerste ijk
< 50 Ned. kan 20 
50 Ned. kan 30 
100 Ned. kan 40 
150 Ned. kan 50 
200 Ned. kan 50

Jaarlijkse herijk
1. Melkmaten
< 50 Ned. kan 2,5

2. Bier en azijnmaten
10 en 20 Ned. kan 1,5
30 en 40 Ned. kan 2,5
50 en 100 Ned. kan 5
150 Ned. kan 7,5
200 Ned. kan 10

8 Stb. no. 2, KB. 11 feb. 1823, art. 2.

9 Stb. no. 5, KB. 22 mrt. 1829, art. 16.

10 Stb. no. 12, KB. 19 april 1832, art. 13; Stb. no. 45, KB. 31 dec. 1834, art. 14.
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3. Olie en sterke drank
10 en 20 Ned. kan 
30 en 40 Ned. kan 
50 en 100 Ned. kan 
150 Ned. kan 
200 Ned. kan

5
10
15
20
25

Voor de waterijk gold een toeslag van 50%

Bijlage 6. Overzicht remissie van boetes, opgelegd door de rechtbanken van eerste aanleg, 1824-1835.11

ged. = gedeeltelijke kwijtschelding. 
geh. = gehele kwijtschelding.
afw. = verzoek om remissie van boete van de hand gewezen. 
oud = oude maten en/of gewichten voorhanden. 
nh. = niet-herijkte maten en/of gewichten voorhanden. 
ng. = overtreding niet gespecificeerd.

1824, 26 pers. Overtredingen: 1 oud, 22 nh., 3 ng. Besluiten: 20 geh., 1 ged. 5 afw.
Brussel: 1 oud, J. de Waele, winkelier, kent wettelijke bepalingen niet, onvermogend, afw., zie tekst, p. 85. 
Nijvel: 3 ng., J. Tartarin cs., winkeliers, onvermogend, 3 afw., zie tekst, p. 102.
Haarlem: 2 nh., melkvaatjes, H. Vriezekom, Spaarnwoude; P. Meinders, Houtrijk; landbouwers, onvermogend, 
ged., zie tekst, p. 103.
Lesteroy (Luxemburg): 1 nh., niet ingelicht over de datum van de herijk, onvermogend, geh.
Luxemburg stad, 2 nh., waarvan 1 verzuimd, onvermogend, geh.; 1, J.Scheer, hoeft niet te meten in zijn winkel, 
afw., zie tekst, p. 85-86.
Florenville (Luxemburg), 18 nh., aangevoerd dat alleen gebruik, niet bezit van nh. maten en gewichten strafbaar 
is, allen geh.

1825, 10 pers. Overtredingen: 7 oud, 1 nh., 1 ng., 1 valse maat. Besluiten: 1 geh., 5 ged., 4 afw.
Brussel 6, waarvan: 1 ng., onvermogend, geh; 1 oud, maten niet gebruikt, ged.; 2 oud, onvermogend, ged.; 1 
valse maat, onvermogend, afw.; 1 oud, kent bepalingen niet, onvermogend, afw.
Neufchâteau, (Luxemburg), 1 oud, H. Urbain, notaris, Fauvillers, landmaat in akte, onvermogend, ged..
Goes, 1 oud, J. Plumers, notaris, Ellewoutsdijk, landmaat in akte, onvermogend, afw.
Vlissingen, 1 oud, gemerkte Ned. el, onvermogend, ged.
1826, 93 pers. Overtredingen: 33 oud, 51 nh., 1 oud en nh., 8 ng. Besluiten: 76 ged., 17 afw.
Brussel 36; 20 onvermogend waarvan: 8 oud en 3 ng., alleen onvermogen, 11 ged.; 3 oud, onvermogend plus 
kinderspeelgoed, 2 ged., 1 afw.; 3 oud, onvermogend, niet gebruikt, 3 ged.; 3 oud, waarvan 1 maat verzuimd weg 
te doen, 1 oude el eigen gebruik, 1 gewicht als tegenwicht op schaal, 3 ged.
16 overigen waarvan: 4 ng., geen rekest, afw.; 12 oud waarvan: 2 kinderspeelgoed, 2 ged.; 5 niet gebruikt, 5 
ged.; 1 niet gebruikt, ziek, afw.; 1 oude el eigen gebruik, ged.; 2 gewicht gelijkmaken schalen, 2 ged.; 1 ontkent 
feit, beschuldigt winkelbediende oude el in winkel te hebben gelegd, afw.
Bouillion (Luxemburg), 8; 7 nh., pas gekocht, volgende termijn gewacht, 7 afw.; 1 oud en nh., geen rekest, afw. 
Tongeren, 44 nh, verzuim, kenden voorschriften niet, 44 ged.
Leuven, 5 onvermogend; 4 oud, 2 niet gebruikt, 1 ged. en 1 afw.; 1 kende bepalingen niet, ged.; 1 speelgoed, 
afw.; 1 ng., ged.

1827, 89 pers. Overtredingen: 74 oud, 6 nh., 9 ng. Besluiten: 8 geh., 61 ged., 20 afw.
Brussel, 65, waarvan: 35 onvermogend: 30 oud, 2 alleen onvermogend, 2 ged.; 18 niet gebruikt, waarvan 3 geh.,
12 ged., 3 afw.; 4 kennen bepalingen niet, 4 ged.; 1 gebruikt alleen getalmaten, ged.; 1 kinderspeelgoed, ged.; 2 
eigen gebruik, 2 ged.; 1 door winkelmeisje in zaak gebracht, ged.; 1 verzuimd weg te doen, ged. 3 nh. waarvan: 1 
verkoopt eigen producten, geh.; 1 afwezig tijdens ijk, ged.; 1 niet gebruikt, ged. 2 ng. waarvan 1 geen winkel 
meer heeft, 2 ged.

11 ARA, Staatssecretarie, Wetten, besluiten, enz. 1824-1835.
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30 overigen waarvan 26 oud: 18 niet gebruikt, 13 ged., 5 afw.; 1 kende voorschriften niet, ged.; 2 
kinderspeelgoed, 1 ged., 1 afw.; 1 geen eigenaar; 2 stuk voor winkelmeisje in winkel gebracht; 1 gewicht als 
tegenwicht gebruikt; 1 eigen gebruik, 5 laatsten ged. 1 nh., niet gebruikt, ged. 3 ng, 1 kende bepalingen niet, 
ged.; 2 geen rekest, 2 afw.
Leuven, 4 oud en onvermogend, waarvan: 1 alleen onvermogend, ged.; 1 verkoopt maten aan particulieren, ged.;
I niet gebruikt, afw.; 1 blind en kan niet meten, geh.
Nijvel, 1 ng., onvermogend, afw.
Kortrijk, 1 oud, niet gebruikt, 1 dag cel, geh.
Neufchâteau, 4; 2 nh en onvermogend, 1 kent voorschriften niet, geh; 1 afwezig tijdens ijk, ged.; 2 ng., rekesten 
afwezig,1 ged., 1 afw.
Amsterdam, 2 oud, J. van der Veen, onvermogend, geen eigenaar en textielfabrikant J. Schrikker, verkocht 
alleen kleding, 2 afw. Zie p. 184-185.
Turnhout, 1 ng., onvermogend, kostwinster, ged.
Maastricht, 2 oud gewicht, onvermogend, winkeliers P. Vaessens, 1 ged.; P. Jung, 1 geh.
Roermond, 1 oud, onvermogend, ged.
Groningen, 3 oud, onvermogend, kennen bepalingen niet, 3 afw.
Gent, 1 oud, onvermogend, ged.
Antwerpen, 3 oud en onvermogend: 1 kent bepalingen niet, ged.; 1 Brabantse el op Nederlandse el getekend, 
ged.; 1 alleen financiële situatie aangevoerd, ged.
1828, 45 pers. Overtredingen: 26 oud, 12 nh., 1 oud en nh.; 1 vals, 1 peren als gewicht gebruikt (!), 1 geen 
gewichten in molen, 3 ng.
Besluiten; 15 geh, 23 ged, 7 afw.
Brussel, 26 waarvan 15 onvermogend; 7 oud, waarvan 1 alleen onvermogend, geh.; 1 geen winkel meer, afw.; 2 
niet gebruikt, 1 geh., 1 ged.; 1 Brab. el op Ned. getekend, niet gebruikt, ged.; 1 verzuimd weg te doen, ged.; 1 
gewicht om balans te testen, geh.; 1 oud en nh., ongebruikte maten als ornament in kroeg, ged.; 5 nh, waarvan 2 
niet gebruikt., 2 ged.; 1 kent bepalingen niet, afw.; 1 kinderen speelden met gewicht, geh.; 1 ziekte, geh.; 1 peren 
als gewicht - had geen gewichten, geh.; 1 vals, ziekte, geh.
II  overigen - 9 oud; 2 niet gebruikt; winkel is gesloten, 2 ged.; 1 geen eigenaar, geh.; 1 gewicht niet in winkel; 1 
verkocht eigen producten, 2 geh.; 2 verzuimd gewicht resp. maat weg te doen, 1 geh., 1 ged.; 1 gewichten oud 
ijzer voor smelterij, ged.; 1 kind speelde met stuk, ged.; 2 nh. 1 ontkent feit, 1 ijker zag bij ijk gewicht over het 
hoofd, 2 ged.
Kortrijk, 1 oud, niet gebruikt, onvermogend, dag cel geh.; zie H. Wautier, p. 88.
Leuven, 4 oud, onvermogend; 2 niet gebruikt; 2 kinderen speelden met stuk, 4 ged.
Hasselt, 3 waarvan 1 oud, geen gewicht voor beroep, geh.; 2 onvermogend waarvan 1 nh, 1 ged.; 1 ng., afw. 
Maastricht, 4 onvermogend, allen winkeliers, 3 oud; M. Klinkenberg; E. Godhard, 2 ged.; G. Uyttenbroeck, 1 
afw; M. Dejongh, ng. 1 geh.
Luik 3, 2 nh., 1 onvermogend, ged.; 1, A. Francotte, kende voorschriften niet; 1 ng., onvermogend, 2 afw. 
Echternach, 1 oud, meet niet met el voor zijn beroep, afw.
Neufchâteau, 1 geen gewichten in molen, onvermogend, ged.
Nijmegen, 2 nh, A. v.d. Poel en A. Achaz, 2 ged.

1829, 77 pers. Overtredingen: 44 oud, 27 nh., 3 ng., 1 gewichten niet voorhanden, 1 vals, 1 brood te licht. 
Besluiten: 15 geh., 62 ged. 0 afw.
Brussel 16 waarvan 5 onvermogend, 3 oud, 2 niet gebruikt; 1 kinderen speelden met maat; 2 ng., 1 kende ook 
voorschriften niet, allen ged.
11 overigen, waarvan 8 oud, 1 niet gebruikt; 1 gewicht om schalen gelijk te maken; 1 speelgoed; 1 gemerkte 
Ned. el voor klanten gebruikt; 1 ontkent feit; 1 verzuimd weg te doen; 1 conflict met buurman die ook comm. 
van politie is; 1 speelgoed; verzuimd, 1 gewicht terug omdat het enig bezit was; 1 brood te licht, niet voor ver
koop, allen ged.
Leuven, 19 waarvan 10 oud; 2 niet gebruikt, 1 niet gebruikt en onvermogend, 1 gewicht voor oud ijzer, 4 geh.; 1 
niet gebruikt, 3 kennen voorschriften niet, waarvan 1 ook onvermogend is; 1 geen eigenaar van gewicht, 1 geen 
rekest, 6 ged.; 8 nh; 1 onvermogend, herijk verzuimd, niet gebruikt; 1 zag cijfers op gewicht aan voor geldige 
ijkmerken; 2 kennen voorschriften niet, 4 geh.; 2 kennen voorschriften niet, 1 verzuimd; 1 geen rekest, 4 ged.; 1 
vals, niet gebruikt, kinderspeelgoed, geh.
Hasselt, 4 waarvan 2 oud en onvermogend, 1 geen winkel meer, geh.; 1 verzuimde stukken weg te doen; 2 nh, 1 
niet gebruikt; 1 kende termijn herijk niet, 3 ged.
Oudenaarde, 2 oud, niet gebruikt, 2 ged.
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Gent 12, waarvan 11 oud, P.J. van Damme, c.s., winkeliers uit Deinze, zie p. 105; 1 nh, niet gebruikt, 
onvermogend, 12 ged.
St. Niklaas, 1 oud, geen rekest, geh.
Bergen, 1 nh., niet gebruikt, onvermogend, ged.
Luik, 1 oud, niet gebruikt, onvermogend, geh.
Namen, 1 nh., rekest afwezig, ged.
Dinant, 1 nh., verzuimd, geh.
Neufchâteau, 4; 1 oud, gewicht geen eigendom, onvermogend; 3 nh. waarvan 1 bepalingen niet kent, 1 
verzuimd, 1 rekest afwezig, 4 ged.
Florenville (Luxemburg), 1 nh., verzuimd, ged.
St. Hubert, (Luxemburg), 3; 2 oud, 1 niet gebruikt; 1 onvermogend; 1 nh., verzuimd, onvermogend, 3 ged.
Stad Luxemburg, 4; 3 nh, 1 gewicht speelgoed; 2 tappers dachten dat bierglazen niet onder herijk vielen, 3 ged.;
1 gewicht niet in molen, te duur, onvermogend, geh.
Groningen, 1 oud, niet gebruikt, onvermogend, geh.
Roermond, 5; 2 oud, gemerkte Ned. el, ontkennen feit; 2 nh en onvermogend, 1 niet gebruikt; 1 ng., gewicht in 
hangklok, onvermogend, allen ged.
Middelburg, 1 oud, heeft geen gewichten nodig, ged.

1830, 61 pers. Overtredingen: 21 oud, 34 nh., 3 ng., 3 ijk vaten. Besluiten: 11 geh., 49 ged., 1 afw.
Brussel 2 oud, 1 kent bepalingen niet; 1 rekest afwezig, 2 geh.
Leuven, 8; 3 oud, niet gebruikt; 4 nh waarvan 2 onvermogend, niet gebruikt; 1 verzuimd, 1 geen rekest, 8 ged. 
Herdersen (O.-Vl.), 1 oud, afwezig bij constatering, ged.
Bergen 30, groepsrekest, 8 oud, 22 nh., 30 ged.
Antwerpen, 1 nh., niet gebruikt, ged.
Gent, 4; 1 oud, onvermogend; 1 nh., onvermogend, door kinderen in winkel gebracht; 1 ng., kent bepalingen 
niet, 3 geh.; 1 oud, onvermogend, door kinderen in winkel gebracht, ged.
Ieperen, 2 nh., 1 geen rekest, geh.; 1 onvermogend, ged.
Turnhout, 5 nh., onvermogend, 5 ged.
Marche, 1 oud, onvermogend, ged.
Groningen, 3 ijk vaten, 1 voorschriften te ingewikkeld, geh.; 1 onvermogend; 1 dito en voorschriften te 
ingewikkeld, 2 ged.
Utrecht, 1 ng, rekest afwezig, afw.
Leiden, 1 nh, rekest afwezig, ged.
Alkmaar, 1 oud, niet gebruikt en onvermogend, geh.
Amsterdam, 1 oud medisch gewicht, J. de Jong; 2 prijsstelling G. Nije en H. Reinhoff, 3 afw.

1831, 11 pers. Overtredingen: 2 oud, 2 nh., 2 ng., 5 ijk vaten. Besluiten 4 geh., 7 afw.
Utrecht, 1 nh, rekest afwezig, afw.
Leeuwarden, 3, 1 ng., rekest afwezig; 2 ijk vaten, 3 afw.
Joure, 1 ijk vaten, rekest afwezig, afw.
Haarlem, 1 ijk vaten, rekest afwezig, afw.
Den Haag, 1 oud, verzuimd weg te doen, onvermogend, geh.
Heerenveen, 1 ijk vaten, rekest afwezig, geh.
Amsterdam, 1 ng., rekest afwezig, afw. C. Corel, zie tekst, p. 186.
Appingedam, 1 nh, 1e ijk vochtmaten verzuimd, geh.
Groningen, 1 oud, geen neringdoende, onvermogend, geh.

1832, 32 pers. Overtredingen: 4 oud, 17 nh., 9 ijk vaten, 2 ng. Besluiten: 22 geh., 4 ged. 6 afw. M.u.v. 
Appingedam, rekesten afwezig.
Den Haag, 2, 1 nh., 1 ng., 2 afw.
Appingedam, 2 nh, 1 verzuimd; 1 ijker verzuimde ijk, onvermogend; 2 geh.
Groningen, 4, 1 oud; 1 nh.; 1 ng., 3 ged.; 1 ijk vaten; afw.
Leiden, 1 oud, onvermogend, geh.
Friesland, 4; 1 per woonplaats: Oosterend, Terwerd, Bartlehiem, Hallum, ijk vaten; 1 geh., 1 ged., 2 afw.
Sneek, 1 ijkvoorschriften vaten, ged.
Eindhoven, 2 oud, 2 geh.
Breda, 13 nh., 13 geh.
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1833, 20 pers. Overtredingen 1 nh., 2 ijk vaten, 17 ng.
Besluiten: 14 geh., 3 ged., 3 afw. Rekesten afwezig.
Noord-Brabant, 10 volgens woonplaatsen: Heusden 1, Bakel 1, Berghem 1, Ossendrecht 4, Woensdrecht 3, allen 
ng., 10 geh.
Breda, 3 waarvan 1 nh., ged.; 2 ng., 1 geh., 1 ged.
Den Bosch, 2 ng., 2 afw.
Groningen, 3 ng. 2 ged., 1 afw.
Sneek, 2 ijk vaten, 2 ged.

1834, 26 pers. Overtredingen: 1 vals, 3 ijkvoorschriften vaten, 22 ng. Besluiten:
23 geh., 1 ged., 2 afw. Rekesten afwezig.
Chaam 2 ng., 2 geh.
Vevering (Friesland), 1 ng, afw.
Godlinze (Friesland), 1 vals: kuiper, ijkmerken, afw.
Heerenveen, 1 ijk vaten, ged.
Warga (Friesland), 1 ijk vaten, geh.
19 ng.: Breda 15, Den Haag 1, Den Bosch 1, Hoorn 1, Groningen 1, 19 geh.
Winschoten, 1 ijk vaten, geh.

1835, 10 pers. Overtredingen: 1 nh., 5 ijk vaten; 4 ng.
Besluiten: 2 geh., 2 ged., 56 afw. Rekesten afwezig.
Groningen, 1 ijk vaten, ged.
Heerenveen, 1 ijk vaten , ged.
Oldebergkoop 1, Oude Pekela 1, ijk vaten, 2 afw.
Deventer, 3 waarvan 1 nh., geh.; 2 ng., 2 afw.
Oldeboorn (Groningen), 1 ijk vaten, geh.
Steenwijkerwolde (Overijssel), 1 ijk vaten, afw.
Den Haag, 1 ng., afw.

Bijlage 7. Ministeriële tabel bij beschikking van 17 nov. 1870.

1/4 gr = 16 mg 1 scr = 1,308 g
1/2 gr = 33 mg 2 scr = 2,604 g
3/4 gr = 49 mg 1/2 dr = 1,953 g
1 gr = 65 mg 1 dr = 3,906 g
2 gr = 130 mg 2 dr = 7,813 g
3 gr = 195 mg 3 dr = 11,791 g
4 gr = 260 mg 4 dr = 15,625 g
5 gr = 326 mg 5 dr = 19,553 g
6 gr = 391 mg 6 dr = 23,437 g
7 gr = 456 mg 7 dr = 27,344 g
8 gr = 521 mg 1 once = 3 1,250 g
9 gr = 586 mg 2 once = 62,500 g
10 gr = 651 mg 3 once = 93,750 g
11 gr = 716 mg 4 once = 125,000 g
12 gr = 781 mg 5 once = 156,250 g
13 gr = 846 mg 6 once = 197,500 g
14 gr = 911 mg 7 once = 218,750 g
15 gr = 977 mg 8 once = 250,000 g
16 gr = 1042 mg 9 once = 281,250 g

e, scr = scrupel, lb = pond).

17 gr == 1107 mg 10 once = 312,500 g
18 gr == 1172 mg 11 once = 343,750 g
19 gr = 1237 mg 1 lb = 375,000 g

12 PW 36, (1 jan. 1871), 1r: Ministeriële herleidingstabel vastgesteld bij beschikking van 17 nov. 1870.
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Metriek naar medicinaal.

1 mg = 3/200 = 0,015 gr
2 mg = 6/200 = 0,031 gr
5 mg = 15/200 = 0,077 gr
10 mg = 31/200 = 0,154 gr
20 mg = 61/200 = 0,307 gr
50 mg = 154/200 = 0,768 gr
100 mg = 1-117/200 = 1,536 gr
200 mg = 3- 14/200 = 3,072 gr
500 mg = 7-136/200 = 7,780 gr
1 g = 15- 72/200 = 15,360 gr
2 g = 1 scr 10-144/200 gr of 1 scr 10,72 gr
5 g = 1 dr 0 scr 6-160/200 gr of 1 dr 0 scr 6,8 gr
1 dag = 2 dr 1 scr 3-120/200 gr of 2 dr 1 scr 3,6 gr
2 dag = 5 dr 0 scr 7-40/200 gr of 5 dr 0 scr 7,2 gr
5 dag = 1 once 4 dr 2 scr 8 gr
1 hg = 3 once 1 dr 1 scr 16 gr
2 hg = 6 once 3 dr 0 scr 12 gr
5 hg = 1 lb 4 once
1 kg = 2 lb 8 once

Bijlage 8. Praktische tabel van D.J. Coster. Toegestaan door het ministerie.13 

Medicinaal naar metriek.

1/4 gr = 16 mg 1 scr = 1,3 g
1/2 gr = 33 mg 2 scr = 2,6 g
3/4 gr = 50 mg 1/2 dr = 2,000 g
1 gr = 65 mg 1 dr = 4,000 g
2 gr = 130 mg 2 dr = 8,000 g
3 gr = 200 mg 3 dr = 12,000 g
4 gr = 260 mg 4 dr = 16,000 g
5 gr = 330 mg 5 dr = 20,000 g
6 gr = 400 mg 6 dr = 24,000 g
7 gr = 460 mg 7 dr = 28,000 g
8 gr = 530 mg 1 once = 32,000 g
9 gr = 600 mg 2 once = 64,000 g
10 gr = 650 mg 3 once = 96,000 g
11 gr = 730 mg 4 once = 128,000 g
12 gr = 800 mg 5 once = 160,000 g
13 gr = 860 mg 6 once = 192,000 g
14 gr = 930 mg 7 once = 224,000 g
15 gr = 1000 mg 8 once = 256,000 g
16 gr = 1060 mg 9 once = 288,000 g
17 gr = 1130 mg 10 once = 320,000 g
18 gr = 1200 mg 11 once = 352,000 g
19 gr = 1260 mg 1 lb = 384,000 g

13 PW39(22 jan. 1871), 1v.
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Metriek naar medicinaal.

1 mg = 3/200 = 0,015 gr
2 mg = 6/200 = 0,030 gr
5 mg = 15/200 = 0,075 gr
10 mg = 30/200 = 0,150 gr
20 mg = 60/200 = 0,300 gr
50 mg = 150/200 = 0,750 gr
100 mg = 1-100/200 = 1,500 gr
200 mg = 3,000 gr
500 mg = 7-100/200 = 7,500 gr
1 g = 15,000 gr
2 g = 30 gr = 0,5 dr
5 g = 75 gr = 1 dr
1 dag = 150 gr = 2 dr
2 dag = 300 gr = 1 dr
5 dag = 750 gr = 1,5 once 0,5 dr
1 hg = 1500 gr = 3 once 1 dr
2 hg = 3000 gr = 0,5 lb 2 dr
5 hg = 7500 gr = 1 lb 3,5 once 1 dr
1 kg = 15 0000 gr = 2 lb 7 once 2 dr

15 gr 
30 gr

Bijlage 9. Aantallen recepten in apothekers- en metriek gewicht; algemeen en in het Verslag van de werkzaamheden 
der afdeelingen over vorig jaar.14

vol. 6.1 en 6.2., 1870 oud 11 nieuw 3 delen 0
Verslag 1869, 346-354; 485-486 6 0 0
Vol. 7.1 en 7.2., 1871 11 3 3
Verslag 1870, 293-302. Geen voorschriften of recepten.
Vol. 8.1 en 8.2., 1872 3 7 2
Verslag 1871, 264-272; 299 7 0 0
Vol. 9.1 en 9.2, 1873 2 6 3
Verslag 1872, 277-289 1 1 0
Vol. 10.1 en 10.2, 1874 2 7 0
Verslag 1873, 321-342 3 5 3
Vol. 11.1 en 11.2, 1875 0 5 1
Verslag 1874, 273-297 5 4 0
Vol. 12.1 en 12.2, 1876 2 10 0
Verslag 1875, 325-365 2 8 3
Vol. 13.1 en 13.2, 1877 0 9 0
Verslag 1876, 299-327 4 14 0
Vol. 14.1 en 14.2, 1878 1 4 0
Verslag 1877 (1 arts gebruikt
grein en gram) 1 (1) 4 (1) 0
Vol. 15.1 en 15.2., 1879 1 4 1
Verslag 1878, 289-307 0 2 1
Vol. 16.1 en 16.2., 1880 0 8 0
Verslag 1879, 389-404 0 3 1

14 NTG, 1870-1880.
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Bijlage 10. Metrieke en niet-metrieke artikelen in medische tijdschriften.

Tijdschrift ter bevordering der physiologische genees- en heelkunde (1827- 1832). 
1827: 8 oud 1 metr.
1828: 1 1 
1829: 5 0
1830: 2 1
1831: 0 0
1832: 1 0

Tijdschrift voor genees- heel- en scheikundige wetenschappen (1823-1847).
1823: 0 oud 0 metr. 1837 0 oud 0
1824: 1 0 1838 0 2
1825: 0 0 1840 1 0
1826: 2 0 1841 1 1
1827: 1 0 1842 2 1
1828: 2 0 1843 0 1
1829: 1 0 1844 3 2
1830: 2 0 1847 3 2
1833: 3 0
1831-2, 1834-36, 1839, 1845-46 ontbreken.

Nederlandsch Lancet (1838-1856).
1838-1839 20 oud 1 metr. 1847-1848: 9 oud 15 metr.
1839-1840 36 11 1848-1849: 8 17
1840-1841 22 16 1849-1850: 15 18
1841-1842 31 18 1850-1851 9 21
1842-1843 13 14 1851-1852: 16 27
1843-1844 21 9 1852-1853 13 26
1844-1845 22 9 1853-1854 17 29
1845-1846 22 12 1854-1855: 6 16
1846-1847 8 13 1855-1856 9 26

Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1857-1880). 
Eerste reeks, jaargangen 1-8
1857: 25 oud 31 metr.
1858: 34 41
1859: 28 37
1860 30 44
1861 29 45
1862 24 44
1863: 35 38
1864 35 40

Tweede reeks, jaargangen 1-16
1865 23 oud 37 metr. 1873: 11 oud 78 metr.
1866 34 46 1874 14 81
1867 23 56 1875 23 89
1868 18 46 1876 20 80
1869 24 47 1877 13 101
1870 22 52 1878 15 94
1871 13 72 1879 18 94
1872 13 83 1880 15 88
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Bijlage 11. Verslag van de werkzaamheden der afdeelingen in 1874 van de Nederlandsche Maatschappij tot Be
vordering der Geneeskunst.15

Oud.
273, J. Verstegen, Amersfoort, te vroeg geboren kind, 10 Parijse duim lang.
J. Verstegen, id., gezichtsscherpte 1/4 (Parijse duim). Tot 1875 in de oogmeting Parijse lengtematen.
283, J.E. van Iterson, Leiden, een conjunctio vera van 3'' 2'''.
A.E. Simon Thomas, Leiden, een rachitisch bekken van 3''.
S.A. Andriessen, Leiden, een conjunctio vera van 3''.
J.L. Richelle, Leiden, kind wegend 11 pond 4 ons. Een baby die 11,4 kg (NP) woog is onwaarschijnlijk. 
297, J. van Zelm, Leiden, een kind van 7 pond. Baby's worden nog steeds met ponden van 5 ons gewogen.

Oud apothekersgewicht.
280, J.B.C. Santer en H.H. Landman, Den Bosch.
281, Th. Leeson, Nieuwveen.
286, P. Slingenberg, Oldamt, gebruikte oud en nieuw.
287, L.J.D. Debaere, Schiedam.
294, A. Sasse, Zaanland.

Metriek.
278, H. van Hees, Dordrecht, 400 cm3 pus uit borstholte.
279, J.M.C., Le Rutte, Den Haag, borstkas van een man, links 34, rechts 43 Nederlandse duim.
281, J.P. Hofman, Den Bosch en Breda, blaassteen met een lengte van 14 en een omtrek van 8 cm.
283, A.E. Simon Thomas, Leiden, een kind van 2,5 kg.
297, A.J. van Rijn, Zutphen, verbrijzeling door hagelschot van een dijbeen over een lengte van 18 cm.
A.J. van Rijn, schedelligging, rachitisch bekken van vrouw, conjunctio inclinata van 8,5 cm; tangverlossing.

Metriek apothekersgewicht.
279, P. J. Admiraal, Dordrecht.
279, J.M.C. Le Rutte, Den Haag. Zie metrieke eenheden, 279.
282, J.E. van Iterson, Leiden. Zie oude eenheden, 283.
286, P. Slingenberg, Leiden.

Bijlage 12. Een niet-metrieke lichaamsmeting door A. E. Simon Thomas in 1857.16

Thomas gaf de meting van een bekken als volgt weer in Parijse maat:
Afstand der voorboven doorns van de darmbeenderen 7'' 8'''
Afstand der darmbeenskammen 9''
Regte afmeting van den ingang 2''
Dwarse afmeting van den ingang 4'' 4'''
Dwarsche afmeting van de holte 3'' 9'''
1e schuinsche afmeting van den ingang 4''
2e schuinsche afmeting van den ingang 3'' 11'''
Regte afmeting van de holte 3'' 9'''
Regte afmeting van de uitgang 2'' 6'''
Dwarse afmeting van de uitgang 3''
Diameter conjugata inclinata 3'' 9'''
Diameter conjugata externa 5'' 10'''
Afstand grote draaiiers der dijbeenderen 9'' 9'''
Wijdte van de schaambeensboog 85 graden.

15 NTG (1875), 273-297.

16 A.E. Simon Thomas, ‘De leer der bekkenvernaauwing nader toegelicht', in: NTG (1857), 680.
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Bijlage 13. Een meting in centimeter van een door keizersnede geboren kind door een met De Man samenwerkende 
collega, G.J.M. Janssen uit Wissekerke in 1877.17

Van de kin tot de grote fontanel 9,8
Midden grote fontanel, tot laagste deel achterhoofd 9,8
Glabella tot kleine fontanel 11,2
Tussen de wandbeensknobbels 8,5
Tussen linker voorste en de rechter wandbeensknobbel 9,5
Tussen de rechter dito en de linker dito 9,5
Van de ene jukboog tot de andere 7,5
Omtrek van het hoofd 34,3
Lengte van het kind 48,0

Bijlage 14. Oude maten en gewichten in het departement van de Boven-IJssel.18

De staat telt vier kolommen: plaats, benaming (afkomst) van de el en overige lengtematen, benaming (afkomst) 
van het gewicht, benaming (afkomst) van de droge of natte maat. Niets over de ijk met uitzondering van Didam.

Apeldoorn, Deventer, Deventer, Deventer/Arnhem
Beekbergen Twee ellen die 6’’ verschillen, geen opgave, Zutphen/Arnhem/Deventer
Arnhem Geen opgaven
Barneveld Geen opgaven
Garderen Rotterdam, Amsterdam, Nijkerk
Voorthuizen Geen opgave, geen opgave, Amersfoort
Brummen Zutphen, Zutphen, Zutphen/Arnhem/Doesburg
Loenen Arnhem, Arnhem, Arnhem/Zutphen/Deventer
Bennekom Alle maten en gewichten van Wageningen
Ede Alle maten en gewichten van Arnhem
Lunteren Arnhem, Arnhem, Amersfoort
Otterloo Alle maten en gewichten van Arnhem
Doornspijk Geen opgave
Oldebroek Geen opgave
Oosterwolde Hollands, Elburg, Amsterdamse
Elburg Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen
Ermelo 3 maal Harderwijk/Nijkerk
Nunspeet Amsterdam, Harderwijk, Harderwijk
Harderwijk Geen opgaven
Hattem Geen opgaven
Heerde Brabant, Amsterdam, Harderwijk
Veeschen Brabant, geen opgave, Zwols schepel
Nijkerk Amsterdam, geen opgave, Amersfoort/Amsterdam
Putten Rotterdam, Amsterdam, Harderwijk/Nijkerk
Nijbroek 3 maal Deventer
Twello Brabant, Deventer, Deventer
Voorst Deventer, Deventer, nat Arnhem; droog Deventer
Wilp 3 maal Deventer
Epe Brabant, Amsterdam, Harderwijk
Vaassen 3 maal Deventer/Harderwijk
Dieren Rotterdam, geen opgave, Arnhem
Velp Arnhemse el/Rijnlandse lengtematen, 2 maal Arnhem
Oosterbeek 3 maal Arnhem

17 J.C. De Man, ‘Keizersnede met gelukkig gevolg voor moeder en kind, in: NTG (1877), 489-495.

18 Rapport 2 jan. 1813, Resultaat der rescripties van de Maires op de missive van 12 dec. 1812, no. 24 over de benaming hunner 
maaten en gewigten en de in hun mairie existeerende ijkers. (RAG, BFA, inv. no. 5444, no. 3345-2028)
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Wageningen Geen opgave
Westervoort 3 maal Arnhem/Emmerik
Zevenaar 3 maal Emmerik
Aalten Geen opgave
Breedevoort Brabant, Amsterdam, 96 mud per last
Dinxperloo Brabant, Arnhem, 96 mud per last
Borculo Brabant, Amsterdam, 100 mud per last
Geesteren Amsterdam, Amsterdam, 100 mud per last
Neede Geen opgave
Angerlo 3 maal Doesburg
Doesburg Geen opgave
Keppel Brabant, Amsterdam, Doesburg
Steenderen Brabant/Rotterdams, Zutphen, Zutphen
Doetinchem Geen opgave
Hummelo Geen opgave
Zelhem 3 maal Zutphen
Eibergen Zutphen, Amsterdams, Borculo/Amsterdams
Beltrum Brabant, Deventer, Borculo
Etten Brabant, Amsterdam, Doetinchem
Gendringen Brabant/el 5/32 deel korter, Amsterdam, Emmerik
Wetterden Brabant, geen opgave, Emmerik
Groenlo Brabant, Amsterdam, Amsterdam
Lichtenvoorde Brabant, Amsterdam, Borculo/Zutphen
Didam IJk in Doesburg; geen verdere opgaven
s'Heerenberg Geen opgaven
Zeddam Doesburg, geen opgave, Emmerik
Laren Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam/Zutphen
Lochem Amsterdam, Amsterdam, Zutphen/Deventer
Terborg Brabant, Brabant, Amsterdam/Doetinchem
Varsseveld Rotterdam, Brabant en Amsterdam, Doesburg
Hengelo 3 maal Zutphen
Ruurlo Brabant, Amsterdam, Zutphen
Vorden 3 maal Zutphen
Gorssel 3 maal Zutphen
Warnsveld 3 maal Zutphen
Winterswijk Brabant, Amsterdam, last van 24 mud
Zutphen Geen opgaven
Gendt Rotterdam, 'Holland', Arnhem/Nijmegen
Herwen Brabant, Nijmegen, Arnhem
Huissen 3 maal Arnhem
Bemmel Rotterdam, Amsterdam, Arnhem/Nijmegen
Lent Rotterdam, Amsterdam, Arnhem/Nijmegen
Heusden 'Holland', geen opgave, Arnhem/Tiel/Utrecht
Dodewaard Rotterdam, geen opgave, Arnhem/Tiel/Utrecht/Nijmegen
Elst Brabant, geen opgave, Nijmegen/Arnhem
Hemmen 3 maal 'Gelderse' maten en gewichten
Herveld Nijmegen, Amsterdam, Arnhem/Nijmegen
Heteren Arnhem, Arnhem, droog Arnhem, nat Nijmegen
Bruchem Geen opgave
Buuren Geen opgave
Dalem 3 maal Gorcum
Deyl El van 26-1/2’’, geen opgave, Kuilenburg
Geldermalen Rotterdam, geen opgave, geen opgave
Herwijnen Rotterdam, Rotterdam, schepel Bommel/Tiel/Gorcum
Opijnen El van 27’’, 5% boven Amsterdams gewicht, Zaltbommel
Waardenbrg Eelderse (?), geen opgave, Zaltbommel
Maurik Geen opgave
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Lienden
Ochten
Tiel

Alle in Tiel gebruikte maten en gewichten 
Tiel, 'Gelders', Tiel
Amsterdam, geen opgave, geen opgave 
Zaltbommel, geen opgave, Zaltbommel
3 maal Tiel en Zaltbommel

Varsch
Zoelen

Bijlage 15. IJkers en ijkkantoren in het departement van de Boven-IJssel 1812.19 

Arrondissement Arnhem
Stad Arnhem: geen ijkkantoor, wel een niet bij naam genoemde stadsijker (Proot).
Kanton Apeldoorn: stad Apeldoorn en Beekbergen, geen kantoren en geen ijkers.
Barneveld, een ijkkantoor en een ijker, B. van Putten, geen vast salaris. Garderen en Voorthuizen geen 
ijkkantoor, geen ijker.
Kanton Brummen: de dorpen Brummen en Loenen geen ijkkantoor en geen ijkers.
Kanton Ede: stad Ede, Bennekom, Lunteren, Otterloo, geen ijkkantoor, geen ijker.
Kanton Nijkerk, een ijkkantoor, twee ijkers. J.P. Debousi en C. Aalbertsen.
Kanton Putten, geen ijkkantoor en geen ijker.
Kanton Harderwijk, geen ijkkantoren; de stad Harderwijk had twee ijkers, B. Smink en C. Tenbosch. Ermelo en 
Nunspeet geen ijkkantoren, geen ijkers.
Kanton Elburg: stad Elburg geen kantoor, wel een ijker, H. ten Hove. Doornspijk, Oldebroek en Oosterwolde 
geen ijkkantoren en geen ijkers.
Kanton Vaassen: stad Vaassen en Epe, geen ijkkantoren en geen ijkers.
Kanton Hattem: stad Hattem, een kantoor met twee ijkers, C. Meylinck en J. Berend. Heerde en Veeschen, geen 
ijkkantoren en geen ijkers.
Kanton Twello: dorpen Twello, Voorst, Wilp, Nijbroek, geen ijkkantoren en geen ijkers.
Kanton Zevenaar: stad Zevenaar en Westervoort, geen ijkkantoren en geen ijkers.
Kanton Wageningen: stad Wageningen, een kantoor en een ijker, J. Vanbaak; Oosterbeek geen ijker en geen 
ijkkantoor.
Arrondissement Tiel
Geen ijkkantoren. De ijker van Tiel is de 'etalonneur' timmerman Dirk Bouman.
Neder-Betuwe: timmerman en 'etalonneur' Jan Hendrik van Toon, wonend in Tiel.
Buuren en omgeving, Jan Costers, 'etalonneur'.
Tielerwaard, ijk door niet genoemde 'etalonneur' van Bommel.
Standaarden van Tiel op gemeentehuis, die van de Nederbetuwe bij Jan van Toon en van de Overbetuwe in dis- 
trictshuis Elst.
Arrondissement Zutphen.
IJkers in de kantons Zutphen, Doesburg en Lochem, maar geen ijkkantoren. In Zutphen was J. Nijveld ijker van 
de zoutmaten, A. Heyns was ijker van de zeepvaten en de maten in het algemeen en R. Roelofsen, ijker van de 
gewichten; Doesburg en Lochem hadden ijkers, respectievelijk G. Assink en J. Hagens.

Bijlage 16. De toestand van het metrieke stelsel in Gelderland, najaar 1820.20

Nijmegen en Maas en Waal, 1 december. Enkele neringdoenden hebben nieuwe maten en gewichten 
aangeschaft, de grote meerderheid heeft ze nog niet in bezit. De aanstelling van een arrondissementsijker wordt 
nog niet noodzakelijk geacht. Volgens een ongedateerd bericht hadden de schouten in het Rijk van Nijmegen 
verzuimd voor ijklokalen te zorgen.
Ambt Tiel en Neder-Betuwe, 3 december. Met uitzondering van Mourik en IJzendoorn zijn nergens nieuwe 
maten en gewichten in de winkels te zien. Zolang het voorhanden hebben en het gebruik daar van nog niet ver
plicht is, zal de invoering geen vorderingen kunnen maken. Tot nu toe is weinig bereikt.

19 Onderprefecten aan prefect, arr. Arnhem, 24 dec. 1812, no. 1944 en 16 jan. 1813 no. 70; arr. Tiel, 22 dec. 1812, no. 3325; arr. 
Zutphen, 29 dec. 1812, no. s711; antwoorden op het verzoek om inlichtingen van 12 december 1812 (RAG, BFA, inv. no. 5444).

20 Deliberatiën GS, Arnhem 20 dec. 1820 met rapporten van gemeenten en schoutambten (RAG, Archieven GS, inv. no. 9587).
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Stad Tiel, 1 september. Vrijwel geen vooruitgang waargenomen. In de winkels en magazijnen zijn weinig 
nieuwe maten en gewichten voorhanden. Voorlichting heeft geen effect. Alle belanghebbenden hebben hun oude 
maten en gewichten behouden. De ijkers hebben genoeg nieuwe stukken in voorraad. Tiel geeft als oorzaak van 
de stagnatie, dat de termijn van verplichte aanschaf van nieuwe maten en gewichten nog niet is vastgesteld. 
Zaltbommel, 27 november. De vorderingen zijn gering. Er is voorlichting gegeven aan de bevolking en de 
winkeliers zijn aangemaand metrieke maten en gewichten aan te schaffen.
Heerde, 28 november. Ondanks gemeentelijke aankondigingen hebben de belanghebbenden geen nieuwe maten 
en gewichten gekocht.
Wisch, Winterswijk en Dinxperloo, 28 november. In deze plaatsen ontbreken metrieke meet- en weegwerktuigen 
in de winkels en het stelsel zelf wordt niet gebruikt. Als oorzaken voor de stilstand worden vooroordeel en 
behoudzucht genoemd.
Veluwezoom, 26 november. Geen vorderingen van het systeem, geen nieuwe maten en gewichten in de winkels. 
Heerlijkheid Rosendaal bij Arnhem, 2 oktober. Geen vorderingen, weinig nieuwe stukken in winkels.
Velp, 6 en Bemmel 9, oktober. Zelfde als in de Veluwezoom.
Renkum en Doorwerth (bij Arnhem), 22 oktober. De overheid spant zich in, maar het stelsel wordt weinig ge
bruikt en de belanghebbenden zijn meestal niet voorzien van de nieuwe stukken.
Lochem, 1 oktober. Weinig vorderingen van het systeem en het vereiste meet- en weeggerei word ook weinig 
aangeschaft.
Warnsveld, 11 november. Klaagt over het ontbreken van een termijn voor de aanschaf van metrieke maten en ge
wichten. Daar komt niets terecht en het systeem wordt niet gebruikt.
Verwelde, 23 oktober. Landbouwgemeenschap; er zijn geen nieuwe stukken voorhanden. Wel wordt 
aangenomen dat wie ze nodig hebben ze ook zullen aanschaffen.
Gorsche en Porth, 25 oktober. De belanghebbenden hebben de nieuwe maten en gewichten aangeschaft.
Laren, 27 oktober. Landbouwgemeenschap en weinig handel. Het metrieke stelsel is er in alle opzichten afwezig. 
Er is veel onwetendheid en de invoering van de nieuwe eenheden is daar alleen in langzaam tempo mogelijk. 
Vorden, 2 december. De winkeliers zijn niet voorzien, maar de gemeente zal hen daarop aanspreken. Een had 
wel nieuwe maten en gewichten in zijn winkel. De ijkplichtigen laten hun stukken in Zutphen ijken. Sommigen 
hebben geprobeerd in Amsterdam nieuw meet- en weeggerei te kopen omdat het daar goedkoper zou zijn. 
Ruurloo, 11 november. De gemeente weet niet waarom de vorderingen van het nieuwe systeem zo gering zijn. 
Ambt Borculo, 24 november. De nieuwe maten en gewichten boeken als gevolg van vooroordeel geen vooruit
gang. Hier wordt niet geijkt, de ijk wordt te lastig en te duur gevonden.
Aalten, 23 november. (Nog) geen adjunct-ijker, weinig vooruitgang.
Terborg, 24 november. Stelsel afwezig ondanks voorlichting door de gemeente.
Ambt Doesburg, 20 oktober. Met uitzondering van Gendringen, waar de winkeliers nieuwe maten en gewichten 
bezitten, is het metrieke stelsel afwezig in dit gebied. Toch wordt spoedig verandering verwacht als de winkels 
uiteindelijk zijn voorzien. Het ambt gaat de gemeenten op hun plicht wijzen.
Ambt Zevenaar, 24 oktober. In de plaats Zevenaar bezitten vier winkeliers een Nederlands pond, maar geen 
lengtematen. In Duiven hebben enkelen zowel een Nederlands pond als een Nederlandse el, anderen alleen een 
el of een pond. Belanghebbenden die nog niet of gedeeltelijk zijn voorzien zullen erop worden aangesproken. 
Herwen en Pannerden (z.d.). Het metrieke stelsel is onbekend.
Tielerwaard en Herwijnen, 20 november. In Varik en Opijnen is het uitblijven van vooruitgang toegeschreven 
aan behoudzucht.
In Deyl zijn winkeliers voorzien; in Herwijnen weinig vooruitgang geboekt ondanks gemeentelijke publicaties. 
Andere schouten hebben geen gegevens ingestuurd en zijn gemaand dat alsnog te doen.
Zaltbommel, 20 november. Ondanks gemeentelijke aankondigingen zijn de berichten van de schouten over bezit 
en gebruik van de nieuwe eenheden negatief.
Over-Betuwe, z.d., de overschakeling is niet op gang gekomen. De grotere steden leverden de volgende 
informatie: Stad Nijmegen, 9 oktober. De bevolking is ingelicht en de neringdoenden zijn gemaand nieuwe 
maten en gewichten te kopen. De waag is op het metrieke stelsel overgegaan. Het stadsbestuur houdt toezicht op 
het eenhedengebruik in officiële stukken. Van de redacteur van de Nijmeegsche Courant wordt verwacht dat hij 
erop toeziet dat alle hoeveelheden in de marktberichten in metrieke maat en gewicht worden uitgedrukt. Het 
metrieke stelsel kan het beste met behulp van overreding worden ingevoerd. De ijkers werken in een door 
henzelf uitgekozen lokaal. Ze ijken geen medicinaal gewicht.
Stad Arnhem, 27 oktober. 22 winkeliers zijn voorzien. In de waag wordt met het nieuwe stelsel gewerkt.
Stad Zutphen, 23 november. Aanvankelijk sorteerden maatregelen weinig effect. De stad had het rapport liever 
later ingestuurd. In oktober hebben vele neringdoenden de vereiste stukken aangeschaft en voor de ijk 
aangeboden. Einddatum stellen waarop alle belanghebbenden moeten zijn voorzien. Het gemeentebestuur van
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Zutphen verwacht dat daardoor het nieuwe stelsel sneller zal worden geaccepteerd. Op de waag en in de molens 
wordt nu met Nederlands gewicht gewogen. Het systeem lijkt vorderingen te maken, ook omdat de plaatselijke 
overheid zelf het voorbeeld geeft. De arrondissementsijker, H. Kretschmer, heeft bij stedelijke resolutie van 4 
september 1820 een geschikt lokaal gekregen in het huis van de stadsbode.
Stad Harderwijk, 23 november. In deze plaats is met de invoering nog geen begin gemaakt; ook in de waag 
worden nog oude gewichten gebruikt. De stad vraagt om de aanstelling van een adjunct-ijker. Hier kan worden 
opgemerkt dat de verplichting nog niet was ingegaan, maar toch begon de tijd te dringen. Het is mogelijk dat de 
stad niet wilde beginnen zonder te kunnen beschikken over een ijker, omdat er expliciet om werd gevraagd.
Stad Tiel, 8 november. In die stad hebben veel belanghebbenden nieuwe maten en gewichten gekocht. Als 
daarvoor een einddatum was gesteld, waren alle neringdoenden voorzien. De stad wil zelf een datum 
voorschrijven, bij voorkeur binnen veertien dagen en uiterlijk per 1 januari.
Stad Wageningen, 6 november. Het gemeentebestuur verwacht dat de neringdoenden binnenkort nieuwe maten 
en gewichten zullen aanschaffen.
Stad Culemborg, 16 oktober. Geen vooruitgang, ondanks inspanningen van het gemeentebestuur, zoals de 
omschakeling van de waag en het doen van openbare aankondigingen.
Stad Hattem, 13 oktober. De uitblijvende vorderingen worden toegeschreven aan het ontbreken van een adjunct- 
ijker.
Stad Elburg, 13 november. Zelfde toestand ais in Hattem. Bij aanstelling van een ijker wordt vooruitgang 
verwacht.
Stad Groenlo, 13 okt. Geen vorderingen.
Stad Doetinchem, 30 oktober. Veel winkeliers zijn voorzien en in de waag word met metriek gewicht gewogen. 
De bevolking is met behulp van publicaties op de hoogte gebracht.
Stad Lochem, 15 oktober. Het is niet bekend hoeveel winkeliers van nieuwe maten en gewichten zijn voorzien. 
Stad Doesburg, z.d. Geen rapportage gemeentelijke overheid.

Bijlage 17. Rechtbanken van Eerste Aanleg, Arnhem, Nijmegen, Tiel en Zutphen.21

Vonnissen meestal boetes van f  10, kosten en verbeurdverklaring; aangegeven met 'Veroordeeld'. Andere 
vonnissen apart. Verdeling boete: 1/4 voor de ijker of andere eerste verbalisant, 1/4 voor de vergezellende poli
tieagent, 1/2 voor de staat (KB 19 dec. 1822). 'OUD' is bezit van oude; 'NH' is bezit van niet-herijkte stukken. De 
combinatie OUD en NH komt vooral later voor.

Arnhem 1823-1838.

Inv. no. 346, jan.-juli 1823.
23 juli, 10 pers., Nijkerk, OUD, winkeliers, 6 gewichten, waarvan 3 niet gebruikt, 1 speelgoed, 1 geeft feit toe, 1 
wist niet dat bezit was verboden; 4 oude ellen, 2 afwezig, 2 niet gebruikt. Allen veroordeeld.

Inv. no. 347, aug.-dec. 1823
9 sept., 2 pers., Rheden, OUD, 1 winkelier en commissionair in tabak, oude gewichten op deksel van 
zuurkooltonnen gezet; 1 winkelier en bakker, gewicht niet gebruikt. Veroordeeld.

Inv. no. 348, 1e helft 1824
10 mrt., 13 pers., Arnhem, OUD, 6 winkeliers, 5 gewicht, 1 gewicht en maat, niet gebruikt. Veroordeeld, m.u.v. 
P. van Reekers, in bezit gewichten, verkoopt uitsluitend ellegoederen, vrijspraak; 4 graanhandelaren, waarvan 3 
oude graanmaten, niet gebruikt. Veroordeeld, m.u.v. G.J. de Croes, oude gewichten, graanhandel gebruikt geen 
gewichten, vrijspraak; 1 steenkolenhandelaar, gewicht, niet gebruikt; 1 bakker, gewicht 25 lb, niet gebruikt. 
Veroordeeld. 1 NH, Arnhem, C. Daaps, slager, gewichten, KB 18 dec. 1822 niet van toepassing, vrijspraak.

21 Blokno. 232, Notulenbladen en vonnissen in correctionele zaken, Arnhem 1823-1838, inv. no. 326-367; Blokno. 857, 
inventaris van het rechterlijk archief van het kanton en arrondissement Nijmegen 1811-1838, archief der rechtbank van eerste 
aanleg te Nijmegen, corrrectionele rechtspraak. Strafvonnissen, gewezen door de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende 
als rechtbank van correctionele politie te Nijmegen, 1823-1835, inv. no's 78-90; Blokno. 232, Rechtbank van 1e aanleg, Tiel, 
correctionele vonnissen en notulen, 1823-1835, inv. no.'s 717-741; Blokno. 232, Correctionele rechtbank Zutphen, minuten van 
correctionele vonnissen, 1823-1835, inv. no's 1065-1077 (RAG Gerechtelijke archieven, bloknummers 232 en 857).
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16 mrt., 2 pers., Arnhem, OUD, 1 grutter, oude maat en dito gewicht; 1 steenkolenhandelaar, oude maten, niet 
gebruikt. Veroordeeld.
20 april, 11 pers., Arnhem OUD, 8 winkeliers, 6 gewicht, 4 niet gebruikt, 1 om schalen af stellen. 1 geen 
verklaring; 1 inhoudsmaat en gewicht, geen verklaring afgelegd; 1 oude el, afwezig. Veroordeeld, m.u.v. J.C. 
Visser, bij gebrek aan bewijs vrijspraak; 2 bakkers, gewichten, 1 niet gebruikt, veroordeeld. J.W. de Roos, voor
werp geen gewicht, vrijspraak; 1 slager, gewichten aan kalfskoppen gehangen. Veroordeeld.
22 juni, 2 pers., Arnhem OUD, 1 ijzerhandelaar, gewicht, aangeklaagde beroept zich op oude norm voor 
gewicht; 1 winkelier, oude el en dito gewicht, nieuwe voor herijk verstuurd, daarom oude gebruikt. Veroordeeld.

Inv. no. 350, juli-dec. 1824
27 juli, 2 pers., Nijkerk, OUD, winkeliers, gewichten. Bij verstek veroordeeld.

Inv. no. 350, 1e helft 1825
4 jan., 22 pers., 4 plaatsen, OUD, Loenen, 4 winkeliers, waarvan 3 gewicht, niet gebruikt, 1 gewicht en twee 
oude ellen, gebruikt omdat de metrieke niet voorhanden waren, 1 marskramer, oude el, eigendom ouders; 
Brummen, 1 bakker en 1 Eerbeek, winkelier, niet gebruikte gewichten; Apeldoorn, 12 wink., 10 gewicht, 2 
afwezig, 1 erkent feit, 7 niet gebruikt, waarvan 1 beweert dat kinderen ze in de zaak brachten, 1 gew. plus 
inhoudsmaten, afwezig, 1 gew. plus oude el, niet gebruikt, adj. ijker J. Willemse van onbeschoft optreden be
schuldigd; Beekbergen, 3 winkeliers, gewichten, 2 niet gebruikt. De derde, J.A. Knoppert, stelt dat het nieuwe 
stelsel zijn zaak te gronde heeft gericht. Allen veroordeeld.

Inv. no. 351, 2e helft 1825
12 juli, 5 pers., Nijkerk, OUD, 4 winkeliers, 1 grutter, allen oude inhoudsmaten, omdat volgens hen de nieuwe 
defect waren. Veroordeeld.
3 okt., 10 pers., 3 plaatsen, OUD, Velp, 2 winkeliers, waarvan 1 oude el, 1 gewichten; 1 bakker, gewicht, allen 
niet gebruikt, veroordeeld; Dieren, 2 winkeliers, 1 had gewichten om schalen gelijk te maken, 1 gewichten, 
afwezig, beiden veroordeeld; 1 koperslager, M. Hendriks, oude gewichten voor smelterij, vrijspraak; Rheden, 4 
winkeliers, oude gewichten, niet gebruikt en 1 zegt dat de gewichten speelgoed waren, veroordeeld.
29 nov. 21 pers., 5 plaatsen, OUD, Rheden, 1 bakster, H. Pauw, inhoudsmaat, gebruikt alleen gewichten, bij 
gebrek aan bewijs vrijspraak; Lunteren, 1 kleermaker, H. Peyseling, oude el, maakt alleen kleren, bij gebrek aan 
bewijs vrijspraak; 2 winkeliers, oude ellen, niet gebruikt, veroordeeld; Bennekom, 3 winkeliers, 2 gewichten, 1 
maal oude el, 3 niet gebruikt. Veroordeeld. Ede, 3 winkeliers, 1 gewicht, 1 oude el, 1 Ned. el met oude erop, 
erkennen feit. Veroordeeld. Wageningen, 11 winkeliers, 1 gewicht, J. Jordens ontkent feit, bij gebrek aan bewijs 
vrijspraak, 4 gewicht, erkennen feit, 2 gewicht, niet gebruikt, 1 gewicht om schalen gelijk te maken, 2 oude el, 
erkennen feit, 1 oude el op nieuwe, erkent feit. Veroordeeld.
20 dec. 15 pers., 5 plaatsen, OUD, Dieren, 8 winkeliers, 1 oude el, zou wandelstok zijn, 3 inhoudsmaten, niet 
gebruikt, 1 oude inhoudsmaten en gewichten, erkent feit, 3 gewicht, 1 niet gebruikt, 2 erkennen feit; Laag- 
Soeren, 1 winkelier, spint, niet gebruikt; Spankeren, 1 koopman, gewicht, erkent feit; 2 winkeliers, 1 
inhoudsmaat, erkent feit, 1 gewicht, niet gebruikt; De Steeg bij Rheden, 1 winkelier, inhoudsmaten en gewicht, 
afwezig; Ellecom; 2 winkeliers, 1 maten, niet gebruikt, 1 gewicht, erkent feit. Allen veroordeeld.

Inv. no. 352, januari-mei 1826
10 jan., 13 pers., 3 plaatsen, OUD, Voorst, 3 bakkers, gewicht, niet gebruikt; 1 winkelier, gewicht, niet gebruikt; 
1 smid, gewicht, meende ze te mogen bezitten; Wilp, 4 bakkers, 3 gewichten, 1 inhoudsmaat, niet gebruikt; 
Twello, 4 winkeliers, gewichten, niet gebruikt. Allen veroordeeld.
17 jan., 34 pers., 4 plaatsen, OUD, Barneveld, 7 winkeliers, 3 gewicht, 2 niet gebruikt, 1 afwezig, 4 
inhoudsmaat, 1 niet gebruikt, 3 afwezig; 1 verver, gewicht, afwezig; Hattem, 13 winkeliers, 2 gewicht, niet 
gebruikt; 9 gewicht, 1 inhoudsmaten, 1 oude el, afwezig; 2 bakkers, gewicht, 1 niet gebruikt, 1 afwezig; 1 
koopman in oud ijzer, A. van Gelder, gewicht, voor oud ijzer voorhanden, vrijspraak; Oldenbroek, 5 winkeliers, 
3 gewicht, 2 niet gebruikt, 1 wist niet dat hij ze moest verwijderen, 1 gewicht en oude el, afwezig, 1 oude el, niet 
gebruikt; 2 bakkers, gewicht, 1 niet gebruikt, 1 afwezig; Voorthuizen, 2 winkeliers, 1 gewicht en een oude el, 1 
gewicht, niet gebruikt. Allen, op A. van Gelder in Hattem na, veroordeeld.
24 jan., 32 pers., 2 plaatsen, OUD, Elburg, 8 winkeliers, 5 gewicht, 1 gewicht en inhoudsmaat, 2 inh. maten; 24 
Harderwijk, 16 winkeliers, 6 inhoudsmaten, 8 gewicht, 1 gewicht en oude el, 1 oude el; 5 bakkers; 5 gewicht; 2 
kooplieden, 1 gewicht, 1 inhoudsmaten; 1 verver, inhoudsmaten. Allen bij verstek veroordeeld.
31 jan., 25 pers., 6 plaatsen, OUD, Zevenaar, 6 winkeliers, 1 oude el, erkent feit, 1 niet aan de eisen voldoende 
zoutmaat, f  5,50, CP. art. 479, 2 inh., maten, D. Reinders en P.J. Lohman, voorwerpen geen maten, bij gebrek
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aan bewijs vrijgesproken, 2 gewicht, niet gebruikt, onvermogend, 1 dag cel; Nijkerk, allen afwezig, 4 winkeliers, 
1 inhoudsmaten, 2 oude el, 1 gewicht; 1 grutter, inhoudsmaten; 1 bakker, gewicht; 1 zouthandelaarster, zout
maten; 1 verver, gewicht; Putten, allen afwezig, 4 winkeliers, 3 gewicht, 1 oude el; 1 bakker, gewicht; Elspeet, 
allen afwezig, 2 winkeliers, gewicht, afwezig; Elburg, 1 slager, G. Julling, gewicht, gesloten opslagplaats, 
vrijspraak bij verstek; Nunspeet, 1 winkelier, gewicht, niet gebruikt. Veroordeeld.
13 feb., 3 pers., 3 plaatsen, OUD, winkeliers, gewicht, Lobith en Herwen, niet gebruikt. Veroordeeld. Zevenaar, 
J.M. Rozenberg, gewicht, verkoopt alleen ellewaren. Vrijspraak.
21 feb., 1 pers., Oud-Zevenaar, OUD, winkelierster, gewicht, niet gebruikt, onvermogend, 1 dag cel.
19 april, 1 pers., Elburg, OUD, koopman, gewicht, niet gebruikt. Veroordeeld.
Inv. no. 353, juni-dec. 1826
6 juni, 1 pers., Ermelo, OUD, winkelierster, inhoudsmaat en gewicht. Bij verstek veroordeeld.

Inv. no. 354, 1e helft 1827
31 mrt., 1 pers., Oldenbroek, OUD, LICHT BROOD, bakker, brood te lang in oven. f  10 voor gewicht, f  12 voor 
het brood.
30 juni, 15 pers., 3 plaatsen, OUD, 3 Veenendaal, 1 winkelierster, heeft ellen niet nodig; 1 wolkammer; 1 oud- 
winkelier, gewicht, niet strafbaar, vrijspraak; NH, 8 Veenendaal, 2 wolkammers, J. van Asperen en J. de Gooyer, 
verkochten geen wol, leverden aan de waag, wegens beroep vrijgesproken;
1 slager, J.L. van Aalten, 1e veroordeling voor verzuim herijk; 1 wolkammer en winkelier, als winkelier veroor
deeld; 2 winkeliers, veroordeeld; 1 bakker, gewicht niet gebruikt; 1 Bennekom, winkelier; OUD en NH, 1 Veen
endaal, wolkammer, C. Louve, als boven. NIET BEPAALD, 1 Veenendaal, J. Groeneveld, zonder beroep, geen 
winkel meer, vrijspraak.

Inv. no. 355, 2e helft 1827
18 dec., 3 pers., Barneveld, OUD, winkeliers, gewicht. Veroordeeld.

Inv. no's 356 en 357, 1828, geen vonnissen.

Inv. no. 358, 1e helft 1829
27 juni, 2 pers., Hattem, OUD, 1 verver en glazenmaker, gewicht; 1 winkelierster, Ned. el met de oude erop 
getekend. Bij verstek veroordeeld.

Inv. no. 359, 2e helft 1829
12 okt., 15 pers., Arnhem, 6 OUD, 1 koopman, gewicht, niet gebruikt; 2 winkeliers, inhoudsmaten en gewicht, 
resp. oude el, niet gebruikt. Veroordeeld. Vrijspraken:
1 koopman, J. van Weenen, gewichten eigendom sted. overheid, gebrek aan bewijs, 1 handelaar in oud ijzer, W. 
van Deelen, gewichten maken deel uit van negotie; 1 leerlooier, R. Dullen, gewicht voor eigen gebruik, in handel 
alleen nieuwe; 5 OUD en NH, 4 winkeliers, 1 inhoudsmaten en gewichten, was voornemens ze te laten herijken;
3 gewicht, 1 afwezig, 1 gewacht op aankondiging, 1 beweert dat Proot hem wegstuurde wegens tijdgebrek; 1 
verver, stelt dat hij geen gewichten nodig heeft. Veroordeeld. 4 NH, 1 winkelierster, gewicht en een Ned. el, niet 
gebruikt; 1 koopman, gewicht op hooizolder voor gelijkmaken schalen. Veroordeeld. Vrijspraken, 1 verver, J. 
van Reken, knecht tevergeefs met gewicht naar Proot gestuurd, rechtbank erkent overmacht en goede wil; 1 zon
der beroep, K. Koels, geen winkelier meer.
13 okt., 11 pers., Arnhem, 5 OUD, 4 gewicht, 1 inhoudsmaten, 1 koopman, alleen met nieuw gewicht gewogen;
1 molenaar, weegt niet; 1 bakker, zaak pas overgenomen, wist niet dat gewicht niet deugde; 1 smid, doet in oud 
ijzer; 1 boerin, maten gebruikt voor opslag aardappelen, verkoopt niet, dezen vrijgesproken; 6 NH, 3 
marktkoopvrouwen, 2 afwezig, 1 stelt dat ijker dit jaar niet heeft gewaarschuwd, 1 bakker en kruidenier, erkent 
aanwezigheid nh gewicht, beweert alleen herijkte te gebruiken, 2 winkeliers, niet door ijker ingelicht. Veroor
deeld.
19 okt., 22 pers., Arnhem, NH, 7 winkeliers, 4 kenden termijn niet, 2 erkennen feit, 1 niet ingelicht; 4 markt oop- 
vrouwen, kenden termijn niet; 5 kooplieden, 1 niet ingelicht, 1 door drukte verzuimd, 1 erkent nalatigheid, 1 
door onkunde, 1 afwezig; 1 schoenmaker, te goeder trouw geweest; 1 koetsier, uit onkunde gewicht niet 
aangeboden; 1 smid, afwezig. Veroordeeld. Vrijspraken: 3 molenaars, J. Willemse, H. van der Wall, P. van 
Schaar, gebruiken geen gewichten in bedrijf; 1 herbergier en winkelier, S. Heynen, afwezig tijdens herijk.
26 okt., 1 pers., Arnhem, NH, apotheker, vergeefs gewicht in Arnhem en Nijmegen aangeboden, rechtbank 
erkende dit verweer niet. Veroordeeld.
27 okt., 1 pers., Arnhem, NH, winkelier, niet ingelicht. Veroordeeld.
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29 dec. 2 pers., Arnhem, 1 NH winkelier, niet ingelicht, veroordeeld; 1 PRIJS, koopman uit Brussel in Arnhem, 
P.J. Robert, vervolgd op grond KB. 2 april 1829, overtreding niet bewezen geacht, vrijspraak.

Inv. no. 360 en 361, 1830, geen vonnissen.

Inv. no. 362, hele jaar 1831
19 juli, 1 pers., Zevenaar, NH, kolenhandelaar en bakker, F. Ohle, nh gewichtjes lagen gescheiden van de 
herijkte, had ze pas enkele dagen en wilde ze laten herijken; vrijspraak.

Inv. no. 363, hele jaar 1832
9 jan., 1 pers., Barneveld, OUD, winkelier, inhoudsmaten. Bij verstek veroordeeld.
Inv. no. 364, hele jaar 1833, geen vonnissen.

Inv. no. 365, 1e helft 1834, geen vonnissen.

Inv. no. 366, 2e helft 1834
21 juli, 4 pers., Zevenaar, NH, 2 bakkers, 2 broodverkoopsters, allen nh. gewicht. Allen een dag cel wegens 
onvermogen.
11 nov., 27 pers., 2 plaatsen, Arnhem, NH, 6 winkeliers, 1 winkelmeisje bood 1 ipv. 2 gewichten aan, 2 erkennen 
feit, 1 onwetend over termijn, 1 dag; 2 tevergeefs bij ijker geweest, veroordeeld; 3 tappers, 1 drukte, 1 onwetend, 
1 niet ingelicht, veroordeeld; 2 molenaars, 1 niet gebruikt, 1 meent niet onder ijkplicht te vallen, veroordeeld; 2 
smids, W. te Winkel weegt niet, vrijspraak, 1 heeft zaak aan Proot overgelaten; veroordeeld; 1 melkboer, zonder 
opzet verzuimd, onvermogend, 1 dag; 1 bakker, gewicht niet gebruikt, veroordeeld; 1 slager, afwezig tijdens 
herijk, 1 dag; Oosterbeek, NH., 1 tapper, had geen geld voor herijk, onvermogend, 1 dag; 10 afwezigen, 5 
slagers, 3 tappers, 1 slijter, 1 winkelier. Bij verstek veroordeeld.
25 nov., 8 pers., 3 plaatsen, 5 NH, Arnhem, 3 korenhandelaren, 2 afwezig, bij verstek veroordeeld, 1 wist niet dat 
een strijkstok onder de ijk valt; 1 Doesburg, koopman, maat geen eigendom en zolder was gesloten; 1 
Oosterbeek, graanhandelaar, kende termijn herijk niet. Veroordeeld. 2 OUD en NH, Arnhem, 1 graankoopman,
G. Burgens, maten en gewicht op graanzolder, niet gebruikt en geen eigendom. Bij gebrek aan bewijs 
vrijgesproken; 1 graan- en zouthandelaar, G.J. de Grons, oude gewichten zijn van de stad Arnhem, de nh nooit 
gebruikt, verweer aanvaard, vrijspraak; 1 OUD, Arnhem, 1 kolenhandelaar, gewicht nooit gebruikt. Veroordeeld.
30 dec., 28 dagvaardingen (worden hier geteld), 34 personen (6 echtparen), 3 plaatsen; 19 NH, 16 Arnhem; 1 
winkelier, 1 gewicht, herijk door ziekte gemist; 1 slager, gewicht in slachtplaats, afwezig tijdens visitatie; 1 
commissaris turfdragers, turfton op schip, niet over termijn ingelicht; 1 behanger, Ned. el, alleen voor huiselijk 
gebruik, veroordeeld; 2 winkeliers, inhoudsmaat resp. el, onvermogend; 1 tapper, vochtmaat, geen openbare 
tapperij, onvermogend; 1 bakker, gewicht, bij vergissing van zuurkoolton gehaald, onvermogend; 1 groenteboer 
en 1 koopman, inhoudsmaat, niet over termijn ingelicht, onvermogend; 1 arbeider, inhoudsmaten, niet over 
termijn ingelicht, onvermogend, 1 dag; 1 koopvrouw en haar man, arbeider, vochtmaat, gewacht op aankon
diging door ijker, vrouw 1 dag, man vrij; 1 groenteboer en 1 arbeider met vrouwen, inhoudsmaat, niet over ter
mijn ingelicht, mannen 1 dag, vrouwen vrij; 1 winkelier, inhoudsmaat, gebruikt alleen gewicht, tegendeel niet 
aangetoond, vrijspraak; 2 Elden, 1 tabaksplanter en zijn vrouw, inhoudsmaat, niet ingelicht, vrouw vrij, man 1 
dag; 1 voerman, inhoudsmaat, terug uit buitenland, niet bewezen dat maat werd gebruikt, vrijspraak; 1 Velp, 
wolkammer en zoon, gewicht, niet ingelicht over termijn, zoon vrij, vader 1 dag; 1 OUD, Velp, koopvrouw, 
oude el, had geen andere maat, onvermogend, 1 dag; 8 afwezigen Arnhem, 5 OUD, 2 tappers en 1 winkelierster, 
vochtmaten; 1 kaarsenmaker, gewicht; 1 winkelier, gewicht en vochtmaten; 1 OUD en NH, slager, gewicht, ver
oordeeld; 2 NH, 1 tapper, vochtmaten; 1 winkelierster, M. Frederikse, oefent geen beroep uit, vrijspraak. 
Overigen veroordeeld.

Inv. no. 366 en 367, 1835, geen vonnissen.
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Rechtbank Nijmegen 1823-1828 (na 1828 geen vonnissen).

Inv. no. 78, 1823
10 dec., 6 pers., Nijmegen, 5 OUD, 4 winkeliers, inhoudsmaten en gewicht; 1 lompenhandelaar, gewicht; 1 OUD 
en NH, winkelier, gewicht en inhoudsmaten. Veroordeeld.
17 dec., 4 pers., OUD, Nijmegen, 3 winkeliers, zoutmaten en gewicht; 1 slager, gewicht. Veroordeeld.

Inv. no. 79, 1824
17 jan. 12 pers., Nijmegen, OUD, 1 grutter, A. v.d. Heijden, inhoudsmaten, veroor-deeld, (zie ook 15 mei 1824); 
1 grutter, inhoudsmaten; 3 bakkers, inhoudsmaten. Veroordeeld. Vrijspraken: 6 bakkers, D. Rompf, G. Janssen, 
C. van Velp, H. Huygen, M. Tiggelaar en G. Ferriet, niet bewezen dat oude stukken in bedrijfsruimte lagen; 1 
winkelierster, A. Post, Amsterdamse maten in etalage om voorbijgangers te attenderen; nooit in de handel 
gebruikt. Vrijspraak.
12 mei, 12 pers., Nijmegen, OUD, 6 bakkers, 3 gewicht waarvan 1 afwezig, 1 graanmaat, 1 inhoudsmaten en 
gewichten, afwezig; 4 winkeliers, 2 inhoudsmaat en gew., 2 gewicht, afwezig; 1 grutter, L. Sax, inhoudsmaten, 
(zie ook 1 juni 1825). Veroordeeld.
1 bakker, J. Schelkens, niet bewezen dat in winkel oude gewichten aanwezig waren, vrijspraak.
15 mei, 3 pers., Nijmegen, OUD, 1 koopman, inhoudsmaat; 1 leerlooier, P.A. van Veerssen, afwezig, gewicht 
(zie ook 20 mei 1826); 1 grutter, A. v.d. Heijden, schepel en gewicht, (zie ook 17 jan. 1823). Veroordeeld, de 
laatste tot f  15.
22 mei, 2 pers., Nijmegen, OUD, winkeliers, gewicht. Veroordeeld.
14 aug., 3 pers., Nijmegen, OUD, 1 bakker, H. van Klarenbeek, inhoudsmaat. Verzet tegen inbeslagname door 
arr. ijker Roukens, tot f  15 veroordeeld (zie 24 nov. 1824); 1 winkelierster, gewichten. Veroordeeld. 1 kleerma
ker, P. Somer, oude el, voor productie gebruikt, niet voor verkoop, vrijspraak.
16 okt. 2 pers., Gent (arr. Tiel), OUD, samenwerkende slagers, in Millingen verboden unster met oud gewicht 
eraan. 3 dagen.
24 nov., 2 pers., Nijmegen, NH, 1 bakker, H. van Klarenbeek, (zie 14 aug. ll.), inhoudsmaten en gewicht; 
Neerbosch, 1 winkelier, gewicht en inhoudsmaten. Veroordeeld.

Inv. no. 80, 1825
1 juni, 4 pers., Nijmegen, OUD, winkeliers, 2 gewicht, 1 inh. maat, 1 el, L. Sax, (zie 12 mei 1824). Veroordeeld, 
Sax f  12.
17 juni, 17 pers., Nijmegen, OUD, 1 winkelierster, gewicht en oude el, afwezig; 1 winkelier en kleermaker, J. de 
Ridder, gewicht (zie 20 mei 1826); 3 winkeliers; 1 fruitverkoopster en 1 koopvrouw, gewichten; OUD en NH, 1 
winkelierster, gewicht en oude el, afwezig; 2 winkeliers, gewicht, resp. maten en gewicht; NH, 1 slager, gewicht;
1 winkelier, strijkstok, maten en gewicht; 3 winkeliers, 1 inhoudsmaten, resp. 2 gewicht, 1 spekslager en 1 
glazenmaker, gewicht. Veroordeeld.
29 juni, 5 pers., Nijmegen, OUD, winkeliers, waarvan 2 gewichten, 3 inhoudsmaten en gewicht hebben. 
Veroordeeld.
29 juni, 5 pers., Wijchen, OUD, winkeliers, waarvan 2 gewichten, 3 inhoudsmaten en gewichten. Veroordeeld.
22 dec., 7 pers., 4 plaatsen, OUD, Driel, 2 winkeliers, gewicht; 1 bakker/winkelier, door Roukens op heterdaad 
betrapt op wegen met oud gewicht, veel oude maten en gewichten in bakkerij, boete f  15; Heteren, 1 winkelier, 
strijkstokken, inhoudsmaten, gewicht; Randwijk, 1 bakker, inhoudsmaat; 1 winkelier, gewicht; Hemmen, 1 
winkelier, dito. Veroordeeld.

Inv. no. 81, 1826
17 mei, 1 pers. Randwijk, NH, winkelier, gewicht. Veroordeeld.
20 mei, 16 pers., Nijmegen, OUD, 4 winkeliers, 1 afwezig, oude el, 1 inhoudsmaat en gewicht, 2 gewicht; 2 
bakkers, gewicht en inhoudsmaat, allen f  15; OUD en NH, 2 bakkers, gewicht, recidivisten, J. de Ridder (zie 17 
juni 1824), gewicht, f  15, P. van Veerssen, (zie 15 mei 1824) gewicht, f  15; 1 winkelier, gewicht, f  15; NH, 1 
winkelier, Ned. el; 1 zoutkoper; 1 smid; 4 kooplieden, gewichten. Veroordeeld.
27 mei, 16 pers., Nijmegen, NH, 1 leidekker en pompenmaker; 1 schilder en verver; 1 molenaar; 1 smid, allen 
gewicht; 8 winkeliers, 5 gewicht, 3 Ned. el; 1 graankoper, kwartmudde; 1 slager, gewicht. Veroordeeld. 1 kleer
maker, Ned. el, 1 dag; 1 schoenmaker en schapenvellooier, R. de Bruin, gewicht, verkoopt alleen per stuk en per 
paar, vrijspraak.



26 8

7 juni, 2 pers., Nijmegen, NH, 1 timmermansknecht/winkelier, P. Heymen, gewicht wegens drukte in het 
ijkkantoor vergeefs aangeboden, afspraak met adj. ijker voor de middag gemaakt; 'overtreding' tussentijds door 
Roukens geconstateerd. Wegens goede wil vrijgesproken; 1 bakker, gewicht. Veroordeeld.

Inv. no. 82, 1827
28 mrt, 1 pers., Beek, OUD, winkelier en tapper, gewicht. Veroordeeld.
7 juli, 1 pers., Huissen, OUD, G. Janssen, commissionair in tabak en koffie, inh. maat in pakhuis dat bezit is van 
een Keulse collega; niet bewezen dat aangeklaagde handel drijft in waren die met die maat worden gemeten; 
vrijspraak.

Inv. no. 83, 1828
NB : de zaken van 30 jan. en 27 feb. zijn in de voorafgaande zomer geconstateerd.
30 jan., 5 pers., 2 plaatsen, 3 OUD en NH, Nederasselt, 2 winkeliers, 1 gewicht, 1 maten en gew.; 1 bakker en 
molenaar, gew., allen f  12; 2 NH; Neder- en Overasselt, 2 winkeliers, maten en gewicht. Veroordeeld.
27 feb., 7 pers., 4 plaatsen, 3 OUD, Appeltern en Druten, 2 winkeliers; Batenburg, 1 bakker, afwezig; allen oude 
maten en gewicht; 3 OUD en NH, Batenburg, 1 winkelier en slager, maten en gewicht; Wamel en Druten, 2 win
keliers, maten en gewichten, allen f  12; 1 NH, Druten, 1 winkelier, inh. maat. Veroordeeld.
28 juni, 20 pers., NH, Nijmegen, 14 winkeliers, waarvan 2 afwezig, 12 gewichten, 2 Ned. el; 4 bakkers, 
gewichten; 1 bakker en 1 tapper, inhoudsmaten. Veroordeeld, behalve de tapper en ex-winkelier P. Wikkels, 
gewicht, heeft geen winkel meer en in de tapperij wordt niet gewogen; 2 bakkers, A. Koedijk en J. Reyalt, niet 
gebleken dat gewichten in de winkel zijn gebruikt, bij Reyalt verloren gewicht teruggevonden en onwetend in 
winkel gezet, beiden vrijgesproken.
Verder tot en met 1835 geen vonnissen als gevolg van de Belgische Afscheiding.

Rechtbank Tiel 1823- 1835.

Inv. no. 717, 2e helft 1823
9 aug., 1 pers., OUD, Tiel, fruitverkoopster, V. van Vorst, gewicht. Veroordeeld tot 2 dagen cel.
20 sept., 4 pers., OUD, Zaltbommel, 3 winkeliers; 1 spekslager, gewicht. Veroordeeld.
27 nov., 10 pers., OUD, Zaltbommel, winkeliers, gewichten, 9 veroordeeld. Vrijspraak: D. Dingemans, aan
wezigheid van oud gewicht in winkel op 4 nov. ll. niet bewezen.
11 dec., 5 pers., 3 plaatsen, OUD, Lienden, 1 winkelier; 1 slager en koopman; 1 slager; Meerten en Ingen, 2 
winkeliers, gewichten. Veroordeeld.
18 dec., 7 pers., 5 plaatsen, OUD, winkeliers, Ommeren 1; Ingen 1; Meerten 2; Kesteren 1; Driel 1, gewichten; 
Driel 1, maten en gewichten. Veroordeeld.

1824: Inv. no's 718 en 719 zijn verwisseld; inv. no. 719, 1e helft 1824.
8 jan., 1 pers., OUD, Tiel, kastelein, korenmaten. Veroordeeld.
15 jan., 4 pers., 3 plaatsen, OUD, Buurmalsen, 1 bakker en winkelier; Tricht, 2 winkeliers; Buuren, 1 slager en 
koopman, gewichten. Veroordeeld.
22 jan. 4 pers., 3 plaatsen, OUD, Haaften, 1 bakker, 1 winkelier; Tiel, 1 bakker; Herwijnen, 1 winkelier, 
gewichten. Veroordeeld.
19 jan., 7 pers., 4 plaatsen, OUD, Beusichem, 1 winkelier, 1 bakker, 1 slager; Zoelen, 2 winkeliers, 1 afwezig; 
Zoelmond, 1 bakker; Avezaath, 1 winkelier, gewichten. Veroordeeld.
5 feb., 7 pers., 4 plaatsen, OUD, Wadenoyen, 1 slager, 2 winkeliers; Hees, 2 winkeliers; Dodewaard en 
Avezaath, ieder 1 winkelier, gewichten. Veroordeeld.
12 feb., 8 pers., Tiel, 3 OUD, 1 koopman en 1 winkelier, gewichten, veroordeeld; 1 caféhouder, gewicht, 
vrijspraak wegens aard van bedrijf; 5 OUD en NH, 2 leerhandelaren waarvan 1 afwezig; 3 kooplieden, 
gewichten. Veroordeeld. Een van de kooplieden, A. Pitlo, wordt op 15 mei 1834 weer veroordeeld als tapper 
wegens het bezit van twee oude tinnen maten.
19 feb., 4 pers., Tiel, OUD, 1 tapper, oude maat; 1 winkelier, gewichten. Veroordeeld. 1 slijter, H.W. Tilanus, 
oude graanmaat (schepel), geen graanhandelaar meer; NH, 1 leerlooier, R. van Riemsdijk, vormfout. Geen niet- 
herijkte, maar oude gewichten in dagvaarding; beiden vrijgesproken.
27 feb., 4 pers., Tiel, OUD, 2 winkeliers, gewichten; 1 kastelein, spint en half spint; OUD en NH, 1 winkelier, 
gewichten. Veroordeeld.
19 maart, 8 pers., 3 plaatsen, OUD, Herewaarden, 4 winkeliers en 1 molenaar; Rossum, 1 slager/ winkelier, 1 
winkelier, gewichten; OUD en NH, Tiel, 1 leerhandelaar, gewichten. Veroordeeld.
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25 maart, 1 pers., Driel, OUD, winkelier, gewichten. Veroordeeld.
1 april, 5 pers., Tiel, NH, 1 slager, 2 winkeliers, 1 schrijnwerker en winkelier, gewichten. Veroordeeld. 1 
uitdrager (verkoper van kleren),
J. Kesting, nh Ned. el. Niet bewezen dat hij voor zijn beroep moet meten; vrijspraak.
15 april, 2 pers., 2 plaatsen, Tiel en Driel, OUD, 2 winkeliers, 1 heeft zoutmaten, 1 gewichten. Veroordeeld.
29 april, 1 pers., Echheld, NH, bakker/winkelier, gewichten. Veroordeeld.

Inv. no. 718, 2e helft 1824
1 sept., 1 pers., Tiel, NH, winkelier, I.N. de Wolf, gewicht, eis f  20. Feit niet bewezen, vrijspraak.
Inv. no. 720, 1e helft 1825
10 feb., 3 pers., Driel, OUD, 2 winkeliers, gewichten; 1 winkelier/kleermaker, oude el. Veroordeeld.
19 mei, 6 pers., Beest, OUD, 4 winkeliers, gewichten; 1 bakker, gewichten; 1 winkelier/kleermaker, oude el. 
Veroordeeld.

Inv. no. 721, 2e helft 1825
5 juli, 5 pers., Culemborg, OUD, 3 winkeliers en 2 slagers, gewichten. Veroordeeld.
14 juli, 5 pers., Culemborg, 1 OUD, kleermaker/winkelier; 1 OUD en NH, kersenverkoopster, gewichten; 3 NH,
2 winkeliers, gewichten. Veroordeeld. 1 winkelier, M.H. Isacszoon, f  20 wegens bezit van 18 nh gewichten.
15 juli, 1 pers., Culemborg, OUD, winkelierster, gewichten. Veroordeeld.
21 juli, 5 pers., Culemborg, NH, winkeliers, waarvan 2 afwezig, 4 gewichten, 1 gewicht en Ned. el. Veroordeeld.
28 juli, 2 pers., Culemborg, OUD, 1 slager, gewichten; 1 winkelier, oude el. Veroordeeld.
10 aug., 7 pers., Mourik, OUD, 3 winkeliers, 1 bakker/winkelier, 1 bakker, gewichten; veroordeeld. 1 tapper/ 
herbergier, A. van der Grift, geen gewicht nodig in bedrijf, vrijspraak.
20 aug., 4 pers., 2 plaatsen, OUD, Ravenswaay, 1 winkelierster, oude el; 1 bakker en 1 winkelierster/bakker 
gewichten; Rijswijk, 1 winkelier/bakker, gewicht. Veroordeeld.
3 sept., 7 pers., 3 plaatsen, OUD, Opheusden, 3 winkeliers, gewichten; 1 kleermaker/ zakkenverhuurder, oude el; 
Sandwijck, 1 bakker; Tiel, 1 winkelier, 1 koopvrouw, beiden afwezig, laatste 3 gewichten. Veroordeeld.
17 sept., 1 pers., Tiel, OUD en NH, molenaar, niet geijkt gewicht en oude maat. Veroordeeld.
21 sept., 3 pers., Ochten, OUD, 2 winkeliers, inhoudsmaten en gewichten, waarvan 1 ook een oude el; 1 bakker, 
afwezig, gewichten. Veroordeeld.
6 okt., 6 pers., 2 plaatsen, OUD, Aalst, 3 winkeliers, 1 gewichten, inhoudsmaten en een oude el, 2 afwezig, 
gewichten; Zuilichem, 3 winkeliers, afwezig, gewichten, 1 ook oude el, 1 ook inhoudsmaten. Veroordeeld.

Inv. no. 722, 1e helft 1826
16 maart, 1 pers., Driel, OUD, winkelier, afwezig, gewichten. Veroordeeld.
27 april, 1 pers., Tiel, ESCROQUERIE. J.C. van Setten, agent van politie. Visiteerde buiten zijn bevoegdheid in 
de bakkerij van D. Engelen, Avezaath; oud gewicht. Bracht de bakker op het idee vervolging af te kopen en 
kreeg 1 daalder. Eis 1 jaar, vonnis 1 maand; schade bleef beneden 25 franken.

Inv. no. 723, 2e helft 1826
6 juli, 1 pers., Tiel, NH, slager, afwezig, gewichten.
16 sept., 1 pers., Driel, OUD, timmerman, gewichten. Beiden veroordeeld.

Inv. no. 724, 1e helft 1827
1 maart, 6 pers., 2 plaatsen, OUD, winkeliers, Brakel 4, waarvan 1 gewichten en inhoudsmaat, 3 gewichten; 
Pouderoyen 2, gewichten. Veroordeeld.
15 maart, 1 pers., Culemborg, OUD, koopman, L. Surmont. Gewicht onbruikbaar, niet in bedrijf; vrijspraak.
19 april, 1 pers., Culemborg, OUD, bakker, eis f  20 voor 14 oude gewichten in bakkerij. Vonnis toch f  10.
17 mei, 3 pers., Zaltbommel, OUD, 2 winkeliers en 1 bakker, gewichten. Veroordeeld.
31 mei, 1 pers., Well, OUD, G. de Wet, geen neringdoende van beroep, inhoudsmaat op markt, boete f  6 op 
grond van CP art. 479, lichtere straf voor niet neringdoenden die eigen product, in dit geval erwten verkopen.

Inv. no. 725, 2e helft 1827
13 dec., 2 pers., Culemborg, NH, 1 winkelier, afwezig; 1 wolkammer, gewichten. Veroordeeld.
20 dec., 2 pers., Culemborg, OUD en NH, 1 bakker, gewichten, boete van f  20 volgens eis; Driel, OUD, 1 
winkelier, afwezig, inhoudsmaten. Veroordeeld.
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Inv. no. 726, 1e helft 1828.
1 mei, 3 pers., Tiel, 2 OUD, 1 slager, gewicht, veroordeeld; 1 metselaarsknecht, inhoudsmaat; 1 OUD en NH, 1 
winkelier, afwezig, inhoudsmaten. Twee laatsten een dag wegens onvermogen.
22 mei, 1 pers., Tiel, OUD, M. van Riemsdijk. Was 5 mei 1828 geen winkelierster toen gewicht werd gevonden. 
Vrijspraak.
29 mei, 1 pers., Bemmel, OUD, textielventer, el. Veroordeeld.

Inv. no. 727, 2e helft 1828 en inv. no. 728, 1e helft 1829. Geen vonnissen.

Inv. no. 728, 2e helft 1829.
De volgenden hebben met GEHOOPTE AARDAPPELMATEN verkocht; ‘Schuldig aan overtreding der wetten 
op het metrieke stelsel’. Vonnissen volgens bestaande wetgeving plus KB 27 okt. 1827, waarbij verkoop met 
gehoopte maten werd verboden.
15 aug., 4 pers., Driel, 1 boer en 1 voerman, J. van Groeningen, deze is vrijgesproken; Gameren, 1 arbeider; 
Hedel, 1 aardappelschipper, afwezig. 1 vrijgesproken, 3 veroordeeld.
2 sept., 15 pers., Gameren, 1 arbeider, C. Verhoeks, tenlastelegging niet bewezen, vrijspraak; Delwijnen, 11 
boeren, 3 arbeiders. Veroordeeld.
26 sept., 3 pers., Herwijnen, 1 arbeider, 2 boeren; landbouwer G. Vervoorn vrij wegens gebrek aan bewijs, 
anderen veroordeeld.
I okt., 7 pers., Bruchem, 3 boeren; Delwijnen, 2 arbeiders en 1 boer; Kerkwijk, 1 arbeider; G. Appeldoorn, 
arbeider uit Delwijnen vrij, overigen veroordeeld.
8 okt., 10 pers., Rossem, 2 boeren; Neerijnen, 3 arbeiders en 1 boer; Waardenburg, 4 boeren. Veroordeeld, 
m.u.v. A. van Tiel, boer uit Rossem wegens gebrek aan bewijs.
15 okt., 3 pers., 2 plaatsen, ONWETTIGE MAAT, 2 zaken: 1e zaak Meteren, 1 landbouwer; Tiel, 1 schipper. 
Veroordeeld; schipper B. den Duitser tot 8 dagen en f  25, aardappelen ontvangen zonder ze met het Ned. mud te 
meten. 2e zaak: Tiel, 1 boer en weer Den Duitser: voor deze zaak wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken, de 
boer veroordeeld.
22 okt., 6 pers., Tiel, GEHOOPTE OF ONWETTIGE MAAT, 4 boeren, 1 kastelein, 1 graankoopman; kastelijn
G. van Hattem wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. W. Philipse, graankoopman, vrij wegens gebrek aan 
bewijs; J. de Klein, boer, 3 dagen en f  10 omdat hij zowel met gehoopte als met oude of anderszins verkeerde 
maat heeft gemeten. Anderen 'gewoon' veroordeeld.
26 nov., 1 pers., Tiel, GEHOOPTE MAAT, boer. Veroordeeld.

Inv. no. 730, 1e helft 1830.
6 mei, 5 pers., Herwijnen, OUD, 3 winkeliers, 1 winkelier en slager, 1 bakker, allen gewichten. Veroordeeld. S. 
van Straten wordt recidivist, winkelier en slager, nu afwezig (zie ook 11 september, f  25).
10 juni, 5 pers., 3 plaatsen, OUD, Beusichem, 3 winkeliers, waarvan 1 afwezig; OUD en NH, Est, 1 bakker, 
gewichten en inhoudsmaten; Heesselt, 1 winkelier. 3 hadden gewichten, 2 gewichten en inhoudsmaten. Veroor
deeld, m.u.v. C. Custers, winkelier Beusichem, bezit oud gewicht niet bewezen, vrijspraak.

Inv. no. 731, 2e helft 1828.
II  sept., 1 pers., Herwijnen, OUD, S. van Straten, winkelier en slager, gewichten; f  25 boete. Hoogte van de 
boete laat vermoeden dat rekening is gehouden met recidieve (zie 6 mei ll.).
25 sept., 3 pers., Gameren, boeren, ONWETTIGE AARDAPPELMAAT GEBRUIKT. Veroordeeld.
21 okt., 1 pers., Zaltbommel, schipper, afwezig, aardappelen bij ontvangst niet gemeten, f  25 boete bij verstek.
9 dec., 1 pers., Rumst, OUD, winkelier, afwezig, gewichten. Veroordeeld.

Inv. no. 732, 1e helft 1831.
31 mrt., 3 pers., 3 plaatsen, OUD, Waardenburg en Deil, 2 bakkers; Haaften, 1 winkelierster, afwezig, 
gewichten. Veroordeeld.

Inv. no. 733, 2e helft 1831. Geen vonnissen.

Inv. no. 734, 1e helft 1832.
12 jan., 2 pers., Zaltbommel, OUD, winkeliers, gewicht. Veroordeeld.
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Inv. no. 735, 2e helft 1832.
8 aug., 1 pers., Herwijnen, OUD, winkelier, el. Veroordeeld.
22 aug., 2 pers., Culemborg, OUD en NH, echtpaar De Ruiter, metselaar en winkelierster, inhoudsmaten en 
gewichten. Man, O.J. de Ruiter, vrijspraak (geen patent), vrouw veroordeeld.
15 sept., 3 pers., 2 plaatsen, OUD, Mourik, 2 winkeliers, 1 afwezig, oude ellen; Culemborg, 1 bakker, gewicht. 
Veroordeeld.
29 sept., 1 pers., Elst, landbouwer, overtreding niet genoemd. H. van Meteren is geen winkelier, winkel is van 
zijn moeder. Eis en vonnis vrijspraak.
I dec., 1 pers., Elst, OUD en NH, winkelier, inhoudsmaten en gewichten. Veroordeeld.
13 dec., 2 pers., Tricht, OUD, 1 winkelier en 1 visverkoopster, gewichten. Veroordeeld.
Inv. no. 736, 1e helft 1833. Geen vonnissen.

Inv. no. 737, 2e helft 1833
II  juli, 1 pers., Driel, winkelier, afwezig, NH, inhoudsmaten en gewichten. Veroordeeld.
21 aug., 10 pers., 5 plaatsen, OUD, Hedel, 1 winkelier, 1 molenaar, 1 herbergier, 1 bakker; Ammerzoden, 1 
bakker/winkelier, 1 winkelier; Bruchem, 1 winkelier, afwezig; Weil, 1 herbergier; OUD en NH, Weil, 1 
winkelier; Kerkwijk, 1 winkelier; herbergiers inh.maten, overigen gewichten. Veroordeeld.
31 aug., 6 pers., 3 plaatsen, OUD en NH, Bruchem, 1 herbergier; NH, Bruchem, 1 herbergier, 2 winkeliers, 
waarvan 1 afwezig; Ammerzoden en Weil, 2 herbergiers, waarvan 1 afwezig, herbergiers inhoudsmaten, 
winkelier, lengte-, inhoudsmaten en gewichten. Veroordeeld.
7 nov., 6 pers., Zaltbommel, OUD en NH, 2 bakkers, beiden afwezig; NH, 3 winkeliers, 2 afwezig; 1 leerlooier. 
Veroordeeld.
19 nov., 1 pers., Vuren, OUD, winkelier, gewicht. Veroordeeld.
21 nov., 5 pers., Gameren, OUD en NH, 4 winkeliers; NH, 1 herbergier. Allen afwezig en veroordeeld.
28 nov., 8 pers., 4 plaatsen, Zuilichem, OUD en NH, 1 slager, 1 winkelier; NH, 1 logementhoudster, W. 
Heystek, vochtmaten, feit niet bewezen, vrijspraak; Nederhemert, OUD en NH, 1 winkelier; NH, 1 bakker; 
Gameren; OUD en NH, 1 bakker; OUD, 1 molenaar; Aalst, NH, 1 winkelier. Overigen veroordeeld.
5 dec. 6 pers., Tiel, OUD, 2 winkeliers, 2 tappers, 1 bakster; OUD en NH, 1 tapper, 5 hebben inh. maten, de 
bakster heeft maten en een gewicht. Allen afwezig en veroordeeld.
12 dec., 6 pers., Tiel, NH, 1 tapper en 1 bakker; OUD en NH, 1 tapster/ winkelier, inhoudsmaten en gewichten; 1 
tapper en 2 winkeliers, 1 gewichten, overigen inhoudsmaten. Veroordeeld.

Inv. no. 738, 1e helft 1834.
15 mei, 3 pers., Tiel, OUD, tappers, tinnen oude vochtmaten. Veroordeeld; A. Pitlo recidivist (zie 12 feb. 1824). 

Inv. no. 739, 2e helft 1834.
16 aug., 2 pers., 2 plaatsen, OUD en NH en NH, Zaltbommel, 1 bakker; Zandwijk, 1 marktvrouw, gewichten. 
Veroordeeld.

Inv. no's 740 en 741, 1835. Geen vonnissen.

Rechtbank Zutphen.

Inv. no. 1065, 1823
16 april 1823, 3 pers., Zutphen, OUD, winkeliers, gewichten. Veroordeeld.
23 april, 3 personen, Doetinchem, 2 OUD, 1 OUD en VERZET, bakkers, gewichten, veroordeeld. S. van 
Westhoven verzette zich tegen visitatie door Kretschmer en een politieman; vonnis f  15.
7 mei, 8 pers., Doesburg, OUD, 3 winkeliers, 2 slagers, waarvan 1 afwezig; 2 bakkers, waarvan 1 afwezig; 1 
leerlooier. Alleen melding van 'maten en gewichten'. Allen veroordeeld; OUD en VERZET, winkelier W. van 
Rees heeft verzet gepleegd tegen de arr. ijker. Eis f  25, vonnis f  15.
21 mei, 1 pers., Silvolde, OUD, winkelier, koperen gewicht. Veroordeeld.
4 juni, 3 pers., 2 plaatsen, OUD, Vorden, 1 timmerman, 1 bakker; Lochem, 1 koopman, gewichten. Veroordeeld.
11 juni, 10 pers., 5 plaatsen, OUD, Terborg, 1 bakker en 1 apotheker; s'Heerenberg, 1 winkelier en 1 apotheker; 
Steenderen, 2 winkeliers; Hengelo, 1 winkelier en 1 slager; Zutphen, 2 winkeliers. Apothekers: oude medische 
gewichten, winkelier uit Hengelo, oude el, overigen gewichten. Veroordeeld. Slager L. Windmuller, Hengelo 
wordt recidivist (zie 12 okt. 1825).
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5 sept., 4 pers., 3 plaatsen, OUD, Winterswijk, 1 bakker, afwezig; 1 brood- en meelverkoper; Eibergen en 
schoutambt Doetinchem, 2 landbouwers, allen gewichten. Veroordeeld. De landbouwers hebben geen patent, 
verkopen eigen producten en krijgen op grond van CP art. 479 een boete van f  5,25.
24 dec., 1 pers., Laren, OUD, koopman, gewichten. Veroordeeld.

Inv. no. 1066, 1824.
24 mrt., 1 pers., Aalten, OUD, winkelier, oude el. Veroordeeld.
26 mei, 1 pers., Arnhem, OUD, koopvrouw, el. Veroordeeld.
2 juni, 1 pers., Groenlo, marktkoopman, afwezig, stok met oude el aangetekend. Veroordeeld.
14 juli, 2 pers., Breedevoort, OUD, 1 landbouwer, gewicht. W. Koops heeft geen patent, verkocht eigen wol met 
oud gewicht. Eis op grond van CP art. 479, f  6, vonnis f  5,25; 1 koopman, oude el op stok getekend. 
Veroordeeld.
8 sept., 4 pers., Zutphen, OUD, 1 koopvrouw, oude el op marktkraam. A.S. Heyer, vrijspraak omdat feit niet kan 
worden bewezen; de el is niet meer voorhanden en het is niet zeker dat de gerechtsdienaar een oude maat heeft 
gezien. De eis was f  15; 1 schoenmaker, 1 boerin, 1 daghuurder, oude inhoudsmaten voor verkoop van eigen 
producten op markt; geen patent. CP art. 479, vonnis f  5,25.
6 okt., 3 pers., Winterswijk, OUD, 2 landbouwers en 1 dagloner, oude inhoudsmaten voor eigen producten, CP 
art. 479; 2 veroordeeld tot f  5,25; dagloner J. Schenk vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.
13 okt., 1 pers., OUD, Dinxperloo, koopman, gewichten. Veroordeeld.
8 dec., 1 pers., OUD, slager, gewichten. Veroordeeld.
22 dec., 3 pers., OUD, 2 plaatsen, Groenlo, 1 slager; Lichtenvoorde, 2 winkeliers, gewichten. Veroordeeld.
Inv. no. 1067, 1825
9 feb., 10 pers., Eibergen, OUD, winkeliers, 1 afwezig, maten en gewichten, niet nader aangegeven. 
Veroordeeld.
9 feb., 1 pers., Geesteren, OUD, winkelier, gewicht en zoutmaten. Veroordeeld.
2 mrt., 1 pers., Groenlo, OUD, slager, S. Berk, gewichten. Niet in zaak, maar in woning gevonden, eis en vonnis 
vrijspraak.
4 mei, 5 pers., 2 plaatsen, OUD, Lochem, 2 winkeliers, inhoudsmaten; Neede, 2 winkeliers en 1 koopman, 
inhoudsmaten. Veroordeeld, m.u.v. de koopman H.J. ten Cate, Neede, pot of kan was geen maat; vrijspraak.
18 mei, 4 pers., OUD, Borculo, 3 winkeliers, verschillende maten en gewichten; 1 slager, gewichten. 
Veroordeeld.
22 sept., 2 pers., OUD, 2 plaatsen, Rijssen, 1 kaarsenverkoopster; Barneveld, 1 bakker, gewichten. Veroordeeld.
12 okt., 3 pers., OUD, Hengelo, 2 winkeliers, 1 slager. Veroordeeld.
L. Windmuller, 8 dagen cel (zie ook 11 juli 1823).

Inv. no. 1068, 1826.
18 jan. 1 pers., Eibergen, OUD, winkelier, inhoudsmaat. Veroordeeld.
18 feb., 2 pers., Vorden, OUD, winkeliers, inhoudsmaten. Veroordeeld.
22 feb., 2 pers., 2 plaatsen, OUD, Aalten, J. Willekens, zonder beroep. Geen patent, niet bewezen dat gewicht 
voor handel is gebruikt; vrijspraak; Deventer, koopman, in Lochem oude el gebruikt. Veroordeeld.
9 mrt., 3 pers., Lochem, OUD, molenaars, inhoudsmaten. Veroordeeld.
15 mrt., 1 pers., Arnhem, OUD, koopman, afwezig, gewichten. Veroordeeld.
29 mrt., 1 pers., Rekken. OUD, winkelier, gewichten. Veroordeeld tot f  15, hoger vonnis niet gemotiveerd.
19 april, 1 pers., Zelhem, OUD, koopman, stok met oude el erop getekend. Veroordeeld.
19 mei, 1 pers., Zelhem, OUD, winkelier, gewichten. Veroordeeld.
24 mei, 1 pers., Lichtenvoorde, OUD, landbouwer, J.D. Weyenburg, oude el in kraam. Niet gebleken dat de stok 
een oude maat was waarmee was gemeten. Vrijspraak.
31 mei, 2 pers., Zutphen, NH, 1 grutter, afwezig; 1 koopman, gewichten. Veroordeeld.
21 juni, 1 pers., Aalten, NH, timmerman, afwezig, ongeijkte maten verkocht. Veroordeeld.
28 juni, 2 pers., Zutphen, NH, koopvrouwen, gewichten, onvermogend. Eis f  10, vonnis een dag.
16 juli, 1 pers., Zutphen, NH, slager, gewicht. Een dag cel.
20 sept., 2 pers., 2 plaatsen, OUD, Dinxperloo, 1 koopvrouw; Aalten, 1 slager, gewichten. Veroordeeld.

Inv. no. 1069, 1827.
17 jan. 1 pers., Aalten, OUD, landbouwer/winkelier, G.H. Rensink, inhoudsmaten mogelijk niet in bedrijf.
Vonnis 21 feb., ander deel van huis, vrijspraak.
21 feb., 1 pers., Zutphen, OUD, winkelier, inhoudsmaten. Veroordeeld.
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12 sept., 1 pers., Zutphen, OUD, landbouwer, aardappelmaat in verkoopruimte. Veroordeeld.
26 sept., 1 pers., Eibergen, OUD, slager, gewicht. Veroordeeld.
17 okt., 2 pers., Dinxperloo, OUD, winkeliers, 1 afwezig, gewichten, 1 gewichten, inhoudsmaten en een oude el. 
Veroordeeld.
7 nov., 2 pers., Murakker bij Warnsfeld, 1 bakker, 2 zaken, 1e OUD, 2e NH, op 17 nov. eerst oude, zelfde dag 
ook nh gewichten gevonden. 2 maal veroordeeld, totaal f  20; 2e pers., OUD, olieslager/grutter, afwezig, 
inhoudsmaten. Veroordeeld.
21 nov., 1 pers., Ter Borg, NH, J. Mey, opzichter gieterij Vulcaansoord, op balans 7 nh gewichten; eis f  25, 
vonnis f  10.
28 dec., 1 pers., Winterswijk, OUD, winkelierster, gewichten. Veroordeeld.

Inv. no. 1070, 1828.
28 mei, 1 pers., Doetinchem, OUD, koopman, el. Veroordeeld.
29 okt., 14 pers., 2 plaatsen, NH, Doesburg, 6 winkeliers, waarvan 2 afwezig, 5 gewichten, 1 Ned. el; 2 slagers, 1 
bakker, 1 apotheker, gewichten; 1 koopman, Ned. el; OUD, 2 winkeliers, 1 oude el, 1 gewichten; OUD en 
VERZET, Aalten, H. Manschot, winkelierster, afwezig. Brak oude el voor ogen van Kretschmer en weigerde 
hem af te geven. Eis en vonnis f  15.
3 dec., 1 pers., Dinxperloo, OUD, slager/koopman, afwezig, gewichten. Veroordeeld.

Inv. no. 1071, 1829.
3 juni, 1 pers., Varsseveld, OUD, slager, gewichten. Veroordeeld.
18 nov., 1 pers., Zutphen, BROOD TE LICHT, bakker, rogge- en tarwebroden. Eis en vonnis f  15.

Inv. no. 1072, 1830.
10 feb., 1 pers., Dinxperloo, OUD, molenaar, spint. Veroordeeld.
25 juni, 1 pers., Aalten, OUD, dagloner, op markt in Doetinchem betrapt met stokken waarop de oude el was 
gemerkt. Veroordeeld op grond van CP art. 479 tot f  5,50; eis f  6. Opvallend hoge proceskosten: f  7,76, meestal 
rond een gulden.
15 dec., 1 pers., Doetinchem, OUD, koopman in ellewaren, lint met oude el gemeten. Veroordeeld.

Inv. no. 1074, 1832.
19 sept., 1 persoon, Zutphen, DIEFSTAL VAN GEWICHT, huiswerkster, C. van Beem, 12 sept. in winkel van
H.J. Makking, Zutphen, een gewicht van 5 Ned. ons gestolen. Eis door rechtbank te bepalen celstraf; vonnis 6 
maanden.
28 nov., 7 pers., Zutphen, NH, 2 winkeliers, waarvan 1 gewichten, 1 inhoudsmaten heeft, 1 winkelier/tapper, 
inhoudsmaten en gewichten, 1 melkverkoper, dubbel Ned. maatje; OUD en NH, 1 winkelier/melkverkoper, oude 
melkmaat, het 'oort' en niet-herijkte Ned. gewichten; OUD, 1 melkverkoper, 'oort'. Veroordeeld.

Inv. no. 1075, 1833. Geen vonnissen.

Inv. no. 1076, 1834.
29 okt., 6 pers., 2 plaatsen, OUD, Hummelo, 1 bierbrouwster, W. Nijenhuis, mengel in glazen kast, woonhuis. 
Vrijspraak. NH. Hummelo, 1 tapper, dubbel en enkel Ned. maatje; Drempt, 4 tappers, inhoudsmaten in tapperij. 
Veroordeeld.

Inv. no. 1077, 1835.
11 mrt. 1 pers., Aalten, OUD, apotheker, afwezig, 15 oude medicinale gewichten op de toonbank. Veroordeeld.
25 nov., 1 pers., Zutphen, OUD en NH, koopvrouw, F. Barbier, afwezig, markt in Borculo, zoute vis en kaas, een 
oud gewicht en nh Ned. gewichtjes, twee van 2 en een van 1 ons. Veroordeeld tot 8 dagen; de rechter wees op 
verzwarende omstandigheden, niet genoemd in de minuut van deze zaak. Barbier was koopvrouw van beroep, 
maar had geen patent. Het niet voldaan van de patentbelasting moet tot het vonnis van 8 dagen hebben 
bijgedragen. Boete van f  10 was geëist, niet opgelegd.22

22 Notulenblad1835, correctionele zitting Zutphen, 25 nov. 1835, inv. no. 1041 (RAG, bloknummer 232, rechtbank Zutphen).
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Bijlage 18. Rechtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam, 1823-1835.23

Vonnissen van f  6 of f  7 bij CP. art. 479; van f  10 of gevangenisstraf bij KB 18 dec. 1822 en wet 6 mrt. 1818. 
Meestal boetes van f  10, aangeduid als 'veroordeeld'; overige straffen apart vermeld. In ieder vonnis stonden de 
volgende overwegingen: De rechtbank had oorspronkelijk een 'systhema' aangenomen waarin de afgeschafte 
maten en gewichten gelijk werden gesteld met valse volgens art. 479 ad. 5, Code Pénal. Het Hooggerechtshof in 
Den Haag nam echter een ander 'systhema' aan waarin de oude maten en gewichten niet beschouwd worden als 
vals en art. 479 is niet van toepassing. De rechtbank legde zich hierbij neer. Boetes volgens art. 479 vielen lager 
uit, nl. tussen f  5 en f  7.

Inv. no. 5074-146, 1823.
29 okt., 2 pers., Hilversum, BROOD TE LICHT, 2 bakkers, 1 had ongeluk met schaal, 1 ontkent feit, ieder boete 
van f  6.

Inv. no. 5074-147 en 148, 1824. Geen vonnissen.

Inv. no. 5074-149, 1825.
23 feb., 10 pers., winkeliers, 1, H. Müller, afwezig, Amsterdam; 9 OUD, Amsterdamse ellen, 1 NH. Verweren: 3 
voor klanten, 2 niet gebruikt, 1 nh. el nieuw maar onbruikbaar, 1 persoonlijk gebruik, 1 instructie voor meid, 1 
gebruikte oude omdat Ned. el was gebroken. 9 veroordeeld volgens CP. art. 479, verbeurdverklaring van de 
ellen, eis van f  6 niet gehonoreerd. Vrijspraak: H. Bruning, nh. nieuwe defecte el, speelgoed.

Inv. no. 5074-150, 1826.
no. 308, 3 mei, 1 pers., G. Ahlers, winkelier, Amsterdam; BELEDIGING VAN ARRONDISSEMENTSIJKERS 
T. Nagel en G. Stierling, beiden getuigen. Op 10 maart bood de bediende van de aangeklaagde twee partijen ge
wichten aan voor de ijk. Een partij was te licht, kosten justering f  4. De bediende liet de gewichten op het ijk- 
kantoor achter en ging zijn baas waarschuwen. Deze kwam en liet zich brutaal uit tegenover de ijkers omdat hem 
teveel werd gerekend; hij eiste een gespecificeerde rekening die werd geweigerd omdat dat niet gebruikelijk was. 
De beklaagde zei dat hij zelf het gewicht had kunnen verzwaren. Ze durfden hem geen rekening te geven omdat 
ze wisten waarom. Er was een oploop voor het kantoor en de ijkers stonden op het punt hun werk te staken. De 
beklaagde betaalde en vertrok. Volgens getuigen liet hij zich op een hoogst onbescheiden manier uit over de 
ijkers: ‘Dat zij maar namen wat ze wilden en daardoor wel bekend waren’. Verweer gedaagde: het is mogelijk 
dat hij zich te driftig uitliet maar wilde 'onderrigt' vragen omdat volgens hem de berekening niet conform het 
tarief was. Ahlers vroeg informatie tevergeefs schriftelijk op zegel. Eis en vonnis f  25 boete.

Inv. no. 5074/191, 1826 (Minuut-vonnissen).
26 mei, no's 321-369, 48 pers. waarvan 4 afwezig.
28 winkeliers: 5 'boterverkopers' (boeren); 2 slagers, 2 arts/apothekers, 2 timmerlieden, 2 landlieden, 1 
'melkverkoper' (boer), 1 oud ijzerhandelaar, 1 visverkoper, 1 venter in linten, 1 apotheker, 1 wagenmaker, 1 
schilder; 48 OUD, waarvan twee ten onrechte (nh gewichten); 29 gewichten, 8 inhoudsmaten, 6 lengtematen, 4 
maten en gewichten, 1 inhoudsmaat en el. Vrijspraken: No. 354. J.H. Lingius, apotheker en no. 355, F. van Til, 
(afwezig), slager, Weesp, op 19 april in hun apotheek, resp. winkel geen oud maar nh gewicht; wanbedrijf noch 
misdrijf. Eis en vonnis vrijspraak. Defaut verleend aan van Til, maar veroordeling in de kosten van het defaut 
ontbreekt. Kregen gewichten terug. Hiervoor was De Back het volgens de officier 'waard in de kosten 
gecondemneerd te worden'.
No. 356. Vonnis 26 mei 1826, C.B. Reynink, timmerman, Weesp. Oude duimstok in werkplaats. De Back 
verscheen 19 april in zijn werkplaats en vroeg of hij niet een duimstok te leen had? Een knecht gaf hem een oude 
duimstok die hij in zijn zak had. Volgens de rb. lag die maat niet in de werkplaats, de baas verklaarde dat de 
knecht de nieuwe gebruikte. Vrijspraak, duimstok verbeurd verklaard. De officier eiste f  10.
No. 358. Vonnis 26 mei, timmerman A. van Coesandt, Ouderkerk in gelijke zaak. Tegen eis van officier in (f10) 
vrijspraak. Zie p. 181-182.

23 W. Oldevelt, Inventaris van de rechterlijke archieven van 1811-1838, Amsterdam 1952, inv. no's 131-171, Audiëntieblad van 
correctioneele zaken. Processenverbaal van correctioneele teregtzittingen, 1811-1837, waarvan no. 146, 1823, 2e halfjaar tot no. 
165, 1835, 2e halfjaar. inv. no. 191, 2e; inv. no. 192, 3e en 4e kwartaal, Minuut-vonnissen zowel in eerste instantie als in hoger 
beroep. Vonnissen van correctionele teregtzitting, 1826 (GAA, ind. no. 5074).
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No's 360-364, 367-368: D. Blom, C. Verwey, wed. D. Buys, geheten G. van Houten, J. de Wit, volgens 
dagvaardingen boterverkopers, wonend in de Nes; J. van den Hoek, W. van Buren, landlieden, wonend 
Bovenkerkenpolder en E. Bakker, melkverkoper, Amstelveenseweg. Eis f  10. Vonnis: geen neringdoenden, maar 
boeren. Vrijspraak; gewichten verbeurd verklaard.
No. 349. Vonnis 26 mei, Moses Coronel, venter van linten, schuldig aan bezit van een valse el en veroordeeld op 
grond van art. 479 punt 5 tot een boete van f  7. Gedagvaard wegens bezit van een oude el die met streepjes op de 
Nederlandse zou zijn aangebracht. De rechtbank zag de maat zonder streepjes en beschouwde hem als vals. 
no. 379-414. 27 mei, 37 pers., winkeliers, 4 afwezigen, Amsterdam; OUD, 26 hebben Amst. el, 1 Amst. el op 
wandelstok, 5 gewicht(en), 1 oude inh. maten, 2 ongeijkte Ned. el met de Amst. erop getekend, 1 nh Ned. el plus 
een nh Ned. el met de Amst. erop getekend, 1 afwezig en geen gegevens.
Verweer gedaagden: 1 ter vergelijking met nieuwe el gebruikt, 1 verkoopt alleen kleding, 1 oude gewichten 
waren oud ijzer, de rest stelt de maten of gewichten niet te hebben gebruikt. Vonnissen op 9 juni: 1 vrijspraak, 
was afwezig en gegevens ontbreken; overigen veroordeeld, waarvan 5 volgens CP art. 479, (maten en gewichten 
die niet aan eisen voldoen) 1 tot f  6, 4 tot f  7; overigen volgens KB 18 dec. 1822 (oude maten en gewichten) en 
wet 6 mrt. 1818 tot f  10.
no. 425-481, 9 juni, 63 pers., 44 winkeliers, waarvan 5 afwezig, 6 afwezigen zonder gegevens, 3 koopvrouwen, 2 
koekenbakkers, 1 koopman, 1 apotheker, 1 vleeshouwer, 1 spekslager, 1 koperslager, 1 deurwaarder, 1 behanger 
en winkelier, 1 afwezige inbrengster in bank van lening, Amsterdam; 49 OUD waarvan 24 hebben Amst. ellen,
22 gewichten, 3 inhoudsmaten; 8 Vervalste lengtematen: stokken of Ned. ellen waarop de oude el was aangete
kend. Verweer gedaagden: 36 niet gebruikt, 3 geen eigenaar, 3 privé gebruik, 3 onkunde, 1 speelgoed, 1 oud 
ijzer, 3 ter vergelijking, 2 erkennen feit, overigen geen verweer of gegevens.
Zitting 23 juni, vonnissen: 2 maal vrijspraak: Deurwaarder J. Sas had op de Nieuwmarkt tussen mathematische 
instrumenten ter verkoop een oude duimstok tentoongesteld. Sas stelde dat hij alle in beslag genomen goederen 
moest verkopen. Vrijspraak omdat de besluiten en de wet alleen handeldrijvenden betreffen en geen ambtenaren 
die ambtshalve verkopingen doen. Zij mogen oude maten en gewichten verkopen en particulieren mogen ze in 
bezit hebben en gebruiken; winkelier B. Holrah verkocht alleen kousen en doeken per paar of per stuk en nooit 
bij de el. De waarheid blijkt uit het als bewijs getoonde patent. Overigen veroordeeld, t.w. 7 boetes van f  7 (CP 
art. 479), rest f  10.
no. 525-569, 23 juni 1826, 45 pers., 7 afwezigen, 35 winkeliers, 4 bakkers, 2 koopvrouwen, 1 apotheker, 1 
schilder, 1 koopman in lijnwaad, 1 zilversmid, Amsterdam; 37 OUD, waarvan 27 gewichten, 3 gruttersmaten, 1 
gewicht en gruttersmaat, 6 oude ellen; 5 Vervalst, waarvan 3 oude ellen getekend op 3 latten, resp. 2 Ned. ellen; 
van 3 afwezigen geen gegevens. Verweer gedaagden: 35 erkennen feit, 2 gebruiken andere maten en gewichten 
voor hun bedrijf, 1 geen eigenaar.
Zitting 7 juli, vonnissen, vrijspraak: A.W. Grave, winkelier, gruttersmaten geen eigendom, winkel overgenomen,
C. Wijntjens, schilder, verkoopt en weegt niet. 1 afwezig, J. Schouwenberg, winkelierster, zonder gegevens, drie 
oude gewichten; veroordeeld tot 3 x f  7, de overigen tot f  10.
no. 581-647, 7 juli, 1826, 67 pers. waarvan 9 afwezig; 56 winkeliers, 5 apothekers, 1 koffiehuis, 3 bank van 
leninghouders, 1 varkensslager, 1 tapper, Amsterdam; OUD, waarvan 59 oude gewichten, 8 Amst. ellen hebben. 
Verweer gedaagden: 53 niet gebruikt, 4 gebruiken gevonden stukken niet voor beroep, 1 gewicht om schalen 
gelijk te maken; 9 afwezig.
Zitting 21 juli, vonnissen: 57 veroordeeld, 10 vrijgesproken: E. Frijmoeth, koffiezaak, gewicht, weegt niet; C. 
Scherf, tapper, afw., tappers wegen niet; H. de Vries, C. A. Steenbergen en M. M. Knoot, bank van lening
houders, oude gewichten waren beleend; H. van Witmarsum, wed. C. H. Rikkels, winkelierster, 2 gewichten, te 
klein voor bedrijf; M. L. Klosser, winkelier, 2 kleine oude gewichten, meet met lengtematen en verkoopt boter in 
grotere hoeveelheden; Aron Swart, winkelier, 3 oude gewichten, verweer noch andere gegevens voorhanden; A. 
J. Boon, winkelier, oude el, door zoon vertegenwoordigd, beschadigde en onbruikbare el lag onder in kast; F. H. 
Schuiver, varkensslager, oud lood te klein voor bedrijf.
no. 775-804, 3 nov., 30 pers., waarvan 22 winkeliers, 8 bakkers, Amsterdam; OUD, 24 gewichten, 1 gewicht en 
Amst. el, 4 Amst. el, 1 inh. maten. Verweer: allen erkennen feit en op zitting van 17 nov. veroordeeld.

Inv. no. 5074-192, 1826.
Zitting 24 november, no's 815-871, 56 pers. waarvan afwezig 19. 25 winkeliers; 21 bakkers; 2 apothekers; 5 oud 
ijzerhandelaren; 2 arts/apothekers; 1 timmerman; allen OUD: 52 gewichten, 3 lengtematen, 1 maten en 
gewichten. Alleen vonnissen voorhanden, daarom geen verweren.
Vrijspraak: no. 831 J.Rens, volgens pv. van 3 aug. ll. winkelier, afwezig. Niet hij, maar zijn vrouw, J. van der 
Klis, was gepatenteerd als winkelierster. Op 3 aug. oud gewicht gevonden. Pv. verkeerd opgemaakt. Art. 191,
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WvS, officier niet ontvankelijk. De aangeklaagde is wel veroordeeld in de kosten van het defaut, 
deurwaardersexploten f  1,21; overigen veroordeeld.
no. 867 en 869, F.A. Clercxs en A. Boot, plattelandsartsen, veroordeeld. Clerx had De Back voor moordenaar 
uitgemaakt.

Inv. no. 5074-151, 1827. Voortzetting Processen-verbaal.
no. 136, 7 juni 1827, in hoger beroep van een vonnis van de rechtbank van Hoorn, 13 april 1827, P. Kroon, 
timmerman Hoorn. Procureur-generaal eiste schuldigverklaring met veroordeling. De rechtbank heeft het oude 
vonnis vernietigd en de gedaagde ontheven van de aanklacht.
Procureur: gezien vonnis 13 april 1827 van rb. Hoorn, gegevens niet genoemd. Gezien appel van 4 mei tegen dat 
vonnis; gezien dagvaarding tegen aangeklaagde. Gezien pv. tegen gedaagde, dd. 26 mei 1826, van de 
arrondissementsijker Hoorn, Peel Gerard Verweyde, vergezeld door commissaris van politie. Opgemaakt te 
Hoorn met constatering dat de knechten, Simon Krabbendam en Jan Mal in de werkplaats of winkel een oude 
lengtemaat als gereedschap gebruikten. Gezien art. 1, KB. 18 dec. 1822, SB 52, waarin het voorhanden zijn van 
verboden maten en gewichten in de werkplaatsen en/of winkels niet alleen strafbaar is, maar die stukken ook 
verbeurd worden verklaard en vernietigd. Het doet er niet toe of die stukken eigendom zijn van gedaagde. Het 
enige dat telt is hun aanwezigheid. De knechten gebruikten de maat voor hun meesters, ze zijn vrijgesproken, 
maar volgens de proc. gen. blijft de wet geldig voor de meester. Proc. verwijst ook naar de wet van 6 maart 
1818, art. 1. Hij eist vernietiging van het oude vonnis, schuldigverklaring van de gedaagde en veroordeling tot 
boete van f  10, kosten en verbeurdverklaring van de maat. De rechtbank heeft de eis niet gevolgd. De baas is niet 
verantwoordelijk voor de handelwijze van zijn knechten.

Inv. no. 5074-152, 1827/1828
no. 7-41. 21 dec. 1827, 35 pers., 17 winkeliers, 2 fruithandelaren, 6 bakkers, 1 visverkoper, 1 hout- en 
turfhandelaar, 1 bank van leninghouder, 1 groenteverkoopster, 1 slager, 1 koperslager, 1 melkboer, 1 
tabakverkoper, 1 kaarsenmaker, 1 oud ijzerhandelaar, Amsterdam; OUD, waarvan 9 gewicht, 2 Amst. ellen 
hebben; 1 OUD en NH, heeft gewichten; 23 NH, waarvan 14 gewicht, 2 inh. maten en gewicht, 4 inh. maten, 3 
Ned. ellen hebben. Verweer gedaagden: 8 niet gebruikt; 10 herijk verzuimd, 2 geen eigenaar, 2 toch naar ijk 
gestuurd, 2 meenden dat gekocht stuk geijkt was, 1 eigenares overleden, 1 afwezig tijdens visitatie, 1 gewichten 
waren oud ijzer, 1 geen winkel meer, 1 erkent bezit oude gewichten.
Zitting 4 jan. 1828, vonnissen, 32 pers. veroordeeld, 3 vrijgesproken: J.G. Westendorf, bank van leninghouder, 
geb. Barneveld, gewichten waren beleend; C.S. Nijburgh, zijn gepatenteerde vrouw die de winkel hield is sedert 
de calange overleden; A. Perrier, winkelier in strijkijzers en koperen keteltjes, afwezig, verkoopt niet bij maat of 
gewicht, maar per stuk.
no. 56-97, 4 jan., 41 pers. waarvan 9 afwezig, 15 winkeliers, 5 garenverkopers, 7 bakkers, 4 behangers, 2 oud 
ijzerhandelaren, 2 koffieneringen, 1 zilversmid, 1 parfumeur, 1 bank van leninghouder, 1 ventster, 1 
voddenkoopman, Amsterdam; OUD, 5 gewicht, 1 Amst. el, 1 Ned. el met de Amst. erop getekend; OUD en NH,
4 gewicht, 1 el; NH, 15 gewicht, 10 Ned. ellen; 1 gewicht plus inh. maat; 3 inh. maten. Verweer gedaagden: 8 
herijk verzuimd, 7 erkennen feit, 3 niet in bedrijf gebruikt, 3 eigen gebruik, 3 onvoorzichtigheid door anderen, 2 
wisten niet dat hun gewicht herijkt moest worden, 2 niet gebruikt, 1 ontkent feit, stuk lag niet in de winkel, 1 
gewicht om schalen gelijk te maken, 1 gewichten waren oud ijzer, 1 geen eigenaar gewicht, 9 afwezig.
Vonnissen zelfde dag; 1 boete van f  7 volgens art. 479 CP, overigen f  10. Vrijspraak: P.W. Aarendse, vrouw van 
J. Nulster, koffienering, nh. gewicht, verkoopt niet bij gewicht; W. Jager, bank van leninghouder, deze gedaagde 
is overleden; A. Slootman, winkelier, nh el, meet niet met lengtematen; M.C. Flutte, wed. C. Broekmeyer, 
koffienering, nh. gewicht, verkoopt niet bij gewicht; P.A. Damian, kleermaker, nh Ned. el gebruikt om vesten 
voor de ramen uit te stallen, door politie geconstateerd.
110-152 18 jan., 43 pers., 8 afwezigen, 12 winkeliers, 8 bakkers, 5 garen en lintverkopers, 2 linnenhandelaren, 2 
slagers, 2 groenteverkopers, 1 mattenkoper, 1 koekjeskoper, 1 koopman in manufacturen, 1 kleermaker, 1 
modezaak, 1 behanger, 1 koopman in ijzerwaren en gewichten, 1 molenaar, 1 zadelmaker, 1 fruitverkoopster, 1 
koopman in fruit en zalm, 1 schilder, Amsterdam; OUD, 8 hebben gewicht, 5 Amst. ellen, 1 inh.maat; OUD en 
NH, 3 gewichten, 1 oud gewicht plus Ned. el; NH, 10 gewichten, 9 Ned. el, 2 gewichten plus Ned. el, 2 inh. 
maten; 1 had maten niet voorhanden. Verweer gedaagden: 13 erkennen feit, 5 niet gebruikt, 4 herijk verzuimd, 5 
gebruiken andere maten of gewichten, 1 geen eigenaar gewicht, 1 oude el voor eigen gebruik, 1 verkoopt 
gewicht volgens patent, 1 wist niet dat inh. maten in molen moesten zijn, 1 gewicht maar een kwartier gebruikt,
1 gewicht was wel herijkt, 1 twee maal voor zelfde zaak gedaagd en toont kwitantie van f  10. Vonnissen 
dezelfde dag, vrijspraak: M. Gans, koekjesverkoper, nh gewicht, verkoopt koekjes per stuk; S. van Buchen, 
winkelier garen en linten, oud gewicht, gebruikt alleen lengtematen; J. Stuffers, winkelier, nh Ned. el, reeds voor
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dit feit veroordeeld, toont kwitantie; W. Kuyper, modewinkel, nh Ned. el, el in huiskamer voor eigen gebruik; A. 
Hes, koopman in ijzerwaren en gewichten, nh gewichten, verkoopt gewichten bij patent; S. Knokkert, wed. Hart
looper, negotie in fruit, oude en nh gewichten, niet gebruikt; P.J. van Rijssen, zadelmaker, nh gewichten, 
gebruikt geen gewicht; M. van Praag, kruier en koopman in fruit en zalm, oud gewicht, nh el niet gebruikt, 
veroopt per stuk; L.H. Widaun, schilder, nh gewicht, niet gebruikt in zaak. Overigen veroordeeld. 
no. 439-50, 15 okt. 1828, 22 pers., 7 afwezigen, 4 winkeliers, 4 fabrikanten, 3 venters, 2 bakkers, 2 
aardappelenverkopers, 2 slagers, 1 fruitverkoopster, 1 koopvrouw, 1 smid, 1 biksteenverkoper, 1 timmerman, 
Amsterdam; OUD, 4 hebben oude inh. maat, 1 gewicht; OUD en NH, 1 inh. maat en gewicht, 1 gewicht; NH,
14 gewicht, 1 Ned. duimstok. Verweer gedaagden: 3 herijk verzuimd, 2 ziek tijdens herijk, 2 dachten dat 
gewicht herijkt was, 2 erkennen feit, 1 wel voorhanden, niet gebruikt, 1 dienstmeid gebruikte de maat, 1 gebruikt 
geen gewicht in bedrijf, 1 gewicht gekocht na afloop ijk, 1 gewicht geleend, niet zijn eigendom, 1 niet aanwezig 
toen duimstok gevonden werd. Vonnissen: allen veroordeeld.

Inv. no. 5074-153, 1829.
no. 62-66. 20 jan. 1829, 5 pers., 2 bakkers, 1 visverkoper, 1 tabaksfabrikant, 1 sajetventer, Amsterdam; 2 
broodzetting, waarvan 1 geen bord met prijzen en ook geen gewichten had, de ander had het bord niet voor het 
raam en geen gewicht in de winkel; was bezig zijn zaak op te heffen, 2 tegen prijsstelling (KB 2 apr. 1829), 
prijzen van vis resp. koffie in oude stuivers gesteld; 1 OUD en NH, gewichten. Verweer gedaagden: visverkoper 
ontkent feit, fabrikant stelt dat niet de koffie, maar de thee zo geprijsd was, 1 bakker zegt dat alles voorhanden 
was en de andere dat hij zijn zaak ophief, de sajetverkoper wilde de gewichten als oud koper verkopen. Vonnis: 
allen veroordeeld, m.u.v. R. Gastkemper, bakker, zaak opgeheven; vrijspraak.

no. 31-34: 28 jan. 1829, 4 pers., OUD, 1 kaasventer, oud gewicht op uitstalling, 1 goudsmid, oud gewicht, 1 
fruitventster, oude inh. maten op kruiwagen, 1 groenteverkoopster, 3 oude inhoudsmaten. Verweer gedaagden: 
kaasventer, gewicht is Nederlands; goudsmid erkent aan hem toevertrouwd oud gewicht in werkplaats te hebben 
gehad. Lange tijd in Parijs gewoond en pas sinds kort terug; fruitventster, door behoeftige omstandigheden niet 
in staat Nederlandse gewichten aan te schaffen; groentenverkoopster, kinderen speelden met de maten, ook niet 
gebruikt. Off. eist tegen allen f  10, kosten en verbeurdverklaring. Vonnis: kaasventer H. Meeuwen vrijspraak, 
omdat zijn gewicht Nederlands was. Overigen veroordeeld.
no. 281-335: 23 sept. 1829, 56 pers., 3 afwezig, 19 winkeliers, 8 bakkers, 4 timmerlieden, 2 visverkopers, 1 
visvrouw, 2 timmermansknechten, 2 kaasventers, 2 behangers, 1 ventster, 1 tabaksverkoper, 1 viskoper, 1 
viskopersknecht, 1 augurkenverkoper, 1 lintventer, 1 marktkoopvrouw, 1 smid, 1 behangersknecht, 1 
kleermaker, 1 zout en zeepverkoper, 1 koffieschenker, 1 koffieschenker, 1 drogist, 1 apotheker, 1 
fruitverkoopster, Amsterdam; OUD, 20 hebben gewicht, 6 oude ellen, 1 stok waarop oude el is getekend, OUD 
en NH. 9 gewicht, NH, 13 Ned. ellen, 7 gewicht. Verweer gedaagden:
6 zijn geen eigenaar, waarvan 1 zaak en gewichten overnam, 6 erkennen feit, 2 gewichten gestolen en zolang nh 
gewicht gebruikt, 2 el, resp. gewicht als geijkt gekocht, 2 hadden ook Ned. gewicht, 2 herijk verzuimd, 2 
gebruiken nh duimstok niet, 2 gebruiken oude el, resp. gewicht niet, 2 timmerlieden kunnen oude el niet missen, 
geweigerd af te geven, 2 verkopen niet bij gewicht, 1 schaal gelijk gemaakt, 1 gewicht is wel geijkt, 1 geijkte el 
uitgeleend, nh el terug gekregen, 1 oude duimstok niet gebruikt; 1 doet winkel in knopen, verkoopt niet bij de 
maat, 1 verkoopt alleen geschonken koffie en gesmeerd brood, 3 kinderen hebben met gewicht, resp. oude ellen 
gespeeld, 1 gewicht gebruikt om tegen een ladder te zetten, 1 wist niet dat hij oud gewicht had, 1 gewicht kwam 
bij schoonmaak tevoorschijn, 1 gewicht gehouden om aan balans te hangen, 1 op ontvangst patent stel Ned. 
gewicht gekocht,1 gewichten twee keer gestolen en onvermogend een nieuw te kopen, 1 gewicht toch naar ijk 
gestuurd, 1 alle gewicht zijn geijkt, aangehaalde stond tegen de ladder, 1 op verzoek politie gewicht in het 
voorhuis gebracht, 1 'stukje koper' kort voor de visitatie gevonden, 1 als vreemdeling en als starter onbekend met 
de wetten, 1 gewicht van zolder gehaald, 1 gewicht gebruikt om aan kalfskoppen te hangen, 1 buurman zou 
gewicht voor hem laten herijken, 1 niet laten herijken wegens de schandelijke machinaties die volgens hem in 
het ijkkantoor plaats hebben.
Vonnissen op zitting van 7 okt., vrijspraak: J. Geistdörfer, slager, J. Goseman, kleermaker, A. Tribat en F. Spoel, 
koffieschenker enster en G.W. von Schmidt, winkelier in gebreid goed, stukken niet in bedrijf gebruikt; J. Colet, 
winkelier, 4 'nh' gewichten waren wel herijkt. Overigen veroordeeld: 1 bij CP art. 479 tot f  7, de rest tot f  10. 
no. 357-418, 7 okt., 62 pers., 6 afwezig, 21 winkeliers, 7 timmerlieden, 5 koffieschenksters, 5 timmermans
knechten, 4 vishandelaren, 3 groentevrouwen, 3 bakkers, 2 slagers, 2 oud ijzerhandelaar, 1 apotheker, 1 
brandstoffenhandelaar, 1 tabaksverkoper, 1 lijstenmaker, 1 aardappelenverkoper, 1 groenteman, 1 schilder, 1 
verkoopster van schuurmiddelen, 1 schildersknecht, 1 bank van leninghouder, Amsterdam; NH 45, OUD en NH
8, OUD 9. Verweer gedaagden: 1 kind gespeeld met gewicht, 2 gewicht zoek geweest, daardoor niet geijkt, 1
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kan door onvermogen geen Ned. duimstok kopen, 1 gewicht gebruikt om schalen gelijk te maken, 1 stuk ijzer, 
geen gewicht, 9 herijk verzuimd, 1 bij overname winkel ook gewicht gekregen; nam aan dat het geijkt was, 5, 
waarvan 3 niet wisten dat een duimstok, 1 dat een wisse, 1 dat een gewicht geijkt moet worden, 1 geen verweer 
in stukken, 3, waarvan 2 gewicht, 1 el op verzoek van politie uit woonhuis hebben gehaald, 1 geen winkelierster 
meer, 1 verkoopt geen grutterswaren, 1 gebruikt geen gewicht, wilde gekocht gewicht versmelten, 2 erkennen 
bezit oude duimstok, resp. nh gewicht, 8 gebruiken stukken niet in bedrijf, 1 nieuwe maat op de ene duimstok, 
weet niets van de oude en heeft niet geweigerd hem af te geven, 1 had zijn gewicht door een kruier naar de herijk 
gestuurd, kreeg het terug en veronderstelde dat het geijkt was, 1 oude duimstokken voorhanden; waren niet van 
hem, 6 geruikten maten en gewichten niet, 6 gewicht of ellen wel herijkt, 2 duimstokken gekocht in deze staat, 3 
hadden vorig jaar bevel gekregen het gewicht alleen in Nieuwer-Amstel te doen ijken en hadden geen oproep 
gekregen. Vonnissen op zitting van 21 okt. 1829, vrijspraak: W. Preyer, koekenbakker, geen gewicht maar stuk 
ijzer; J.P. Kruiff, schilder, 2 oude gewichten, vrijspraak, geen gegevens; J. Koster, aardappelenverkoper, 3 nh 
maten, niet aanwezig, geen gegevens, kosten van het geding betalen wegens default; J. Egeling, turf en 
brandhout, nh wisse, wist niet dat die maat herijkt moest worden; H.W. Urspruch, oud ijzerhandelaar, nh en oude 
gewichten, wilde koperen gewicht versmelten; J. Teppes, winkelier in gekookte koffie en spijkers, oude en nh 
gewichten. Niet gebleken dat gedaagde bij gewicht verkoopt; H. Gunter, lijstenmaker, oude duimstok, meet 
lijsten met vellen papier af, niet met duimstok; G. Wijnen, C. Wijnands, N. Smits, N. van Rijk en N. Keeman, nh 
gewichten, koffieschenksters, verkochten alleen koffie; H. de Vries, bank van leninghoudster, nh gewichten, be
leend; B.H. Veldman en A. Kuipers, timmerlieden, nh. duimstokken; B. van Eerden, winkelier, nh gewichten, op 
verzoek van politie uit woonhuis naar winkel gebracht; J. Wijthoff, winkelierster in oude kleren, nh. gewicht, 
niet in bedrijf gebruikt; G. Bakker, Th. Wensel en H. Dos, viskopers, nh gewicht, hadden vorig jaar bevel 
gekregen het gewicht alleen in Nieuwer-Amstel te doen ijken en hadden geen oproep gekregen. Overigen 
veroordeeld.
no. 457-503, 11 nov., 47 pers., waarvan 9 afwezig, 23 winkeliers, 6 bakkers, 3 fruitverkopers, 2 groentemannen,
2 lompenhandelaren, 2 handelaren in oud ijzer, 1 verkoper van schuurmiddelen, 1 visverkoper, 1 koffiehuis, 1 
kleermaker, 1 aardappelhandelaar, 1 apotheker, 1 botervrouw, 1 koper- en blikslager, 1 koopman in aal, 
Amsterdam; NH, 11 hebben gewicht, 2 gewicht en Ned. el, 1 gewicht en inh. maat, OUD en NH, 17 gewicht, 4 
inh. maten, 3 Ned. el, OUD 7 hebben gewicht, 1 gewicht en Amst. el. Verweer gedaagden: 1 met oud gewicht 
schalen gelijk gemaakt; twee nh. gew. waren verloren geraakt en tijdens de visitatie uitgekomen; 1 vent meestal 
langs de weg, vrijwel geen omzet in winkel, geen gewicht nodig; 1 bijna geen omzet meer; 1 gewicht gekocht en 
wist niet of het geijkt was, 1 haar man kocht het nh gewicht, winkel is volgens getoond patent van haar man, 1 
kan lezen noch schrijven, weet niet of gewicht herijkt was of niet, 1 herijk verzuimd, 3 bakkers, gebruikten nh. 
gewicht om het deeg te wegen, 1 heeft alles laten herijken, 1 verkoopt bijna niets, 1 gevonden stuk hout is een lat 
en geen el, ijker wilde hem niet ijken, 1 kinderen hebben met gewicht gespeeld, 1 gewicht gestolen; aangehaald 
gewicht na de herijk gekocht, 2 hebben zich te laat gemeld bij herijk, 1 er is bij hem een, niet twee, oude maten 
gevonden, 2 winkel pas overgenomen met nh gewichten, 1 aangehaald gewicht nooit gebruikt, 3 erkennen bezit 
van oude en/of niet-herijkte maten en gewichten, 1 twee keer bij ijkkantoor geweest: eerste keer vol, tweede keer 
te laat, 1 zonder dat hij het wist was het gewicht tussen de andere geplaatst, 1 gebruikt de nh el niet en het oude 
gewicht was door een jood in de winkel gebracht, 1 nooit met de oude en nh gewichten gewogen, 1 voorwerp is 
geen gewicht, 1 gewichten zijn wel herijkt, 1 aangehaald koperen nh gewicht bij hem ter reparatie aangeboden, 1 
in zaak werd getimmerd, nh gewichten over het hoofd gezien, 3 gewicht terug gevonden na ijk, 1 weet alleen dat 
een meid voor haar op de Vijgendam gezeten heeft met 2 nh gewichten, maar herinnert zich niets van de calange,
1 met oude gewichten schalen gelijk gemaakt, 1 erkent bezit oude en nh gewichten; patent staat op zijn naam. 
Vonnissen op zitting 25 nov., vrijspraak: E. Jacob, zonder beroep, nh gewichten en winkel van haar man, met 
patent aangetoond; H. Overmans, J. Kohler en B. Kuehr, broodbakkers, oude gewichten uitsluitend in werkplaats 
gebruikt, niet voor verkoop; J. Beuker, kleermaker, gevonden voorwerp was een lat, geen nh. Ned. el, ijker 
weigerde hem te ijken; M. Kruiseman, koffiehuis, afwezig, nh gewichten, er wordt niet gewogen maar 
uitsluitend koffie gezet; J. Koelewijn, aardappelverkoper, twee oude gewichten, vormfout, er was maar een 
gewicht gevonden; G. C. Hermann, broodbakker, voorwerpen zijn geen nh gewichten; G. Ter Linden, koper en 
blikslager, winkel, stuk koper dat op een gewicht lijkt ter reparatie aangeboden. Overigen veroordeeld. 
no. 9-44: 16 december 1829, 36 pers., waarvan 3 afwezig, 13 textielzaken, 20 winkeliers, 1 kaarsenmaker, 1 
bakker, 1 fruitverkoopster, Amsterdam, PRIJZEN (KB 2 april 1829) 23 in stuivers, 1 wel in centen, maar leng
temaat niet aangegeven, 1 bij de 5 ons (oud pond), 2 per 7 palm (oude el), 3 in stuiver per 7 palm, 4 in nummers, 
zonder aanduiding munt- of meeteenheid; OUD, 1 gewicht, 1 inh. maten. Verweer gedaagden: 9 hebben uit 
onwetendheid KB 2 april 1829 overtreden, 4 nummers geven kwaliteit aan, 5 ontkennen prijs in stuiver, 2 letters 
Sts bij aanduiding betekent centen (Sents), 2 papier met prijs in stuiver bleef onbedoeld aan koopwaar hangen, 1 
bord bij overname winkel gevonden maar niet gebruikt, 1 heeft prijsstelling van 5 oncen niet als oud gewicht be-
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doeld, 1 factuur- en boekhoudnummers, 1 nummers voor hem en zijn vrouw een prijscode, 1 getal 10 was 
typenummer vlaggendoek, geen prijs, 1 op goederen in kast helemaal geen prijzen; op goederen in winkel 
nummers om de kinderen de prijzen aan te duiden, 1 nummers duiden stuivers aan, niet bij 7 palmen, 1 geen prijs 
per 7 palmen, wel in stuiver op een stuk in een vergeten hoek, 1 nummers betekenen centen hoewel dat niet was 
aangegeven, 1 op dag van bekeuring stand overgenomen. Het gewicht was door de vorige bezitter achtergelaten,
1 erkent bezit oude gewichten. Vonnissen op zitting van 6 jan. 1830, vrijspraak: A.G. Woortman, kaarsenmaker, 
bord met prijzen in stuiver, niet zijn eigendom; M. Brandenburg, mattenwinkel, prijzen op uitstalling in centen 
per kwaliteit, niet per 7 palmen; C. Bachanach, winkelier, op uitstalling prijzen per 5 oncen, volgens rechtbank 
verband met oud pond te zwak; G. Boode, winkelier, prijzen in nummers, zonder toevoeging centen of stuivers, 
is gebleken in centen te zijn; J. van Buinen, J. Eggers en L. Bas, winkeliers, nummers geven kwaliteiten aan; M. 
Stamkot, broodbakker, 2 oude gewichten, kraam overgenomen. Overigen veroordeeld.

Inv. no. 5074/154, 1830, 1e helft, geen zaken.

Inv. no. 5074/155, 1830, 2e helft.
no. 317-337, 11 aug., 22 pers., 4 afwezig, 7 winkeliers, 6 bakkers, 4 melkverkopers, 1 tapster, 1 timmerman, 1 
garen en lintverkoper, 1 ijzer en voddenkoopster, 1 slager, Amsterdam, 11 OUD, 9 inh. maten, 2 gewicht, 10 
NH, gewichten, 1 valse el, balijn als oude el gebruikt. Verweer gedaagden: 2 onwetend, wisten niet dat ze oude 
inh. maten niet mochten hebben, 2 voorwerpen zijn geen gewichten, 2 niet eigenaar van winkel, van dochter, 
resp. vrouw, 2 herijk verzuimd, 2 maten niet gebruikt, 1 gebruikt geen lengtematen; balijn is geen maat, 1 
verhuist van Sloten naar Amsterdam, herijk gemist, 1 maat gebruikt om water te scheppen, 1 leende herijkt 
gewicht uit en kreeg nh gewicht terug, 1 geen gewicht; stuk koper om schalen gelijk te maken, 1 getoond 
gewicht niet uit zijn winkel, 1 onvermogend, verkoopt geen azijn meer, 1 gewicht als oud ijzer ingekocht. 
Vonnissen zelfde dag: vrijspraak C. Sonnenberg, garen en lintverkoopster, balijn geen el; G. Knaken, 
timmerman, gebruikt geen gewichten; J. A. Hesseling, winkelier, voorwerp geen gewicht, schalen mee 
gelijkgemaakt; H. Forlan, bakker en H. Kalkhoff, winkelier, geen gewicht. Overigen veroordeeld. 
no. 353-370: 26 aug. 1830, 18 pers. waarvan 3 afwezig, 9 winkeliers, 2 tappers, 1 groentenverkoopster, 1 
tabaksverkoper, 1 drogist, 1 slager, 1 garen en lintverkoopster, 1 verkoper van schuurmiddelen, 1 bakker, 
Amsterdam, NH, 10 gewicht, 1 een halve Ned. el, 2 inh.maten; OUD, 5 hebben inh. maten. Verweer gedaagden:
3 herijk verzuimd, 3 maten of gewicht wel naar ijk gestuurd en terug gekregen, 2 kinderen speelden met maten 
resp. gewicht, 1 niet gebruikt; erkent weigering oude maten af te geven, 1 niet gebruikt, niet thuis tijdens visita
tie, 1 wist niet of gewicht herijkt was, 1 alles herijkt, begrijpt niet waar nh gewicht vandaan kwam, 1 door jongen 
verraden met gewicht uit vertrek achter de winkel, 1 gewichten geleend, eigen gewichten gestolen, 1 maat 
gebruikt om zand te meten. Vonnissen zelfde dag: vrijspraak H. B. Paabst, bakker, door jongen aangebracht, 
gewicht niet uit bedrijfsruimte. Overigen veroordeeld; E. Eylers, tapster, boete van f  20 wegens verzet.
2 sept. 1830, J. van Bonga, directeur stadsdrukkerij, Rokin. Amst. Courant 7 en 23 aug. 1830. Off. heeft Amst. 
Couranten van 7 en 23 aug. 1830 als bewijs aangevoerd. Lengte en breedte van land in strijd met de wetgeving 
op de maten en gewichten aangegeven in advertenties. Aangeklaagde: door spoed waarmee de kranten gedrukt 
moeten worden is correctie lastig. De mat is in geen herleidingstabel te vinden. De officier eist een boete van 
f100; besluit 16 aug. 1823, wet 6 maart 1818. Vonnis: f  20.
9 sept. 1830, J.C. Pegle, bakker, geen gewichten en schalen in winkel; geen zwart bord opgehangen waarop de 
broodprijzen aangegeven moesten zijn in duidelijke letters. Verweer: bord afgewaaid op 5 feb. Nam het in huis 
om het op te hangen als het weer rustiger werd. Toen de politie verscheen waren schalen en gewichten in de 
keuken om schoongemaakt te worden. De officier eist f  10 boete plus kosten. Vonnis: vrijspraak.
Geen zaken over maten en gewichten meer voor de rechtbank van eerste aanleg in no's 156 t/m 165 (1831-1835). 
De archieven van de vrederechters en het kantongerecht over de gehele periode bestaan niet meer. Zij zijn in 
1917, als uitvloeisel van de wet van 15 april 1891 (Stb. no. 82) bij besluit van B en W Amsterdam, dd. 14 
september 1906 naar de griffie van het kantongerecht overgebracht waar ze zijn verdwenen.
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Bijlage 19. Gesprek De Back met burgemeester van Aalsmeer, 6 sept. 1826 en Boot met Muidense timmerman, 2 
april 1827.24

IJker: “Hebt gij mijnen brief ontvangen?”
Burgemeester: “Ja! daar staat een bode die zal u adsisteren.“
IJker: “In de dispositie van Gedeputeerde Staten van 6 april 1826 staat niet dat een bode maar wel de 
burgemeester of assessor mij zullen adsisteren, ik verzoek Ued. mij in persoon te vergezellen of door een van de 
heeren assessoren te laten vergezellen.”
Burgemeester: “Dan moeten zij (Zijn Ed. bedoelde door dit zij waarschijnlijk H.E.G.A. (Gedeputeerde Staten)) 
het er op een andere tijd maar inzetten, ik kan niet, ik loop ook om zulke bagatelletjes niet rond.”
IJker: “Gij hebt toch twee assessoren, en verscheiden leden van de raad, welke u in gevolge van de bepalingen 
van het Reglement van Bestuur van het Platteland kunnen rempliceeren, laat dan een van hun met mij mede 
gaan.”
Burgemeester: “De assessoren zijn niet bij de hand en de leden van de raad zijn alle naar de kermis.”
IJker: Dan zal ik mij moeten getroosten de visitatie alleen te doen.”
Burgemeester: “Dat kunt gij doen zoo als gij wilt.”

Verklaring van een Muidense timmerman tegenover Boot.

“Maar mijn Heer, mag ik u eens vragen? wat is toch de reden dat men ons, in deze streken, noodzaakt aan den 
wet te voldoen; daar ik de bewijzen in handen heb, dat op de plaats, waar men ten minsten, daarmede een begin 
hoorde te maken, alles tot heden toe nog bij het oude blijft. Niet slechts in het verleden jaar, maar nu nog 
onlangs, heb ik eene aanzienlijke partij hout van onderscheiden houtzaagmolens en houtkoopers ontvangen en 
alles nog bij de oude maat. Ik moet het ondertusschen tot een aanzienlijk door mij aangenomen openbaar werk 
gebruiken. Ik heb het naar de nieuwe maat aangenomen, alles naar de maat opgegeven en alles krijg ik naar de 
oude. Is het nu wel mogelijk dat ik mij buiten de oude kan behelpen?”

Bijlage 20. Rapporten Kamer van Koophandel Amsterdam.25

Rapport 12, 7 november 1820. (Goederen in de 'eerste hand' zijn bij de importeur; bij verkoop aan de 
distributiehandel komen ze in de 'tweede hand'.)

1. suiker en siroop. Amsterdam 26 sept. 1820, getekend door J. de Wit, P. de Winter en S.P. Karsseboom. 
Ondergetekenden verwijzen naar een publicatie van GS Noord-Holland 31 juli 1820, over de invoering van het 
Nederlandse pond. Het gaat om de vervaardiging van ponden en het in werking treden van het nieuwe gewicht, 
drie maanden na afkondiging of anders zo snel als de omstandigheden veroorloven. Een commissie van de 
Kamer van Koophandel heeft makelaars aangeschreven om te beramen hoe aan het besluit voldaan kan worden. 
De suikerraffinadeurs hebben besloten de invoering van het nieuw gewicht aan te grijpen om de handelscondities 
en tarra's te vereenvoudigen en te verminderen. De stille uitslagen (kortingen op het gewicht, o.a. om uitdroging 
te compenseren) helemaal te vermijden, of op de rekening af te trekken. Het gemakkelijkste is ruwe suiker in 
guldens en centen per 100 Nederlandse pond te verkopen; door kopers en verkopers vrij algemeen goedgekeurd. 
Het voorstel om de handelscondities te vereenvoudigen vond grote bijval bij de kooplieden. De raffinadeurs zijn 
daar tegen, resolutie 20 september 1820 eenstemmig aangenomen. Zij willen, afgezien van het gewicht, op de 
oude voet verder gaan wegens de handel met Amerika en vinden het vreemd dat tegelijk met de invoering van 
nieuw gewicht de condities ter discussie worden gesteld. Geen nadelen in de oude condities voor de ruwe suiker, 
de handel met Amerika is er al vele jaren op gebaseerd; daarom handhaven.

24 Arr. ijkers Amsterdam aan gouverneur, briefno. 16, Amsterdam, 25 sept. 1826 (RA NH, Archieven ijkkantoren Amsterdam, inv. 
no. 48, Kopieboek uitgaande blieven vanaf1825); Correspondentie ijkers, letter H 8/2, Boot aan ijkers, 2 april 1827 (RA NH, 
Archieven ijkkantoren Amsterdam, inv. no. 18).

25 Rapport 12, 7 nov. 1820, nota 's van makelaars, Rapport 16, 7 nov. 1820, tabellen, Overzicht van diverse rapporten bij den 
invoer van het Metricq Stelzel van Maaten en Gewigten door Makelaars uitgebragt aan eene Commissie van de Kamer van 
Koophandel en Fabrijken in September 1820; Rapport 4, brieven van 15makelaars, jan. 1821 (GA ind. no. 5287, inv. no. 371, 
Kamer van Koophandel, rapporten 18191823).
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Brief, z.d., aan de ‘ Commissie uit de Kamer van Koophandel’, Get. Bloemink Horstman c.s., hebben kopers en 
verkopers van siroop en geraffineerde suiker wegens de nieuwe berekening bij de komende gewichtsverandering 
aangeschreven. Overeengekomen in guldens en centen per 100 Nederlandse pond te verkopen. Anderen had den 
liever het oud gewicht, de groten en schellingen door herleiding behouden. Geen verandering in de condities.

1a. Suiker. Amsterdam 20 sept., H. G. Frerichs, gemachtigd voor 70 suikerraffinadeurs, copy den Heer Isaac de 
Wit. Unaniem besloten te kopen en te verkopen met guldens en kwartguldens per 100 Nederlandse pond, met 
behoud van alle oude handelscondities. De vaste tarra's berekenen met het Nederlandse pond.

2. Tabak. Amsterdam 21 sept., H.E. de Leeuw. Vier antwoorden:
1. Omdat met het Nederlands pond moet worden gewogen kan er geen tegenstand zijn. Geschikte ingangsdatum 
is 1 januari 1821; 2. Met oneffen (delen van) het Nederlands pond wegen, vooral bij fijne tabaksoorten als 
Canaster, Varinas, Portorico, etc.; 3 en 4. Oude handelscondities houden de tabakhandel staande in de concur
rentiestrijd, handhaven. De verkoper lijdt geen nadeel omdat de prijzen op onze condities en uitslagen naar 
evenredigheid met andere Europese markten berekend worden. 5. Wat betreft de munt is er een probleem omdat 
tabak in het klein bij de 1/8 stuiver verkocht wordt.
Ingesloten brieven: Amsterdam 20 september, get. D.A. Namias.
1. Invoering nieuw stelsel niet meer tegen te houden. Uitstellen tot 1 januari 1821 in verband met oude voor
raden. Deze datum is gunstig omdat dan de minste handel wordt gedreven. Voor de ‘oneffen’ ponden en 
condities, zie brief H. de Leeuw.
Amsterdam 20 sept. 1820, F. van Lubuk. Als het nieuwe gewicht gebruikt MOET worden, dan per 1 jan. 1821 
terwille van openstaande boeken en rekeningen en om belanghebbenden te waarschuwen. De maand januari is 
gemiddeld de rustigste maand in de handel. Wat moet gebeuren met tabak die op het oud gewicht ingekocht is en 
nu nog met oud gewicht wordt verkocht? Het overwegen zal veel kosten. De guldens en centen zijn ook pro
blematisch. Tabak wordt nu in (binaire delen van) stuivers per 1/16, 1/8 en 1 oud pond verkocht.

3. zijde. Amsterdam 27 sept. 1820, Braskamp en Nieman, makelaars. Hier blijkt dat de invoering van de nieuwe 
maten en gewichten in Noord-Holland op 1 november was gesteld. De andere makelaars zijn ingelicht. De 
'comparitie' van de Kamer van Koophandel van 7 september met het voornemen van de gouverneur heeft hen in 
staat gesteld zich voor te bereiden; willen nog tot het einde van het jaar de oude eenheden gebruiken. Enkelen 
willen oude condities en uitslagen houden; tegen de invoering van een nieuwe muntberekening. Ze vrezen de 
vernietiging van de tweede hand. De grote meerderheid stemde voor de vereenvoudiging van de han
delsgebruiken. Prijzen in guldens en centen per Nederlands pond, andere berekeningen in halve Nederlandse 
ponden, ongeveer gelijk aan het oude pond.

4. Thee. Amsterdam 26 sept. 1820. Theemakelaars eenparig van oordeel dat na 31 oktober het nieuwe stelsel kan 
worden gebruikt; over de andere punten geen overeenstemming. De eerste hand wil met halve Nederlandse 
ponden wegen omdat Amsterdamse ponden zijn gebruikt. De meerderheid is voor het afschaffen van de 
condities en uitslagen. De tweede hand en de verzenders zijn er tegen. De tarra's in Amsterdam zijn veel 
ongunstiger voor de kopers dan in Antwerpen en Hamburg. Prijzen stellen per stuiver en per half Nederlands 
pond tot de nieuwe munt in omloop is; de eerste hand is daarover verdeeld.

5. Wol. Amsterdam 20 sept. 1820. Wegens de zwaarte van het nieuwe pond is het raadzaam Iberische wol zowel 
met effen, oneffen als halve ponden te wegen. Condities waren al vereenvoudigd en hoeven niet veranderd te 
worden; stilzwijgende uitslagen behouden. De tarra van zakken Spaanse wol zal met halve Nederlandse ponden 
gewogen moeten worden wegens de uitslag. Prijzen van schapenwol worden in stuivers per pond en de 
lamswollen in guldens per 100 pond gesteld, niet veranderen; zij gaven het soort pond niet aan.

6. Cacao. Amsterdam 18 sept. 1820. Meeste kooplieden willen geen 'goed gewicht' (korting op gewicht) meer 
geven; wel met oneven Nederlandse ponden wegen. Grossiers en wederverkopers willen het handhaven, nl. 2,5 
Nederlands pond aan de schaal, met oneven ponden berekend. De balen en vaten volgens oud gebruik en 
goedgewicht dat de waagdragers stilzwijgend aftrekken.

7. Linnen. Amsterdam 6 okt. 1820. Het metrieke stelsel is ongeschikt voor deze branche en de regering moet 
uitzonderingen toestaan. In het Zuiden worden metrieke maten noch Nederlands geld gebruikt, zoals is gebleken 
in Antwerpen en Gent, hetzelfde is in het Noorden te verwachten. Theoretisch is het nieuwe stelsel heel mooi. 
Zij die zulke plannen ‘op het papier werpen’, zien niet in dat ze met mensen te doen hebben aan wie het lastig is
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uit te leggen dat ze met een andere maat moeten verkopen of verkopen met een munt die niet bestaat. Deze 
bezwaren gelden voor de binnenlandse handel; die voor de buitenlandse handel zijn niet minder belangrijk. Het 
meeste buitenlandse linnen wordt met eigen maten verhandeld die ook in de verschillende koloniën gelden. Als 
aan de wet de hand wordt gehouden, moeten de verschillende maten en munten in Nederlandse ellen en munten 
worden herleid, waardoor veel geschillen en misverstanden ontstaan in de internationale handel. In de in
ternationale handel de oude maten handhaven. Als de regering de Nederlandse el voor de binnenlandse handel 
voorschrijft moet ze er voor zorgen dat hij ook in het Zuiden wordt toegepast.

8. kruiden(ierijen) en specerijen. Amsterdam 21 sept. 1820. Invoering van nieuw gewicht zal aanleiding tot 
botsingen en problemen voor de handel geven. Herleiding tot guldens/Ned. gewicht is lastig voor rijst 
(schellingen/100 lb), kaneel en noten (stuivers/lb), foelie in (schellingen/lb) en buitenlandse consumptie-olie in 
(livres/717 mengelen). Prijs per 50 Nederlandse ponden voor die goederen die nu per 100 Amsterdamse lb wor
den verkocht. Specerijen verhandelen bij het half Nederlands pond omdat daarvoor het Amsterdams pond gold. 
Namen van gulden, schelling, stuiver behouden. Saffraan met nog lagere Nederlandse gewichten (niet genoemd) 
wegen.

9. wolpelterijen. Amsterdam 20 sept. 1820. Geen effen Nederlandse ponden, vreest belangrijke verliezen. In het 
Amsterdams gewicht waren de uitslagen stilzwijgend inbegrepen. Verkopen in Nederlandse munt per 1 en per 
100 Nederlandse pond; veel goederen kunnen niet bij het pond verhandeld worden.

10. koffie. Door 112 makelaars ondertekend. Zodra het Nederlands pond verplicht is ook gulden en cent hanteren 
voor prijzen. Gewicht bij effen en oneffen ponden. Een aantal tarra's op balen aanhouden; geen kortingen 
behalve van 1% bij contante betaling. Uitstel tot 1 januari 1821, gemak bij aanpassing.
11. verf. Amsterdam 31 sept. 1820, ‘Dat wij algemeen ondervonden hebben een groote wederkerigheid tot dat 
nieuwe systhema, doch dat aangezien het ingevolge eene WET moest worden geïntroduceerd, men daarin 
lijdelijk de beste partij begreep te moeten kiezen, en hoezeer men eerst in het algemeen begreepen had, de 
weeging in Nederlandsche ponden genoegsaam aan de Wet voldeed, en eene reduceering van dat gewicht in 
oude Amsterdamsche ponden, alles met betrekking tot de prijzen op de oude voet konden laaten; men zich echter 
zouden laten welgevallen zoo dit de algemeenen wensch medebracht, om dadelijk, naar ultima October de 
prijzen tegen Nederlandse ponden te stellen, en wel van die artikelen die per 100 lb Amsterdams geusiteerd 
waaren per 100 of 10 Ned. ponden, en die geenen welke per lb Hollands (oud) bepaald waaren per 1/2 Ned. 
pond.’ De overgang zal moeilijk zijn met schade voor grossiers en winkeliers, althans met betrekking tot hun 
oude voorraden. Door verdubbeling van de prijs per pond treedt een verlies van 1% op. Ondanks te verwachten 
problemen wordt verwacht dat de omschakeling zal slagen. Het Nederlandse pond is 2 maal het oude; daarom 
zal met oneven en halve Nederlandse ponden verkocht worden. Het stellen van alle prijzen in guldens en centen 
vindt in het algemeen geen bijval; is nu in gulden en stuivers, soms schellingen. De nieuwe regeling wordt 
gevolgd als de ‘artikelen van meer uitgebreidheid thans in Grooten, Schellingen, Ponden Vlaams etc. bepaald, 
die reegel ook aannamen.’ De eerste hand wil af van oude handelsbebruiken maar de tweede hand ziet in 
afschaffing zijn ondergang en is er tegen; winstmarge te klein.

12. hennep. Amsterdam 21 sept. 1820 Ondanks meningsverschillen overeengekomen de condities te houden, 
omdat zij eenvoudig zijn. Bij de verkoop per 100 Nederlandse pond moet de stilzwijgende uitslag van 1% 
vervallen. Door met oneven Nederlandse ponden te wegen kan veel op de oude manier door gaan. Teer en pek 
vallen niet onder de wet; geen verandering voorgesteld.

13. as. Amsterdam 5 okt. 1820. Met even Nederlandse ponden wegen. De meeste huizen willen de condities be
houden.

14. katoen. Amsterdam 21 sept. 1820. Grote meningsverschillen over het metrieke stelsel. Voor sommigen is de 
herleiding van Nederlandse naar oude ponden het meest ‘profitabel’ met aanhouden van de stille uitslag en de 
overige condities. Verandering betekent grote schade voor de handel. Zolang de cent nog niet bestaat prijzen als 
vanouds in grooten stellen.

15. huiden. Amsterdam z.d. Na overleg gebleken dat de handelshuizen zonder veel problemen met het 
Nederlands pond kunnen werken. Zij hebben altijd gewerkt met duizendtallen ponden. Zolang geen nadere 
bepalingen van de overheid volgen prijsstelling in guldens en stuivers handhaven. Om maten, gewichten en 
condities in het hele land gelijk te maken moeten alle Kamers van Koophandel zich daartoe verenigen.
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16. talk, moscovische goederen. Amsterdam 4 okt. 1820. Voortaan op rekeningen prijs per Nederlands pond her
leid naar Amsterdamse ponden, begrijpelijk voor meeste kopers. Nederlands pond is twee oude ponden. Prijzen 
in guldens en centen per eenheid.

17. drogerijen, Amsterdam z.d. Om problemen te vermijden een dag (niet genoemd) overeenkomen waarop het 
nieuwe gewicht wordt ingevoerd. Bij partijen die met Amsterdams gewicht zijn ingekocht en met Nederlands 
gewicht worden verkocht treden verliezen van 2 tot 3% op. Anders was het eenvoudig geweest omdat de nieuwe 
prijs bij benadering twee keer zo hoog is als de oude per pond. Goederen die vroeger per 100 en 1 lb werden ver
kocht nu per 50 en 1/2 Nederlandse ponden verkopen. Deze prijsstelling is het eenvoudigst, ook voor bui
tenlanders. In Frankrijk wordt algemeen gesteld 50 kg = 100 gebruikelijke ponden. Voor goederen die per ons 
worden verkocht een andere berekening toepassen, omdat het nieuwe ons meer dan 3 oude telt.

18. metalen, Amsterdam 13 okt 1820. Makelaars: uitslagen op het gewicht behouden. Sommige huizen willen bij 
100, andere bij 50 Nederlandse ponden verkopen. Voor de zeehandel is weging per 50 Nederlandse ponden te 
verkiezen met een uitslag van 2% van het gewicht, aansluitend bij het gebruik van de Britse hundredweight (cwt 
= 50,8 kg). Sommige metalen uit Engeland 'op Engelse reductie' verkocht (ton, hundredweight, quarter, pound).

Rapport 16, 7 november 1820. Kolommen: 1. naam, 2. artikel(en), 3. weging, 4. stille uitslagen, 5. conditiën, 6. 
Tarra's,7. berekeningen, 8. aanmerkingen.

1. J.J. Freyrick; 2. Cacao; 3. effen (hele) ponden; 4. Kooplieden begeren de afschaffing, de grossiers verlangen 
1% op de vaten, 2-1/2 Ned. lb. per baal; 5 t/m 8 niets.

1. Van Wagenburg en Zn. en A. Klossen; 2. kruidenierijen en specerijen; 3. met oneffen (delen van) ponden; 
specerijen in halve Nederlandse pond; saffraan in kleiner gewicht; 4. niet per schaal te geven en van de rekening 
af te trekken is zeer gemakkelijk daar te stellen. 5. behouden; 6. niets; 7. bij 50 Ned. ponden, specerijen bij half 
Ned. pond. Benamingen van oude Manieren van Verkoop behouden; 8. verandering van Conditiën vernietigt de 
Tweede Hand.

1. C.A. Noordhoorn en B.J.G. Feidler; 2. Huiden; 3. met oneffen ponden; 4. Afschaffen; 5. Stellen op 2% 
goedgewicht en 1% van het Geld; 6. de gewone tarra van 2% per huid afschaffen.; 7. niets; 8. Met andere steden 
condities gelijkmaken.

1. P. Calcoen en Voute Comp.; 2. Verfwaren; 3. Met oneffen Ponden; 4. Van de Rekening aftrekken zal geen 
tegenkanting ontmoeten; 5. Verandering bij 1e Hand bijval; bij 2e Hand Unanieme Oppositie; 6. niets; 7. Prijzen 
stellen bij 50 en halve Ned. ponden berekeningen bij Guldens en Cents; 8. Afschaffing van Conditiën 
veroorzaakt de Ruine van de Tweede Hand en daardoor nadeel aan den Handel.

1. Des Namias, Fabius, van Lübek en H.E. de Leeuw; 2. Tabak; 3. Met oneffen Ponden; 4. Behouden; 5. 
Behouden; 6. niets; 7. Moeten geregeld worden; Weging door Waagdragers afschaffen en beëdigde wegers 
aanstellen. Behoud van Conditiën en Uitslagen noodzakelijk voor de 2e Hand commissionairs.

A. van Santen; 2. katoen; 3-7 niets; 8. Geeft verschillende opinies: 1. Met Ned. Ponden te wegen, in Oud 
Hollands te reduceeren, Conditiën en Uitslagen te behouden. 2. Met Ned. Ponden te wegen, een Hoofdconditie 
en wel 6 of 8% voor Ballage, Touwen. Berekening in Cents. 3. Met Ned. Ponden te wegen. Uitslagen weglaaten 
die vergoed worden door 't Verschil van 1-1/5% in 't Gewigt. Voorts conditiën en berekeningen behouden.’

1. Gebr. Scholten; 2. hennep; 3. Oneffen Nederlandse ponden; 4. Afgeschaft en vergoed door 1-1/5% verschil in 
't Gewigt; 5. Behouden; 6. niets; 7. bij 100 Nederlandse pond; 8. niets.

1. J. S. Everts en J. Senaton; 2. Spaanse en Portugese wol; 3. Met oneffen Ponden; 4. Behouden; 5. Veranderen;
6. niets; 7. bij 't Pond en bij de 100 Ponden berekenend tegen Cents en Guldens; 8. Geeft diverse Conditieën op.

1. G. Wetters en H. Laethum Gr.; 2. Honing en was; 3. Oneffen Nederlandse ponden; 4 en 5. Behouden; 6. 
gewone Tarra's behouden; 7. Guldens en Cents; 8. ‘In het algemeen is dit antwoord meer een algemeen 
Overzicht dan bepaald op hun Artikelen. Veranderingen in Tarren achtten zij hoogst nadelig en bijzonder ook
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voor het behoud der Waagdragers noodzaakelijk. Geene vereenvoudigingen in de Wijze van Weging in te 
voeren.’

1. Braskamp en Nieman; 2. Zijde; 3. Halve Nederlandse ponden; 4 en 5. afschaffen; 6. 3% van het Gewigt te 
weegen in de binnen Zak; 7. Guldens en cent; 8. Tweede hand vreest ondergang als uitslagen en condities 
worden afgeschaft.

1. Voute Hageman en Trijmersum; 2. Thee; 3. Halve Ned. ponden; 4. en 5. 1e hand wil afschaffing, 2e hand wil 
handhaving condities. Geven geen reden; 6. niets; 7. Half Ned. pond en stuivers; 8. 2e hand: tarra's veel 
nadeliger dan in Antwerpen en Hamburg.

1. G. Steenhoff en P. Staedel; 2. Drogerijen; 3. Oneven en halve Nederlandse ponden; 4. Behouden; bepalen 
volgens waarde van artikelen; 5. Behouden; 6. niets; 7. Bij het Nederlands pond met verdubbeling van de prijs of 
bij de 50 en het halve Nederlands pond. Goederen die per ons worden verkocht nader bepalen; 8. Condities 
aanhouden t.b.v de Tweede Hand; stille uitslagen compenseren verstuiving en indroging.

1. Veltmaat en Weiman, Gebr. Voute, H. Hageman, Wed. Heintzen Zn.; B.H. Ludeker, Gebr. Joosten, J. 
Schmeding, J.A. Hinsbeck; Jan Ondorp, C. Weverink Co., A Jacobson, C. Gebhard en Joh. Lingeman; 2. koffie;
3. Oneven Ned. ponden; 4. Afschaffen; 1% goed gewicht van rekening aftrekken; 5. Afschaffen; alleen 1% 
korting voor contant; 6. Tarra's van balen te bepalen met 3% boven alle gewone balen, bij dubbele verpakking 1 
zak bij ’t gewicht in de schaal leggen. Mocha koffie 12 Ned. Pond per baal; Bourbon, id., Gonje, 3%, 
fabriekskoffie 1 Ned. pond per baal; 7. in centen; 8 niets.

1. J. de Wit, A. Evertsen, Wed. Winten, S.P. Karseboom, Durfeld, Bruce, Bloemen en Horstman; 2. Ruwe en 
geraffineerde suiker; 3. niets; 4. en 5. Kooplieden willen afschaffing van condities en vooral van stille uitslagen. 
70 raffinadeurs tegen; 6 en 7 niets; 8. Condities en uitslagen schaden volgens kooplieden de suikerhandel. Niets 
over het metrieke stelsel.

1. J.H. de Wavin en C.L.G. Linckens; 2. 'Moscovische Goederen, Talk enz.'; 3. Effen ponden; afschaffen voor de 
Zeehandelaar wenselijk, voor de Tweede Hand minder aangenaam; 4. omslachtige condities zijn bij deze 
artikelen niet aanwezig; 6. niets; 7. ‘De Nederlandsche Ponden tot Amsterdamsche te reduceeren en de Prijs daar 
bij te blijven berekenen met Guldens en Centen'.

1. C. Kopersmit en Zn., A. Kramp; 2. potas en soda; 3. Met effen ponden; 4. en 5. Behouden; 6. niets; 7. De 
bestaande prijsberekening te behouden; 8. Sommige Huizen zijn voor de Vernietiging der Conditiën en 
Prijsberekeningen dan een meerder Aantal daartegen.

1. A. de Jong en G.H. Matthes Gr.; 2. Linnen; 3 t/m 7 niets; 8. ‘De Linnen Handel kan zich aan de Wet op de 
Maaten en Gewigten niet storen, maar zal genoodzaakt zijn, evenals in Brabant geschied is, bij de oude Maten te 
blijven verkopen, men zoude het Gouvernement kunnen voorstellen, om vrij te laaten, om die Linnens welke bij 
vreemde Maten verkogt worden en ook bij die Maten te blijven berekenen, en voor die Linnens welke bij de 
oude Hollandsche El verkogt worden is het te wenschen dat op gelijke Voet in Brabant als hier worden 
ingevoerd, zonder dat men zich daar aan de Wet onttrekt.’

1. A. Wessels; 2. metalen; 3. Sommige met effen, andere met oneffen ponden; 4. Alleen 1% van het gewicht 
aanhouden; 5 en 6 niets; 7. Sommige metalen bij 50, andere bij 100 Nederlandse ponden; 8. ‘De Opinie van de 
Eerste Hand en Commissionairs zijn zeer uiteenlopend, laatstgenoemde pretenderen dat als hun Dedommage- 
menten in 't Gewigt worden ontnomen zij alsdan ophouden te bestaan.’

Rapport 4, brieven van 15 makelaars.

Na circulaire van de Kamer van Koophandel, 11 jan. 1821, om gegevens over bepalingen tussen kopers en 
verkopers betreffende de maat en het gewicht waarbij gekocht en verkocht wordt.
1. Amsterdam 13 jan., 1821, fa. Durfeld, suiker. In de geraffineerde suikerhandel geen vaste bepalingen tussen 
koper en verkoper. De meesten verkopen in guldens en centen per honderd Nederlandse pond. Kopers kopen bij 
'grooten' per half Nederlands pond. Deze prijsstelling komt overeen met die van de meeste koloniale producten.
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2. Amsterdam 12 jan. 1821, fa. Willinck, thee en verfwaren, thee vroeger bij het Amsterdamse pond, nu bij het 
halve Nederlandse pond. Verfwaren, vroeger per 100 Amsterdamse lb, nu per 50 Ned. ponden genoteerd.
3. Amsterdam 12 jan,. 1821, gebr. Voute, koffie. Vaten en balen koffie genoteerd in hele Nederlandse ponden. 
De prijsbepaling voor de verkoop in stuiver per half Nederlands pond.
3+. Amsterdam 13 jan. 1821, A. Kramp, as, notering van 100 Amsterdamse lb door 50 Ned. lb. vervangen na 
overeenstemming tussen kopers en verkopers.
4. Amsterdam 15 jan. 1821, J.J. Freyrich, cacao, stuivers per Nederlands pond.
5. Amsterdam 12 jan. 1821, J. van der Staedel, drogerijen. In dit bericht zijn de systematische benamingen 
gehanteerd. Prijzen per half kilogram. Er wordt ook bij de 25 kg gewogen.
6. Amsterdam 12 jan. 1821, Gebr. Scholten, makelaars in hennep en vlas, verkoop per 150 Nederlandse pond. 
Inlandse hennep niet verkocht; wordt elders in stenen van 6 Brabantse ponden, binnenlands gehekeld vlas in 
pakjes van 1 Brabants pond verkocht.
7. Amsterdam 15 jan., 1821, fa. Feidler, huiden, halve Nederlandse ponden om prijzen zo weinig mogelijk te 
veranderen. 20 @ 25 oude lb wordt nu in de prijscourant genoteerd als 20 @ 12-1/2 Nederlands pond.
7+. Amsterdam 15 jan. 1821, J. de Warm, in 'zijn' artikel (welk?) geen afspraken tussen verkoper en koper. 100 
Amsterdamse door 50 Ned. lb vervangen. Verkoop per half Nederlands pond.
8. Amsterdam 13 jan. 1821, fa. van Laethuizen, vlas, verkoop bij 50 en halve Nederlandse ponden.
9. Amsterdam 12 jan. 1824, A. van Santen, katoen, verkoop per half Nederlands pond.
10. Amsterdam 13 jan. 1821, J.S. Everts, Spaanse en Portugese wol. Schapenwol halve, lamswol 50 Nederlandse 
ponden. Prijzen niet per enkele en 100 Ned. ponden worden genoteerd, maar per halve en 50 Ned. ponden.
11. Amsterdam 12 jan. 1821, fa. Vliet en Zn., product? blijft met de oude maat verkopen. (De invoering van 
metrieke inhoudsmaten was nog niet aan de orde).
12. Amsterdam 13 jan. 1821, F. van Lübeck, product?, half Ned. pond. Notatie is aan prijscourant opgegeven.
13. Amsterdam 15 jan. 1821, fa. Stikker, cichorij, 400 pakj es uit partij van 100 oude ponden worden verkocht.

Bijlage 21. WAARSCHUWING. MATEN GEWIGTEN en MUNTEN Heeren BURGEMEESTER en 
WETHOUDEREN der STAD AMSTERDAM, 18 dec. 1826 26

Ontvangen hebbende de stelligste en uitdrukkelijkste aanschrijvingen van het Gouvernement, en overwegende de 
menigvuldige procedures en geslagen vonnissen, ter handhaving van het nieuwe stelsel van Maten en Gewigten, 
alsmede de verregaande ongelijkheid en verwarring niet alleen, maar ook de grove misbruiken en nadeelen, 
waarin Koopers en Verkoopers zich wederkeerige, ten nadeele van elkander en zichzelven brengen;

In aanmerking nemende de meer en meer toenemende en gemakkelijke berekening van het tientallig 
Muntstelsel tot welks bevordering Hun. Ed. Achtb. gaarne het hunne, ten beste der Gemeente willen bijbrengen; 
vinden zich verpligt de Burgerij dezer Stad te waarschuwen, vaderlijk te vermanen en te kennen te geven als 
volgt:

Dat Hun. Ed. Achtb. met leedwezen zien, dat vele, ja  de meeste Ingezetenen zich tot dusverre weinig 
egelen naar het nieuwe stelsel van Maten en Gewigten, meer uit zekere gemakkelijkheid, gewoonte, sleur of 
onachtaamheid, dan wel onwil, en zonder te beseffen en te doorgronden, de hoogst gevaarlijke en nadeelige 
gevolgen van dien.

Dat echter dit stelsel en de maatregelen ter handhaving zoo stellig zijn besloten door hoogere Autoriteit, 
en even stellig alle uitstel in dezen, nutteloos en zeer schadelijk is.

Dat ook deze handelwijze regtstreeks aanloopt tegen den eerbied, die men aan wettelijke bepalingen, en 
aan Z.M. den Koning in het bijzonder verschuldigd is, zijnde ook dezelve weinig strookende met die 
Godsdienstige en Zedelijke stemming, waarop deze Gemeente prijs stelt.

Dat de oude gewezene Maten noch Gewigten niet meer geijkt of nagezien wordende, natuurlijk niet meer 
als zoodanig, dat is als Maten en Gewigten bestaan, en dus ook geen den minsten waarborg of gerustheid meer 
opleveren, en ieder voorwerp van zwaarte, lengte, of holte tot weging of meting geschikt, even zeer daartoe zou 
kunnen dienen, zoo dat het gebruik van oude Ponden, Ellen, Duimstokken als anderzins, zoo goed is als geen 
bepaald Gewigt of geen bepaalde Maat, meer te zijn, hebbende daar niets van dan een ouden en afgelegden 
naam, die niet meer bestaat.

26 M.G. Niessen, ‘Jean Henry van Swinden. Baanbreker voor het metrieke stelsel', in: Ons Amsterdam, Amsterdam (1970), 
216-217.
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Dat natuurlijk dus bij het vragen, noemen of gebruiken van oude Maat of Gewigt, daaruit ontwijfelbaar moet 
voortvloeyen allerlei verwarring in het gemeene leven, zoo dat noch de trouw van Dienstboden, noch die van 
Winkelbedienden, noch van eenigen Kooper of Verkooper kan geacht worden verzekerd te zijn, ten opzigte van 
de Maat en het Gewigt.

Dat ook in Regten, bij vervolging, tot voldoening, bij geene Regtbank hoegenaamd eene pretensie 
geldend geacht wordt, die kennelijk is bij handeling in oude en bestaan hebbende, niet in nieuwe, dat is 
Nederlandsche, en thans alleen hier bestaande, Maat of Gewigt, volgens het nieuwe stelsel.
Dat integendeel ieder oud stuk tot meting gebruikt gevonden niet alleen door het Geregt weggehaald wordt, maar 
dezelve en iedere meting of weging tegen de bestaande verordeningen tot kostbaar Vonnissen aanleiding geven, 
zoodat hier nu reeds vele honderden van Guldens, uit hoofde van honderd en meer geslagen vonnissen zijn 
geboet, en bij het Hooge Geregtshof bevestigd, zoo dat, indien de Koopers of Vragers slechts eenigszins na
dachten, in welk groot gevaar en nadeel aanvragen den Verkooper bragten, zij zich wel wachten en schamen 
zouden hunne Stadgenooten zoo veel schade toe te brengen, terwijl de Verkoopers minder gehoor moesten geven 
aan onredeljke en gevaarlijke aanvragen, en zich niet moesten laten verleiden tot hetgeen niet goed is in zich 
zelven, en daarenboven aan groote geldboeten, kosten en schaden henzelve blootstelt.

Dat tot ontwijking van het onmisbaar gevaar en nadeel in dezen de Winkeliers of Verkoopers veelal als 
bij zamensteling of koppeling van eenig nieuw Gewigt, het oude zoeken nabij of gelijk te komen, ofte wel, op 
nieuwe Ellen oude Maat aanteekenen, maar dat zulks is willekeurig, ongeoorloofd in zich zelve, en zonder 
waarborg of reclame, meestal tot nadeel der Koopers, waarom ook menigeen opzettelijk, en velen zonder opzet, 
allen min of meer elkander te kort doen, waartegen ten ernstigsten mits dezen wordt gewaarschuwd en 
vermaand, wordende zoo gezegde goede koopjes hier door niet zelden zeer duur, en bij bevinding van 
Ondermaat of Onderwigt de betuigde onbedrevenheid in het nieuwe stelsel van Maten en Gewigten, het zij dan 
waar of voorgewend, eene bron en schuilhoek van bedrog.

Dat de verwarring en gevaar tot bedrog nog grooter wordt door het nieuwe en bij het Gouvernement en de 
Regtbanken alleen erkende nieuwe Muntstelsel te zeer te verwaarloozen, het welk met die van de Maten en 
Gewigten mede op tientallige breuken gebouwd is, en daarmede een gemakkelijk geheel uitmaakt, zoo dat het 
niet inrigten van boekjes van dagelijksche ontvangst en uitgave als anderzins, in Guldens en Centen, natuurlijk 
eene groote verwarring, onzekerheid en bedrog kan verwekken, daar de Duiten dagelijks verminderen, en 
eindelijk geheel ingetrokken worden, terwijl heele en halve Centen meer en meer toenemen; waarom de 
berekening van Duiten die met die der Centen bij geene mogelijkheid steeds kan overeenstemmen, dient op te 
houden en vervangen te worden door die van Centen.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS dezer Stad zouden dit algemeene met bijzondere voorbeelden en de 
toepassing van zulke voorwerpen als men gewoon is bij het Pond als anderzins te halen of te brengen nog beter 
kunnen ophelderen, en verder over deze zaak kunnen uitweiden, doch geloven, dat het bovenstaande 
genoegzaam zijn zal, om alle en een iegelijk van de dringende noodzakelijkheid tot het tegengaan der kwade 
praktijken in dezen te overtuigen. Dit alleen achten zij zich verpligt, te melden, dat H.E.A. de stelligste en 
vernieuwde aanschrijving hebben ontvangen, om de bestaande verordeningen omtrent het nieuwe stelsel van 
Maten en Gewigten krachtdadig door te zetten, en bij de Regtbanken te handhaven, terwijl de heer Directeur van 
Politie en Heeren Arrondissements-IJkers mede de strengste bevelen ten zelven einde hebben ontvangen. 
Eindelijk, opdat niemand zou kunnen voorgeven onkundig te zijn van de verhouding van het oude Gewigt of 
Maat met het nieuwe moge dienen ter verdere opheldering de volgende Tafel of Wegwijzer:

GEWIGT. Hij wien benoodigd is x, vrage y.
1 Amst. lb - 4 oncen, 9-1/2 lood
3/4 lb - 3 oncen, 7 lood en 1/2 wigtje
1/2 lb - 2 oncen, 4 lood, 7 wigtjes
1/8 lb - 5 lood, 2 wigtjes
1 lood - 15-1/2 wigtje

Anders
1 Amst. lb - 1/2 pond Ned. (hetwelk iets meer is.)
3/4 lb - 4 oncen Ned. (nagenoeg gelijk)
1/2 lb - 1/4 pond Ned. (is iets minder)
1/4 lb - 1/8 pond Ned. (is iets minder)
1/8 lb - 1/16 pond Ned. (is iets minder)
1 lood - 1-1/2 lood Ned. (is iets minder)
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LENGTEMAAT
1 Amst. el - 6 palm, 8 duim, 8 strepen
7/8 el - 7 palmen
3/4 el - 5 palm 1-1/2 duim
1/2 el - 3 palm, 4 duim, 4-1/2 streep
1/4 el - 1 palm, 7 duim, 2 strepen
1/8 el - 8 duim, 6 strepen
1/16 el - 4 duim, 3 strepen

Anders
1 Amst. el - 7 palmen (is iets minder)
7/8 el - 6 palmen
3/4 el - 5 palmen (is iets minder)
1/2 el - 3 palmen, 4 duim (is iets minder)
1/4 el - 1 palm, 7 duim (is iets minder)
1/8 el - 8 duim, 6 strepen
1/16 el - 4 duim, 3 strepen
1 Amst. voet - 2 palmen, 8 duim, 3 strepen
1 Amst. duim - 2 duim, 6 strepen
1 Amst. lijn - 1 lijn en 2 strepen
Landmaat - 1 roede = 3 el, 6 palm, 8 duim, 1 streep

BURGEMEESTEREN en WETHOUDEREN, als nu van hunnen kant alles hebbende aangewend ter 
waarschuwing, drukken ten slotte het gewigt dezer zaak een ieder op het gemoed ten einde hunne zedelijke, 
redelijke en burgerlijke verpligting in dezen wel te overwegen, ter harte te nemen, dien overeenkomstig zelve te 
handelen, en anderen te doen handelen naar behooren.
Amsterdam, den 18den December 1826.

BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN VOORN. D.W. ELIAS.
Ter Ordonnantie van dezelven W.J. BACKER. Te Amsterdam, ter STADS-DRUKKERIJ, op het Rokin.

Bijlage 22. De bepaling van het graangewicht met de Amsterdamse korenschaal.27

De kwaliteit van graan wordt en werd ook vroeger bepaald door het gewicht vast te stellen van een bepaalde 
hoeveelheid. Naast het Amsterdamse last speelde daardoor ook eertijds de Amsterdamse korenschaal, of Kleine 
Pool, zoals ze eveneens wel werd genoemd, in de handel een grote rol. Daarmee stelde men vast hoeveel 
Amsterdamse ponden een Amsterdamse zak van drie schepel woog en sprak dan van een graangewicht dat zus 
en zoveel poolponden bedroeg. Tussen welke grenzen dit gewicht bij de verschillende graansoorten kon 
wisselen, vonden we reeds in het korenboekje van van der Does: tarwe, 120-130 lb; Pruisische rogge, 116-124 
lb; gedroogde Pruisische rogge, 108-116 lb; gerst, 92-106 lb. Omgerekend voor het last komen deze getallen 
overeen met: tarwe 4320-4680 lb; Pruisische rogge, 4180-4460 lb; gedroogde Pruisische rogge, 3890-4180 lb; 
gerst, 3200-3400 lb. De Koophandel van Amsterdam geeft voor het gewicht van het last op: tarwe, 4600-4800 
lb; rogge, 4000-4200 lb; gerst, 3200-3400 lb. Ook buiten Amsterdam was de poolschaal zeer bekend, niet alleen 
in heel Nederland, maar ook in het buitenland, vooral in de Oostzeelanden. De naam Pool voor de Amsterdamse 
korenschaal doet daardoor wellicht aan Polen denken, maar waarschijnlijker is, dat die naam is afgeleid van het 
koffiehuis De Pool op het Damrak waar de graanhandelaren gedurende vele jaren samenkwamen. Er waren vier 
verschillende korenschalen in gebruik, kop, halve kop, kwart- en achtste kop schalen. Ze bestaan uit een 
geelkoperen maat met een iets holle bodem en waarvan de hoogte groter is dan de middellijn, een ijzeren 
schaarbalansje, een stel gewichtjes, een rond strijkertje en een tweede geelkoperen schaal waarop de maat 
geschoven kan worden zodat ze samen een soort bus vormen waarin balansje, gewichtjes en strijker worden 
opgeborgen. De grootste gewichten hebben de vorm van een afgeknotte kegel, de kleinere hebben de vorm van 
vierkante blokjes, de allerkleinste die van vierkante plaatjes. Op het bovenvlak staan de getallen 60, 40, 20, 10,

27 K.M.C. Zevenboom, ‘Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat’, in: Verhandelingen der Koninklijke Neder
landse Academie van Wetenschappen, afd. letterkunde, nieuwe reeks, dl. LXVI, Amsterdam (1959), 7; 56-59.
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5, 4, 3, 2, samen doorgaans 144 eenheden. De korenschalen worden in geen enkele Amsterdamse keur genoemd 
en er is dan ook nooit enig toezicht op uitgeoefend zodat er nimmer ijkmerken op de schaal of de gewichtjes 
voorkomen. Evenmin komt op de schalen een opschrift voor of is er de inhoud op aangegeven. Voor de bepaling 
van het graangewicht werd de maat met graan gevuld, daarna afgestreken en met de bijbehorende gewichtjes het 
graan gewogen. De som van de getallen op de gebruikte gewichtjes leverde het gevraagde graangewicht op. 
Ogenschijnlijk ligt de veronderstelling voor de hand dat de verhouding van de inhoud van de schaal tot de 
Amsterdamse zak daarvoor dezelfde moest zijn als die van de eenheid van graangewicht tot het Amsterdamse 
pond. Bij onderzoek van een korenschaal blijkt die veronderstelling evenwel onjuist. Wanneer de schalen precies 
de inhoud zouden hebben van een Amsterdamse kop, halve, kwart- of achtste kop en de eenheid van de 
bijbehorende gewichten in dezelfde verhouding zou staan tot het Amsterdamse pond als de schaal tot de 
Amsterdamse zak, dan zou het graangewicht te klein worden bepaald. Want, we vestigden hier reeds eerder de 
aandacht op, in een grote maat voegen de korrels zich anders dan in een kleine waardoor een schepel meer graan 
bevat dan 32 kopmaten. Vanzelfsprekend speelt ook de manier van vullen en afstrijken van de korenschaal een 
rol. Volgens De koophandel van Amsterdam moest de gebruiker goed met de behandeling bekend zijn ‘alzoo 
buiten dat, 'er weinig staet op zoude te maken zijn’. De eenvoudigste manier om een korenschaal te maken die in 
de praktijk zou voldoen was geweest om de gewichten iets te licht of de schalen iets te groot te maken. Inplaats 
van lichter zijn de gewichten evenwel juist zwaarder gemaakt en daardoor moest de schaal om toch goede 
resultaten te krijgen extra veel groter worden gemaakt. Dit wekt de indruk alsof men door voortdurend kleine 
veranderingen aan te brengen, nu eens aan de schaal en dan weer aan de gewichten, al experimenterend en 
zonder veel inzicht in de zaak, langzamerhand de juiste verhouding gevonden heeft. Stamkart onderzocht in 
1847 een Amsterdamse kopschaal en vond voor de inhoud 922,73 cm3. De inhoud van de Amsterdamse graan
kop kan worden gesteld op 1/32x27814 = 869,2 cm3. De eenheid graangewicht van die korenschaal, het gewicht 
van alle gewichtstukjes te samen gedeeld door het totale aantal eenheden bedroeg 5,237 gram, terwijl 1/96 van 
het Amsterdamse pond is 5,147 gram. (De verhouding kop/ Amsterdamse zak is 1:96). Bij een korenschaal die 
niet aan de praktijk aangepast was, zouden we de verhouding hebben:

Inhoud korenschaal Amsterdamse zak 82215
------------------------------------------------  = 166,40 cm3/g.
Eenheid korengew. A'dams pond 494, 09

Bij de korenschaal die Stamkart onderzocht is die verhouding:

Inhoud korenschaal 922,73
---------------------  = ------- = 176,2 cm3/g.
Eenheid korengewicht 5,237

Het laatste getal is 5,56% groter als het eerste. Dit beduidt dat men de invloed van het meerdere samenpakken 
van het graan in het schepel moet stellen op ruim 5,5 procent.
Om uit het graangewicht gemakkelijk het gewicht te vinden van enkele bekende graanmaten waren 
herleidingstafels in gebruik, zoals: Lyst, waardoor men kan weten, als Granen gewogen worden, op de 
Amsterdamsche schaal wat dan zal wegen, Een Rotterdamse Zak, Zeeuwse Zak, Bredasche Zak, Dordsch Vat, en 
een Dordsche Smalzak, uitgerekend door C. V.A. Te Rotterdam, by Pieter van Dyk, Boekverkooper op den 
Steiger, 1781. Bij het besluit van 18 december 1819, werden de oude korenschalen afgeschaft en vervangen door 
vier metrieke schalen waarmee het graangewicht zou worden bepaald in kilogrammen per hectoliter. De nieuwe 
korenschalen voldeden niet omdat ze precies de inhoud hadden van een Nederlandse kop (liter), halve 
Nederlandse kop, 2 en 1 maat je (deciliter) terwijl de eenheid van de bijbehorende gewichten in dezelfde ver
houding stond tot het kilogram als de inhoud van de schaal tot de hectoliter. De metrieke korenschalen en de ge
wichtjes moesten wel worden geijkt. Op de maat is de inhoud vermeld, op het bovenvlak van de gewichtstukjes, 
die in vorm vrijwel met de gewichtjes van de Amsterdamse korenschaal overeenkomen, staan de getallen 60, 40,
20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 en 1/2 en de letters g-g, die graangewicht beduiden. Van het verschil in vulling tussen een 
grote graanmaat en een kleine was de commissie van de Eerste Klasse van het Instituut, die de regering in deze 
kwestie van voorlichting had gediend, ‘zich niet geheel onbewust geweest’, zo schrijft Stamkart in de inleiding 
van zijn boekje over de korenschalen, ‘maar het schijnt dat de aantrekkelijkheid eener meetkundige juistheid de 
bovenhand heeft gehad boven eene practische waarheid, of dat men het verschil niet groot genoeg schatte’. Naar 
aanleiding van klachten uit de handel over de metrieke korenschalen werden eerst in de jaren 1828/29 door 
verschillende arrondissementsijkers proeven genomen en in 1847 nog eens door Stamkart. Duidelijk bleek toen 
dat de Amsterdamse korenschalen, die ook in het onderzoek waren betrokken, net zo min ideaal waren als de
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metrieke. Niet alleen konden de inhoud van de schalen en de zwaarte van de gewichten van twee korenschalen 
van dezelfde soort belangrijk verschillen, ook de percentages die de schalen te 'veel aangaven' liepen uiteen, bij 
kopschalen bijvoorbeeld wel 3,5 procent. Terecht zocht Stamkart daarom naar een middel om de metrieke 
schalen beter aan hun doel te laten beantwoorden. Hij stelde voor om ze met behulp van een trechter te vullen die 
op een bepaalde hoogte boven de schaal stond. In deze richting was zeker een oplossing te vinden geweest, maar 
er was voor zijn poging geen belangstelling. In de handel bleef men zich van de oude korenschalen bedienen en 
jaren lang werd dit oogluikend toegestaan. Al spoedig verschenen er herleidingstafels om de poolponden om te 
rekenen tot kilogrammen per hectoliter, zoals het boekje Herleiding van Zeeuwsche, Bredasche en 
Rotterdamsche Zakken in Nederlandsche Lasten, Mudden en Koppen, alsmede de prijs van het Nederlandsch 
Mud, overgebragt in de Zeeuwsche, Bredasche en Rotterdamsche Zak, Rotterdamsch Last en Hoed, benevens de 
Amsterdamssche Schaal o f Pool, overgebragt in de Rotterdamsche Zak en Nederlandsche Mud oud ligt gewigt, 
en in Nederlandsche Mudden tot Nederlandsche heele en halve Ponden, tot gemak voor Korenkoopers, 
Brouwers, Bakkers en allen die maar iets aan de Korenmarkt te verrigten hebben, door J.F. te Rotterdam, bij J. 
Hendriksen, Rotterdam (1824).

p. 7: De indeling van de Amsterdamse graanmaten was als volgt:
last = 27 mud = 36 zak
ton = 5 schepel
mud = 4 schepel
zak = 3 schepel
schepel = 4 vierdevat = 32 kop
vierdevat = 8 kop

Bijlage 23. IJklonen in de Nedermaas in Franse centimes. 

Metrieke maten en gewichten.28

Mesures linéaires.
décamètres, double et demi-décamètres 25
Doubles mètres 15
Mètres et demi-mètres pour étoffes 5 
Mètres, double et demis, ployants pour
tapissier 10
Demi-mètres, brisés a charnière 10
Decimètres et doubles décimètres 5
Stères et doubles stères 75

Mesures de capacité pour des grains et autres matières sèches.

Hectolitres à pieds ou sans pieds 75
Demi-hectolitres 50
Doubles décalitres 12
Décalitres simples 10
Demi-décalitres 7 
Litres, double-, demi-litres, doubles-décilitres
décilitres 5

Mesures de capacité pour les liquides.
Décalitres, double- et demi décalitres 50
Double litres 20
Litres 15
Demi-litres, décilitres et doubles décilitres 10

28 Tarif de la rétribution pour la vérification des poids et mesures de chaque espèce, Paris 29 prairial an IX (RAL, FA inv. no.
2493).
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Pour les mesures au lait, il sera payé moitié seulement des sommes ci-dessus.
Poids en fer.
Myriagrammes, doubles et demi-myriagrammes 25 
Kilogrammes, doubles- et demi-kilogrammes 10
Doubles hectogrammes, hectogrammes, et les 
poids au-dessous, jusqu'au plus petit 5

Pour les poids en cuivre, la rétribution sera augmenté de la moitié des sommes ci-dessus.
Le kilogramme, divisé (pijlgewicht) paiera pour 
l'ensemble des pièces qui le composent 30

DISPOSITION GENERALE: Tout fabricant ou marchant de poids et mesures qui presentera a-la-fois a la 
vérification plus de dix poids ou plus de dix mesures neuve de chaque espèce, jouira, pour les quantités 
excédantes, d'une rémise de moitié sur le montant de la rétribution. Paris, le 29 prairial an IX de la République. 
Pour copie conforme: Le sécretaire d'Etat, signé, HUGUES B. MARET. Le ministre de l'interieur, signé, 
CHAPTAL.

Gebruikelijke maten en gewichten.29

Mesures linéaires Mesures de capacité pour les graines.
toise 20 double boisseau 20
pied 10 boisseau 15
aune 10 demi boisseau 10
1/2 aune 10 quart du boisseau 7

litre 5
demi-litre 5
quart du litre 5
demi-quart du litre 5
seizième du litre 5

Mesures pour les liquides.
Quart, demi-quart, seizième, trente-deuxième du litre: 10 

Mesures au lait en fer-blanc.
quart, demi-quart du litre 5

Mesures representant le poids de l'huile.
demi, quart de livre; deux, une et demi-once: 10

Poids en cuivre separées. 
livre, demi-livre, quarteron 
deux, une, demi-once 
deux, une, demi-gros

Poids divisés et réunis en Pile.
livre, demi-livre, quarteron, demi-quarteron 30

Poids en fer.
livre, demi-livre, 10
quatre onces, deux onces 5

15
7.5
7.5

29 Tarif de la rétribution pour la vérification des poids et mesures usuels (RAL, FA, inv. no. 2490).
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Bijlage 24. Sommaties om in Maastricht alsnog de herijk te doen verrichten.30

‘No 24, Maastricht le......  (niet gedateerd), Jean Nijsten, cabaretier, Voerendaal, ne s'étant pas presenté à la
Mairie du chef-lieu de Canton lors de la tournée du vérificateur des Poids et Mesures, est invité à faire se porter 
au Bureau de vérification établi à la Préfecture et présenter les séries de Mesures et Poids analogiques à son 
commerce, à l'effet d'y apposer la Lettre adoptive de l'année, et payer la rétribution. Faute de se conformer dans 
la quinzaine au present avis, il sera poursuivi pardevant les tribunaux, au terme de l'article 4 de l'arrêté de Mr. de 
Préfet en date du 28 Février 1811. Le Vérificateur des Poids et Mesures, Hureault. ’
In bij gevoegde staten van patenthouders, stand mei 1813, staan de nalatigen of weigeraars die een oproep hebben 
gekregen met een kleine letter a in de kantlijn. De nummers boven de oproepen corresponderen met de nummers 
in de staten. Ze zijn per plaats gerangschikt.

1. Sterkheim, geen patentstaat, 1 oproep, 1 molenaar.
2. Borsheim, 14 gepatenteerden (gep.), 3 oproepen, 5 x a, 1 slijter en 1 caféhouder, geen oproep;

1 winkelier, 1 slijter, 1 caféhouder.
3. Uyckhoven, 7 gep., 0 oproepen, 2 x a, 1 kolenhandelaar, 1 slijter.
4. Lancklaar, 3 gep., 2 oproepen 2 x a, 2 slijters.
5. Rijckhoven, geen patentstaat, 2 oproepen, 1 kolenhandelaar, 1 slijter.
6. Leuth, 13 gep., 2 oproepen, 2 x a, 1 winkelier, 1 zouthandelaar.
7. Stockheim, 19 gep., 6 oproepen, 6 x a, 4 winkeliers, 1 bakker, 1 molenaar.
8. Sutendael, 14 gep., 5 oproepen, 5 x a, 3 slijters/bierhandelaren, 1 caféhouder, 1 molenaar.
9. Gellick, 11 gep., 4 oproepen, 4 x a, 2 slijters, 2 bierhandelaren.
10. Martenslinde, 4 gep., 2 oproepen, 2 x a, 1 slijter, 1 winkelier.
11. Kleine Spauwen, 3 gep., 3 oproepen, 3 x a, 3 bierhandelaren.
12. Groote Spauwen, 2 gep., 2 oproepen, 2 x a, 2 bierhandelaren.
13. Hoesselt, 17 gep., 6 oproepen, 6 x a, 3 molenaars, 1 bierhandelaar, 1 winkelier, 1 slijter.
14. Merkstein, geen patentstaat, 9 oproepen, 4 bierhandelaren, 2 slijters, 1 

winkelier, 1 molenaar, 1 lakenfabrikant.
15. Ubach o. Worms, geen patentstaat, 9 oproepen, 4 slijters, 3 caféhouders, 1 winkelier, 1 molenaar
16. Eygelshoven, 15 gep., 9 oproepen, 9 x a, 6 winkeliers, 3 slijters.
17. Bochholz, 7 gep., 1 oproep, 1 x a, slijter.
18. Alsdorff, 17 gep., 6 oproepen, 6 x a, 3 slijters, 1 caféhouder, 1 molenaar, 1 winkelier.
19. Roerdorff, 14 gep., 3 oproepen, 3 x a, 2 bierhandelaren, 1 winkelier.
20. Rimburg, 9 gep., 5 oproepen, 5 x a, 2 winkeliers, 1 bierhandelaar, 1 molenaar, 1 slijter.
21. Simpelveld, 19 gep., 3 oproepen, 3 x a, 2 molenaars, 1 winkelier.
22. Kerkrade, 57 gep., 28 oproepen, 28 x a, 15 slijters, 9 winkeliers, 3 molenaars, 1 bakker, 1 oliehandelaar.
23. Welz, 20 gep., 3 oproepen, 3 x a, 2 molenaars, 1 bierhandelaar.
24. Schinveld, 18 gep., 7 oproepen, 7 x a, 3 molenaars, 2 winkeliers, 1 garen- en bandverkoper, 1 bierbrouwer.
25. Wijnandsrade, 6 gep., 5 oproepen, 5 x a, 3 slijters, 1 molenaar, 1 winkelier.
26. Vaesrade, 5 gep., 4 oproepen, 4 x a, 2 slijters, 2 bierhandelaren.
27. Nuth, 19 gep., 6 oproepen, 6 x a, 2 graanhandelaren, 2 slijters, 1 molenaar, 1 garen- en bandverkoper.
28. Hoensbroek, 10 gep., 5 oproepen, 5 x a, 2 molenaars, 2 slijters, 1 winkelier.
29. Schinnen, 23 gep., 8 oproepen, 8 x a, 2 molenaars, 2 slijters, 1 kaarsen-, 1 oliehandelaar, 1 graanhandelaar,

1 bierbrouwer.
30. Spauwbeek, 18 gep., 8 oproepen, 7 x a, 1 oliehandelaar geen a in staat; 2 azijnhandelaren, 2 bierbrouwers,

2 slijters, 1 molenaar.
31. Geleen, 45 gep., 27 opr., 28 x a, 1 winkelier geen opr., 10 azijnhandelaren, 5 slijters, 5 winkeliers,

3 bierbrouwers, 2 molenaars, 1 leerlooier, 1 bierhandelaar.
32. Amstenrade, 8 gep., 1 opr., 1 x a, winkelier.
33. Jabeek, 8 gep., 4 oproepen, 4 x a, 2 slijters, 1 bierbrouwer, 1 molenaar.
34. Munsterbilsen, 16 gep., 3 oproepen, 3 x a, 1 oliehandelaar, 1 molenaar, 1 slijter.
35. Eygenbilsen, 8 gep., 4 oproepen, 4 x a, 3 bierhandelaren, 1 slijter.
36. Mopertinge, 4 gep., 2 oproepen, 2 x a, 1 bierhandelaar, 1 molenaar.
37. Hoelbeek, 2 gep., 1 oproep, 1 x a, molenaar.

30 Avis tot verschijning voor het bureau van het ijkwezen en Staten van gepatenteerden, 1813 (RAL, FA, inv. no. 2494).
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38. Genk, 27 gep., 19 oproepen, 19 x a, 6 slijter/bierhandelaren, 3 bierhandelaren, 2 caféhouders, 2 winkeliers,
1 molenaar en 5 herbergiers.

39. Wittem, 40 gep., 29 oproepen, alleen no. 2 (slijter) heeft x a, 17 slijters, 3 caféhouders, 3 molenaars, 3 
bakkers, 2 winkeliers, 1 bierbrouwer.

40. Gulpen, 38 gep., 9 oproepen, 9 x a, 5 bierhandelaren, 2 leerlooiers, 1 molenaar, 1 slager.
41. Oud-Valkenburg, 8 gep., 4 oproepen, 4 x a, 3 bierhandelaren, 1 molenaar.
42. Wijlre, 19 gep., 5 oproepen, 5 x a, 2 graan-, 1 boter-, 1 bierhandelaar, 1 molenaar.
43. Slenaken, 8 gep., 5 oproepen, 5 x a, 2 winkeliers, 1 molenaar, 1 bakker, 1 slijter.
44. Bingelrade, 4 gep., 1 oproep, 1 x a, 1 slijtster.
45. Brunssum, 18 gep., 11 oproepen, 11 x a, 10 rondreizende garen- en bandverkopers, 1 slijter.
46. Merkelbeek, 16 gep., 4 oproepen, 4 x a, 2 rondreizende garen- en bandverkopers, 1 molenaar, 1 winkelier.
47. Niel, 4 gep., 1 oproep, 1 x a, bierhandelaarster.
48. Neerglabbeek, 1 gep., 1 oproep, 1 x a, bierhandelaar.
49. Asch, 11 gep., 2 op., 2 x a, 2 molenaars.
50. Opglabbeek, 11 gep., 6 op., 6 x a, 2 bierhandelaren, 1 caféhouder, 1 slijter, 1 molenaar, 1 oliehandelaar.
51. Vucht, 11 gep., 4 oproepen, 3 x a, no. 2, molenaar, geen letter in staat; 2 winkeliers, 1 bierhandelaar.
52. Reckheim, 24 gep., 2 oproepen, 1 winkelier, 1 molenaar; 3 x a, 1 molenaar
53. Heerlen, 110 gep., 45 oproepen, 45 x a, 15 caféhouders, 10 slijters, 7 molenaars, 5 winkeliers, 3 bakkers,

2 graanhandelaren, 1 bierverkoopster, 1 herbergier, 1 bierbrouwer.
54. Nieuwenhagen, 44 gep., 33 oproepen, 32 x a.; no. 9 (winkelier) geen a, 26 winkeliers, 5 slijters,

1 garen- en bandverkoper, 1 molenaar.
55. Lanaken, 41 gep., 1 oproep, geen letter a, bierhandelaar.
56. Meer, 14 gep., 4 oproepen, 4 x a, 2 winkeliers, 1 caféhoudster, 1 molenaar.
57. Margraten, 8 gep., 3 oproepen, 3 x a, 2 caféhouders, 1 bierbrouwer.
58. Noorbeek, 18 gep., 5 oproepen, 5 x a, 2 graanhandelaren, 1 bierbrouwer, 1 slijtster, 1 winkelier.
59. Hees, 8 gep., 2 oproepen, 2 x a, 2 slijters.
60. Klimmen, 21 gep., 8 oproepen, 8 x a, 5 caféhouders, 1 reizend slager, 1 olie- en 1 bierhandelaar.
61. Veltwezelt, 16 gep., 4 oproepen, 4 x a, 1 slijter, 2 boter-, 2 bierhandelaren.
62. Voerendaal, 32 gep., 8 oproepen, 8 x a, 1 bierbrouwer, 2 bierhandelaren, 1 leerlooister, 2 molenaars,

1 caféhouder, 1 winkelier.
63. Schaesberg, 25 gep., 16 oproepen, 16 x a, 5 slijters, 2 molenaars, 8 winkeliers, 1 bierhandelaar.

Bijlage 25. Rechtbanken van Eerste Aanleg, Maastricht en Roermond en remissiën van boete.31

In de signalementen van de beklaagden wordt hun lengte uitgedrukt in Nederlandse ellen, palmen en duimen. 
Voor de arrondissementsrechtbank van Roermond waren de meeste vonnissen f  10 en kosten, of een dag cel; 
deze straf was voor personen die de boete niet konden betalen. Sommige overtreders die verzet pleegden werden 
zwaarder gestraft.

Maastricht, 1822-1835.

Inv. no. 824, 1822.
no. 41, 23 jan. op 23 sept. 1821, M. Niesten door H. Moors geslagen. Niet bewezen dat Moors Niesten met een 
liter op het hoofd heeft geslagen in de herberg van weduwe B. Frijns te Zengen (?). Vrijspraak. In herberg dus 
litermaten voorhanden.

Inv. no. 825, 1823: geen vonnis.

Inv. no. 826, 1824.
no. 55 bis, 12 feb., 1 bakker, Vaals, TE LICHT BROOD. Vonnis: confiscatie van vier broden voor de armen van 
Vaals; kosten, f  11,73 volgens Wetboek van Strafvordering, art. 194 en plaatselijk besluit van 14 sept. 1820, art.
1. ‘Het gewicht van een roggebrood zal zijn 2 of 4 Ned. ponden’. (Uit het Frans).

31 H. Hardenberg, Nieuwe rechterlijke archieven, Rechtbank van eerste aanleg Maastricht, Correctioneele rechtspraak, Minuten
van correctioneele vonnissen, 1822-1835, no's 824-833; Arrondissementsrechtbank Roermond, Processen-verbaal en minuten van
de correctioneele teregtzittingen, 1825-1829, inv. no's 1596-1606 (RAL, ind. no. 1.008/1).
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no. 156, 15 mei, smokkel, meeteenheden in proces, tegen onbekenden. Frauduleus ingevoerd: 1. 3 ankers, vaten 
inhoudende 104 kannen wegende 8,1 graad; 2. 4 schepels 5 koppen boekweit, 2-3/4 mud rogge, waard f  9; 3. een 
vaatje jenever, 22 kannen jenever, 8,1 graad en een vaatje witte wijn, 23 kannen. Vonnis: verbeurdverklaring, 
boete 10 keer de ontdoken rechten, een maand cel, kosten; bij niet betaling boete 6 dagen extra.

Inv. no. 827, 1825.
no. 122, 30 april, 1 winkelier, afwezig, Brussel, met NIET ERKENDE MAAT laken gemeten. Vonnis: bij 
verstek f  7.

Inv. no. 828, 1826.
no. 446, 25 aug. 1826, smokkel, tegen onbekenden, frauduleuze invoer van 48 katoenen slaapmutsen en een 
doosje met 1/8 pond katoengarens op 10 juni ll. pv. Vonnis: verbeurdverklaring, boete 10 keer de ontdoken 
rechten, een maand cel, kosten. 1/8 pond katoengarens lijkt oud gewicht.

Inv no. 829, 1827.
no 25, zitting 19 jan. 1 pers., winkelierster, Maastricht, OUD, inhoudsmaten. Verweer: sinds 2 jaar niet gebruikt; 
achter flessen in een bak aan de zijkant van de winkel. Veroordeeld.
no. 26, 19 jan., 8 pers., 5 winkeliers, 2 zonder beroep, 1 koopman en goudsmid, Maastricht, OUD, 5 oude gew.,
2 gew. en inh. maten, 1 gew., inh. maten en een oude el. Veroordeeld.
no. 27, 19 jan., 3 pers., waarvan 1 afwezig, 1 winkelier en 1 dagloner, Maastricht, OUD, gewichten. Vonnis: P. 
Jongen, afwezig. Niet gedagvaard en het pv. van 7 okt vermeldde als achternaam Sangen, uitgesteld tot 25 jan. 
Twee overigen veroordeeld.
no. 31, 25 jan., 2 pers., 1 winkelier, 1 dagloner, P. Jongen, Maastricht, OUD, gewichten. Veroordeeld. 
no. 48, 18 feb., 3 winkeliers, Maastricht OUD; 1 heeft oude inh. maten, de overigen gew. Veroordeeld. 
no. 4534, 20 dec. 1827, 3 pers., 2 winkeliers, 1 afwezig, 1 caféhouder, Maastricht, OUD; 2 gew., 1 
inhoudsmaten. Veroordeeld.

Inv. no. 830, 1828.
no. 136, 28 maart, tegen E. Godhard, wed. P. Gelissen, 1 winkelierster, Maastricht, OUD; gewichten. 
Veroordeeld.
no. 183, zitting 1 mei, tegen P. Fans, winkelier, afwezig, Maastricht, OUD; gewichten en inhoudsmaat. 
Veroordeeld.
no. 3-11, 10 okt., 9 pers., 3 afwezig, 3 winkeliers, 2 winkelier/ caféhouders, 1 winkelier/bakker, 1 
winkelier/korenhandelaar, 1 koopman in vruchten, 1 caféhouder, Maastricht,l OUD; in augustus oude maten 
en/of gewichten in de zaak. Veroordeeld.
no. 467-471, 13 nov., 4 pers., winkeliers, Maastricht, OUD; Maastricht, 3 gewichten, 1 oude inhoudsmaat. Ver
oordeeld.
no. 531-533, 18 dec., 3 pers., winkeliers, Maastricht, OUD, 1 inhoudsmaten en 1 ook gewichten, 1 gewichten. 
Veroordeeld.
no. 534-551, 18 dec., 18 pers., 7 afwezigen, 14 winkeliers, 1 winkelier/ caféhouder, 1 bakker, 2 kooplieden, 
Maastricht en 1 uit Beek; OUD, 13 gewichten, 2 oude el, waarvan 1 vormfout - had nh el moeten zijn, 1 inh. 
maten en gewichten, 1 inh. maten; NH, 1 azijnmaat. Vonnissen: J. J. Fey, koopman, twee oude gewichten, 
vervolging gestaakt wegens overlijden. F. D. Rutten, winkelier, ellen waren geijkt. Het pv. van 7 okt. ongeldig, 
vermeldde oude i.p.v. nh. ellen, vormfout, vrijspraak. G. Pisters, azijnkoopman, Beek, nh azijnmaat, was herijkt 
voor het lopende jaar, vrijspraak. Overigen veroordeeld.

Inv. no. 831, 1829.
no. 12, 3 jan., 1 pers., caféhouder, NH, Ittervoort, inh. maten. Vrijspraak. (zie tekst, L. Damers).
no. 75 en 76, 19 feb., 2 pers., boeren, OUD en NH, J. Goossen uit Schimmert en N. Niesten uit Geleen, inh.
maten. Eis en vonnis vrijspraak wegens gebrek aan bewijs; zie tekst, p. 162.
no. 84, zitting 20 feb. 1 persoon, caféhouder en akkerbouwer, NH, Roosteren, eis en vonnis vrijspraak. 
no. 88, 20 feb. 1829, 1 pers., azijnkoopman, OUD, Spaubeek, eis en vonnis vrijspraak.

1830-1835 Geen vonnissen als gevolg van de Belgische Opstand.
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Inv. no. 1596, 1e helft 1825.
25 april, 1 persoon, OUD, G. Bongaerts, logementhouder en leverancier van hooi, Roermond; inhoudsmaat, 
zitting 2 mei, vrijspraak (zie tekst, p. 162.

Inv. no.’s 1597, 2e helft 1825; no. 1598, 1e helft 1826 en no. 1599, 2e helft 1826, geen vonnissen.

Inv. no. 1600, 1e helft 1827
9 april, 4 pers., 1 afwezig, OUD, 2 kooplieden, 1 schrijnwerker, 1 koopvrouw, Roermond; 1 inhoudsmaten, 1 
inhoudsmaten en gewichten, 1 inhoudsmaat, 1 el. Vonnis: schrijnwerker vrijspraak; 1 koopman, S. Lemmen, f  15 
wegens verbergen van gewichten, de anderen f  10.
17 april, 6 pers., 1 afwezig, OUD, 1 koopvrouw, 5 winkeliers, Roermond; 4 inhoudsmaten, 1 een el en een 
inhoudsmaat, 1 gewichten. Verweren: 1 kende de maat niet en was onvermogend, 1 geeft feit toe, 1 ontkent feit, 
1 niet gebruikt, 1 oude oliemaat ter vergelijking met nieuwe. Vonnissen: 1 maal 1 dag; 4 maal f  10, de afwezige, 
oude gewichten f  12.
1 mei, 3 pers., OUD, 1 koopman, 1 molenaar, 1 voerman, Roermond; 1 heeft gewichten, 2 inhoudsmaten. 
Verweer: 1 van 6 gewichten bezat hij er 2; 1 oude vruchtmaat door vreemdeling in molen gebracht, 1 vrouw is 
schuld; had de waar en de gewichten zonder zijn medeweten naar de markt gebracht. Veroordeeld.
22 mei, 5 pers., OUD, winkeliers, 1 afwezig, Roermond; 4 hadden gewichten, 1 een oude el. Verweren: 1 wilde 
een gewicht laten justeren, een stuk gebruikt als klokgewicht en tien gewichten wilde hij als oud koper verkopen,
1 meid gebruikte gewichten om balans gelijk te maken, 2 verkopen niet bij gewicht. Waarom hadden ze ge
wichten in hun winkel? Allen veroordeeld; 1 oude el, afwezig, f  12.
29 mei, 20 pers., 5 afwezig, OUD, 11 winkeliers, 1 winkelier/bakker, F. Rosen, deze voor twee zaken, Venlo, 6 
bakkers, 1 slager, 1 kaarsenhandelaar, Roermond; allen gewichten. Verweer: 4 geven feit toe, 3 aanwezig, maar 
geen verweer, 2 niet gebruikt, 1 houdt geen winkel, ten onrechte tijdens reis patent gekregen, 1 geeft feit toe, niet 
gebruikt, 1 niet gebruikt, verkoopt niet bij gewicht, 1 winkel juist overgenomen, visitatie tijdens afwezigheid, 1 
aanwezig, geen verweer, 1 niet gebruikt; zoon haalde op verzoek van politie gewichten uit oud ijzer. Vonnissen:
2 maal vrijspraak, G. Pastoors, winkelierster, Venlo, geen winkel, heeft nooit bij gewicht verkocht. Tijdens 
afwezigheid ongevraagd patent verstrekt. Door commissaris van politie bevestigd. M.A. van Vlaanderen, 
Roermond, winkelierster, gewicht uit oud ijzer gehaald op verzoek van politie. Niet bewezen dat het in bedrijfs
ruimte lag; 15 maal f  10, waarvan F. Rosen 2 maal veroordeeld voor oude gewichten in winkel en bakkerij, 2 
maal 1 dag, onvermogend.

Inv. no. 1601, 2e helft 1827.
25 juni, 5 pers., OUD, 3 winkeliers, 1 bakker, 1 slager, waarvan 1 afwezig; OUD en NH, 1 winkelier, oude ge
wichten zonder ijkmerk; NH, gewichten, allen Venlo. Verweren: 1 niet gebruikt en onvermogend; 2 als geijkt 
gekregen of gekocht waarvan 1 onvermogend; 1 zijn vrouw heeft het gewicht vorig jaar laten herijken.
Vonnissen: 1 vrijspraak omdat voorwerp als gewicht onbruikbaar was; 2 maal 1 dag wegens onvermogen tot 
betaling van boete, 2 maal f10.
17 sept., 4 pers., OUD, 3 winkeliers, 1 tapper, Roermond; 2 hebben gewichten, 2 inhoudsmaten. Verweren: 1, C. 
Compans, beweert alleen met Nederlands gewicht te wegen en weigert een gewicht mee te geven, 1 kinderen ge
bruikten oud gewicht wat hij had verboden, vraagt een dag gevangenisstraf, 1 oude inhoudsmaten niet in tappe
rij, maar in privéruimte, 1 maten gebruikt om olie voor nachtlampen te bewaren. Vonnissen: vrijspraak voor tap
per A. Ubben uit Roermond, omdat inhoudsmaten niet in een bedrijfsruimte lagen, 1 maal f12 voor het bezit van 
oud gewicht en verzet tegen de ijker; 1 maal 1 dag wegens onvermogen, 1 maal f10.
8 okt., 1 pers., OUD, winkelier, Roermond; azijnmaten, gewichten, niet gebruikt; in winkel, huis werd gewit. 
Veroordeeld.

Inv. no. 1602, 4 jan. tot 4 aug. 1828.
11 mrt., 3 pers., OUD, 2 smids, 1 koperslager, Venlo; gewichten. Verweer, 1 niet gebruikt, 1 geen eigenaar, 
begrijpt niet hoe gewichten in de werkplaats terecht kwamen en vraagt 1 dag cel, 1 gewichten in woonvertrek. 
Vonnissen, vrijspraak voor smid Ramaekers, gewichten lagen niet in bedrijfsruimte; 1 maal f  10 en 1 maal een 
dag cel wegens onvermogen.

Roermond 1825-1829.
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Inv. no. 1603, 4 aug. -  27 okt. 1828.
15 sept., 7 pers., OUD, 3 kolenhandelaren, 3 winkeliers, 1 kleermaker/ winkelier, 3 afwezigen, Roermond; 3 
oude inhoudsmaten, 1 gewichten, 1 oude el, 1 el en gewicht, 1 oude zoutmaten. Verweren, 1 geen kolen in zomer 
verkocht, maten stonden voor provisiekast, 1 gewichtjes ingestuurd, waarschijnlijk door fout van ijker nh., 1 
geeft bezit oude el toe en vraagt een dag cel, 1 gewicht kinderspeelgoed, ingekraste oude el op toonbank niet 
gebruikt; vraagt dag cel. Vonnissen 15 en 16 sept., vrijspraak kleermaker/winkelier F. Goedhart, gewichten door 
fout van ijker nh.; afwezige kolenkoopman J. Janssens, f  20, dito kolenkoopman J. Bodrehaye, f  15; 2 maal f  10 
en 2 maal 1 dag.
16 sept., 19 pers., 7 afwezig; OUD, 2 winkeliers, Siebengewalt; 1 winkelier, 1 bakker, Ottersum; 2 winkeliers, 1 
winkelier/bakker, Bergen; 5 winkeliers, 1 slager/ winkelier, 1 slager, 1 bakker, Gennep; 1 slager, 1 winkelier, 1 
bakker, Afferden; 13 hebben gewichten, 3 oude el, waarvan 2 op toonbank gekrast, 1 el en gewichten, 1 
inhoudsmaat; NH, 1 winkelier/bakker, Mook, gewichten. Verweren, 1 niet gebruikt, 8 geven bezit oude 
gewichten toe, 1 geeft ingekraste el op toonbank toe, 1 wist niets van ingekraste el en vraagt een dag cel; NH, 1 
gewichten in Nijmegen gekocht en herijkt. Vraagt vrijspraak. Vonnissen, G. Aijaas, bakker en winkelier, Mook, 
14 aug. Twee gewichten herijkt met jaarletter I, in Nijmegen gekocht. Eis en vonnis: vrijspraak omdat de 
gewichten voor het jaar 1828 de vereiste ijkletter I dragen; 4 maal f  15, strafverzwarende omstandigheden niet in 
stukken vermeld; 11 maal f  10, 3 maal 1 dag cel.
18 sept., 8 pers., OUD en NH, 1 caféhouder, Panheel, inhoudsmaten, (in Limburg bleven de oude Franse 
bepalingen van kracht, elders in Nederland konden caféhouders nog niet voor het bezit van niet-metrieke 
inhoudsmaten worden vervolgd, omdat de kleine natte inhoudsmaten pas bij KB van 22 maart 1829 per 1 april 
1830 zijn ingevoerd); NH, 2 caféhouders, Heel, 3 caféhouders, 1 vruchtenkoopman/caféhouder, 1 
vruchtenkoopman, Maasbracht, hebben nh. inhoudsmaten. Verweer: 4 geven feit toe, waarvan 2 kunnen niet 
betalen, 2 meenden dat de maten, maar een keer hoefden te worden geijkt,
1 wist niet dat zijn liter voor lopend jaar nh. was, 1 ontkent twee nh. inhoudsmaten te bezitten en beweert dat zijn 
vrouw een derde dito maat aan de deur had gekocht. Vonnissen, 2 maal 1 dag, de overigen f  10.
13 okt. 1828, 4 pers., 1 afwezig, NH, 3 caféhouders, Tegelen, inhoudsmaten; OUD, 1 caféhouder, oude 
inhoudsmaten. Verweren, 2 geven bezit nh. maten toe, vragen lichte geld-, cq. gevangenisstraf, 1 wilde maten 
naar Roermond sturen voor de herijk en had ze laten schuren. Vonnissen, 1 maal 1 dag, overigen f  10.
14 okt., 9 pers., OUD, 3 caféhouders, Tegelen, Melick en Neer, inhoudsmaten, 1 winkelier, Neer, gewichten; 
OUD en NH, 2 herbergiers, Belfeld en Tegelen, inhoudsmaten, 1 winkelier, Melick, nh. maten en gewichten; 
NH. 2 caféhouders, Buggenum. Verweren: 2 geven aanwezigheid van oude maten in herberg toe, waarvan een 
dag cel vraagt; 1 geeft bezit van oude gewichten in winkel toe en vraagt een dag cel; 2 geven voorhanden zijn 
van oude en nh. maten in herberg toe, waarvan 1 een korte celstraf vraagt, 1 geeft dito feit in winkel toe, 2 erken
nen aanwezigheid van nh. maten in herberg, drie vragen een dag cel, 1 voert aan dat inhoudsmaten in de slaapka
mer tussen gebroken maten waren gevonden, niet in herberg. Vonnissen: 6 maal een dag, overigen f  10.
17 okt., 19 pers., 4 afwezig, OUD, 3 winkeliers, Meerlo, gewichten; 2 winkeliers, Maasbree, gewichten, resp. 
gewichten en oude el, 1 winkelier, Blerick, gewichten, 1 winkelierster, Grubbenvorst, gewichten; OUD en NH, 1 
winkelier, Meerlo, gewichten; NH, 3 caféhouders, 1 caféhouder/winkelier, 3 winkeliers, Roermond, 4 
caféhouders, resp. Maasniel, Maasbracht, Melick en Herten. Verweer, 3 geven bezit van oude gewichten toe, 
waarvan 1 ook oude inhoudsmaten; 1 geeft bezit van oude maten en gewichten toe, 1 geeft bezit oud gewicht toe, 
zijn wettelijke gewichten zijn herijkt; 5 geven bezit van nh. maten en gewichten en 1 van nh. maten toe, 2 geven 
aanwezigheid van nh. kannen in herberg toe, 1 nh. maten ongebruikt op achterplaats, bij vergissing in herberg 
gebracht, 1 dito liter niet in herberg, maar in eigen keuken. Vonnissen, 11 maal f  10, 8 maal een dag cel.
21 okt., 12 pers., OUD en NH, 2 winkeliers, Venray, maten en gewichten, 1 winkelier/caféhouder, Beegden, 
maten en gewichten, NH, 7 caféhouders, Wellen, Heel, Beegden, waarvan 2 Maasniel en 2 Melick, 
inhoudsmaten, 2 caféhouder/winkeliers, Beegden, Melick, inhoudsmaten. Verweer: 2 erkennen bezit van oude en 
nh. maten en gewichten, waarvan 1 vraagt om een korte celstraf, 1 was niet thuis toen oude en nh. maten werden 
gevonden, 7 erkennen aanwezigheid van nh. maten in herberg, waarvan 4 een korte gevangenisstraf vragen, 1 
gevonden maat in schenkplaats was dit jaar bij de ijker geweest, 1 maten in herberg waren geijkt, maar de 
ijkmerken waren er vanaf gevallen, beiden vragen korte celstraf. Vonnissen, 7 maal een dag, overigen f  10.
27 okt., 11 pers., 4 afw., OUD, 8 winkeliers, 2 Venray, 2 hebben gewichten, 1 oude el op toonbank gekrast, 5 
Arcen, 1 Velden, gewichten; NH, 3 winkeliers, 1 Venray, 1 Velden, gewichten, 1 bakker, Arcen, gewichten. 
Verweer, 1 met getekende el op toonbank is nooit gemeten, vraagt korte celstraf, 2 erkennen bezit, maar niet het 
gebruik van oude gewichten, vragen een dag cel, 4 erkennen bezit nh. gewichten, bakker, vraagt korte celstraf, 3 
winkeliers, waarvan 2 een korte celstraf vragen. Vonnissen, 6 maal 1 dag, 5 maal f  10.
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Inv. no. 1604, 28 okt.-23 dec. 1828.
28 okt. 32 pers., 8 afwezig, NH 27, 17 caféhouders, 1 Wessel, 2 Swalmen, 2 Grathem, 12 Venlo, inhoudsmaten;
9 winkeliers, 7 Nederweert, 1 inhoudsmaten, 6 gewichten, 2 Venlo, inhoudsmaat, 1 bakker/winkelier, Venlo; 
OUD en NH 2, winkeliers, Mook en Ottersum, inhoudsmaten en gewichten; OUD 3, 1 caféhouder, Swalmen, 
inhoudsmaten; 1 timmerman, Herten, oude el; 1 caféhouder, Venlo, oude inhoudsmaten. Verweer, 8 erkennen 
bezit oude inhoudsmaten in 7 herbergen, cq. 1 winkel, vragen lage celstraf, 1 drie liters aangeboden; op een liter 
stonden 2, op een andere stond geen merk. Fout van ijker, 1 erkent bezit nh. gewicht; ijker zou het niet hebben 
gestempeld, omdat het materiaal te hard was, vraagt laagste straf, 1 geeft bezit van nh. gewichten toe, beweert 
dat zijn kinderen ze zouden laten herijken, 1 inhoudsmaten uit herberg wel voor herijk aangeboden, 1 nh. 
inhoudsmaten lagen niet in herberg, maar in een rek in het voorhuis, vraagt lage celstraf, 3 ijkloodjes van de 
bierglazen gevallen, vragen lage celstraf, 2 slordigheid van ijker, vergat stempeling, particulier merk stond wel 
op de inhoudsmaten, 1 verkoopt meestal bij lengtemaat, 7 gewichten wel aangeboden. IJker gelooft niet dat 
getoonde herijkte gewichtjes dezelfde zijn die hij in de winkel aantrof, 1 erkent bezit oude lengtemaat, als 
timmerman nodig heeft om hout te zagen, 1 erkent aanwezigheid van oude inhoudsmaten in tapperij en vraagt 
korte celstraf. Vonnissen, 14 maal 1 dag, 15 maal f  10, 3 maal vrijspraak, herbergiers, F. Zeehorn, Swalmen, J. 
Piris en J. Andries, Venlo, slordigheid ijkers tijdens herijk.
4 nov., 4 pers., NH, 2 caféhouders, Swalmen, inhoudsmaten; 1 winkelier, 1 winkelier/smid, Linne, 1 
inhoudsmaten, 1 gewichten. Verweer: 3 erkennen vondst van nh. inhoudsmaten in schenkplaats cq. winkel, 1 
weet niet of getoonde gewichten in zijn winkel lagen. Vragen lage celstraf. Vonnis: ieder 1 dag.
11 nov., 4 pers., 2 afwezig, NH, 2 caféhouders, Swalmen en Roermond, 1 caféhouder/ winkelier, Roermond, 2 
inh. maten in herberg, 1 inhoudsmaten en gewichten in herberg en winkel; OUD, 1 kolenhandelaar, Swalmen, 
kolenmaat. Verweren: 2 geven aanwezigheid van nh. inhoudsmaten en gewichten in herberg en winkel toe, cq. 
nh. kan in herberg; vragen lage celstraf. Vonnissen: 2 maal 1 dag cel en 2 maal f  10.
17 nov., 12 pers., 1 afwezig, OUD 1 bakker, 1 hoefsmid en herbergier, 1 winkelier, Weert, 2 oude inhoudsmaat 
in winkel cq. schenkplaats, 1 inhoudsmaten en gewichten; 1 bakker, Kessel, gewichten; 1 winkelier, Maasbracht, 
gewichten; OUD en NH, 2 caféhouders, Montfort en Swalmen; 1 brouwer en caféhouder, allen inhoudsmaten; 
NH, 2 caféhouders, Neer, inhoudsmaten; 1 winkelier en 1 caféhouder/winkelier, Montfort, inhoudsmaten en 
gewichten. Verweren: 1 graanmaat stond in winkel, vraagt lage straf, 1 oude maat in schenkplaats niet gebruikt,
1 erkent dat oude maten en gewichten in winkel lagen, 1 oude gewichten aanwezig in bakkerij, 1 meende dat 
maten in herberg waren herijkt, 2 geven nh. maten en gewichten in winkel toe, vragen lage celstraf, 1 gewichten 
gebruikt om schalen gelijk te maken, 2 geven toe dat ze nh. en oude maten bezaten; een heeft zijn zaak opge
heven. Vonnissen, 8 maal 1 dag, 3 maal f  10; 1 vrijspraak, J. Becks, Swalmen, oude en nh maten, geen brou
wer/caféhouder meer.
24 nov., 27 pers., 4 afwezigen, OUD 6 winkeliers, 1 Wanssum, gewichten en oude el, 2 Horst, 1 Weert en 1 
Hansel, gewichten, 1 Venlo, oude el; 1 caféhouder, Venray, inhoudsmaat; 2 melkboeren, Venlo, inhoudsmaten; 1 
winkelier, Hansel; 1 slager, Herten, gewichten; OUD en NH, 1 winkeliers, Horst, gewichten; NH, 3 winkeliers, 
Venlo, 1 gewichten, 1 inhoudsmaat, 1 el; 7 caféhouders, Venlo, inhoudsmaten; 1 pachter, aangezien voor 
melkboer, Venlo, melkmaat; 2 melkboeren, Venlo, inhoudsmaat; 1 winkelier,1 bakker, 1 caféhouder, Wessel, 2 
gewichten, 1 inhoudsmaten. Verweren: 2 geven bezit oude gewichten toe, 1 gewichten waren voor herijk 
aangeboden. Als ze niet zijn geijkt lag het aan de ijker. Ramaekers spreekt deze versie tegen; ijkmerken zijn van 
vorig jaar, 1 geeft vondst van een maat in herberg toe, maar stelt dat ze voor het lopende jaar was aangeboden, 1 
geeft toe dat de nh. el in zijn winkel is gevonden. Geleend van zijn zwager. Wist niet dat de maat nh. was, 1 
geeft toe dat het maatje gevonden werd; dat het was aangeboden, maar nh. was teruggekomen. Daarna is arr. 
ijker Ramaekers gehoord: het maatje is nh. omdat de naam in letters niet was aangegeven op de maat, 1 erkent 
voorhanden zijn van nh. maat in herberg, vragen een dag cel; 1 aangeboden; door ijker verkeerde letter I op maat 
gestempeld. Opgeroepen als getuige a charge, arrondissements-ijker Ramaekers, bevestigt verklaring van de 
verdachte. Het had de letter B moeten zijn, 1 zijn vrouw heeft stof voor de marechaussee op de arm gemeten, 1 
levert alleen melk aan de heer van wie hij pachter is; geen patent, 1 geeft feit toe; 1 melkmaat nh., een helemaal 
niet geijkt, 1 geeft bezit van nh. melkmaten toe, 1 geeft voorhanden zijn van oude melkmaten toe, laatste drie 
vragen een dag cel, 1 heeft kan aangeboden voor herijk, ijker vergat het ijkmerk aan te brengen. IJker Ramaekers 
kan niet zeggen of de maat was aangeboden, 2 in beslag genomen maten lagen niet in de tapperij, maar in huis, 1 
geeft feit toe; meende dat gewicht herijkt was, 1 inhoudsmaat aangeboden met andere maten voor herijk en bij 
vergissing nh.. Ramaekers als getuige opgeroepen: de maat is niet voor het lopend jaar herijkt, 1 geeft 
aanwezigheid van oude en nh. maten in herberg toe, 1 nh. gewicht in bakkerij niet gebruikt, 1 oude gewichten in 
winkel voorhanden, laatste vier vragen een dag cel, 1 gaf klant mondeling het gewicht in oude ponden. 
Vonnissen: 14 maal 1 dag cel, 1 maal f  6 op grond van CP art. 479, vrijspraak voor de volgende zeven: Wed. 
Botdoor, H. Kwakers, caféhoudster, Venlo, nh. maten waren voor herijk aangeboden. Lagen niet in de herberg,
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maar in de keuken. Vraagt recht volgens de wet; J. Gravers, winkelier, Venlo, met verkeerde letter geijkt; 
P.Bastiaans, winkelier, Venlo, niet bewezen dat in de winkel een oude el lag. Zijn vrouw had alleen stof met de 
arm gemeten; H. Brouwers, pachter, Venlo, beklaagde is geen neringdoende, levert aan zijn pachtheer. De maat 
valt niet onder de ijk; Wed. Kippaars, caféhoudster, Venlo, maat aangeboden binnen de termijn en het ijkmerk B 
bij vergissing niet aangebracht; P. Lenskens, caféhouder, Venlo, nh. maat niet in bedrijfsruimte gevonden; M. 
Hellewegen, slager, Herten, in Roermond oude gewichten in gesprek met klant gebruikt. Feit niet bewezen.
25 nov., 3 pers., 1 afwezig, OUD, 1 slager, H. Roemen uit St. Odiliënberg, gewichten, zie p. 164; 1 winkelier, 
Weert, inhoudsmaat; NH, winkelier, Roermond. Verweer, 1 heeft alleen vlees verkocht bij Ned. gewicht, klant 
vroeg hoeveel het vlees in oud gewicht woog,1 oude inhoudsmaat was kinderspeelgoed. Vonnissen, H. Roemen, 
slager, zou in vleeshal in oude ponden hebben verkocht. Geen oude gewichten gevonden. Niet bewezen dat de 
overtreding is gepleegd, vrijspraak, anderen f  10.
1 dec., 6 pers., 1 afwezig, OUD, 2 winkeliers, Weert, gewichten, 1 koopvrouw, Lottum, oude el; NH, 2 
winkeliers en 1 zilversmid/winkelier, Weert, inhoudsmaten, resp. gewicht. Verweer, 1 oude gewichten in huis, 
niet in winkel gevonden, 1 oude el niet op markt gebruikt, kleindochter hield de 'stok' in de hand, 2 erkennen het 
voorhanden zijn van nh. inhoudsmaten in winkel, allen onvermogend, 1 alle maten en gewichten herijkt, ijker 
heeft mogelijk de maat vergeten. Vonnissen, 4 maal 1 dag, 2 maal f  10.
2 dec. 1 persoon, OUD, winkelier, Bergen, gewichten. Verweer: geeft bezit toe. Vonnis: 1 dag cel.
8 dec. 4 pers., NH, 1 winkelier, Weert, 2 slagers, Roermond, 1 een nh. kan, resp. 2 gewichten; OUD, 1 
caféhouder, Venlo, inhoudsmaat. Verweren: 1 zijn vrouw haalde de nh. en niet gebruikte kan uit de keuken op 
verzoek van controlerende marechaussees, 1 erkent dat nh. gewicht in slagerij lag, 1 weet niet hoe dito gewicht 
in slagerij terecht kwam, 1 oude maat niet gebruikt; wijst beschuldiging van poging tot verstoppen van de maat 
af. Laat het aan de rechtbank over. Vonnissen: C. Boonen, winkelier, Weert. Woord van marechaussee tegen dat 
van verdachte. Officier eiste toepassing wetgeving. Rechtbank: niet zeker of maat in winkel of keuken lag, vrij
spraak; de overigen 1 dag cel.
16 dec., 1 pers., OUD, 1 graanhandelaar, P. Dercks, Roermond, graanmaten in magazijn. Verweer: een vat is 
onbruikbaar en de andere stukken zijn geen maten. Vonnis: rechtbank accepteert verweer en spreekt hem vrij.
22 dec., 1 pers., NH, M. Beerden, caféhouder/winkelier, Venlo, nh inhoudsmaten in winkel. Bij verstek op 24 
nov. veroordeeld. (f10). Verweer: kannen zijn herijkt, maar voorzien van verkeerde letter I in plaats van B. OM 
vraagt vrijspraak. Vonnis: vrijspraakverweer is geldig.
23 dec., 7 pers., 5 afwezig, NH, 4 caféhouders, 3 Mook, 1 Venray, inhoudsmaten, 1 winkelier/ caféhouder, 
Venray, gewichten; OUD, 1 caféhouder Mook, inhoudsmaten, 1 winkelier, Gennep, oude el op toonbank 
getekend. Verweer: 1 oude inhoudsmaten in herberg niet gebruikt, 1 erkent twee nh. inhoudsmaten in herberg; 
vroegen korte celstraf. Vonnissen: 1 dag, afwezigen f  10.

Inv. no. 1605, 1e helft 1829
De gevangenisstraffen worden zwaarder: een, twee, drie dagen. Boetes: naast f  10 ook f  15, vooral voor gebruik 
van oude maten en gewichten en mogelijke recidivisten.
13 jan. 3 pers., OUD, 2 winkeliers, 1 winkelier/caféhouder, Arcen, oude el op toonbank getekend. Ontkennen 
feit. Vonnissen: 2 maal 3 dagen, 1 maal f  15.
20 jan., 1 pers., OUD, caféhouder, Grubbenvorst, oude maten. Erkent feit. Vonnis: f  10.
23 en 26 jan, 1 pers., OUD, winkelier, Arcen, oude el op toonbank. 26 jan. tot f  15 veroordeeld.
3 mrt., 2 pers., OUD, G. Jurgens, steenkolenhandelaar, afwezig en M. Thissen, winkelier, Siebengewalt; oude 
maten, resp. gewichten. Vonnissen, Jurgens f  15; 3 dagen celstraf voor Thissen; verklaarde dat de acht oude 
gewichten niet werden gebruikt, maar dat hij eerder voor een dergelijk feit was veroordeeld.
10 mrt., 2 pers., NH, 2 caféhouder/winkeliers, Blerick, 1 NH en 1 OUD, gewichten. Verweer: 1 erkent bezit nh 
gewicht, wijst op ziekte van zijn vrouw, 1 geeft bezit oude gewichten toe, waren onbruikbaar. Vonnis, 1 maal 1 
dag, 1 maal vrijspraak voor P. Gielissen omdat de gewichten inderdaad onbruikbaar waren.
6 april, 4 pers., OUD, 4 winkeliers, Baarlo, gem. Maasbree, 3 oude el; 1 gewichten. Verweren: 3 geven feit toe, 1 
verkoopt geen ellewaren en meet niet met de op de toonbank getekende el, allen vragen lage celstraf. Ieder een 
dag cel.
28 april, 1 winkelier, Siebengewalt, OUD en NH, VERZET. Verweer, 'maat' van een liter was een schep, erkent 
bezit oud pond. Veroordeeld tot 2 dagen celstraf (zie tekst J. Bendekers); 1 winkelier, Gennep, OUD, half pond 
op toonbank. Verweer: heeft geen toonbank, maar een lage tafel waarop het gewicht lag. Vonnis: 1 dag en de 
hoge proceskosten van f  9,45.
5 mei, 5 pers., 1 afwezig, Roermond, 4 NH 2 caféhouders, inhoudsmaten, 2 winkeliers, 1 gewichten, 1 heeft een 
nh Ned. el; 2 OUD en NH, caféhouder, inhoudsmaten. Verweer, 1 erkent vondst nh maten in gelagkamer, 
onvermogend, 1 ontkent voorhanden zijn van nh. glazen in herberg, trekt in twijfel dat getoonde maten bij hem
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in beslag waren genomen, 1 getoond gewicht in winkel gevonden, maar meende dat het herijkt was, 
onvermogend, 1 geeft voorhanden zijn van oude en nh maten in winkel toe, onvermogend. Vonnissen, 3 maal 1 
dag, 1 maal f  10; G. Gruyters, caféhouder, had feit ontkend, ook de ijker kan niet verzekeren dat getoonde maten 
de in beslag genomen stukken zijn. Daarom vrijspraak.
12 mei, 4 pers., OUD en NH, 3 winkelier/caféhouders, 1 in Melick, inhoudsmaten en oude el, 2 in Herkenbosch, 
oude inhoudsmaten; NH, 1 caféhouder, Melick, nh inhoudsmaten. Verweer, 1 aan rek hangende tinnen maat niet 
gebruikt; een andere stenen maat gebruikt om bier naar het veld te dragen. Erkent vondst van nh glazen maten in 
de schenkplaats en oude gewichten in de winkel, 1 mogelijk dat maten in herberg zijn gevonden; was die dag 
niet thuis, 1 dacht tot 30 april tijd te hebben voor de herijk; wist niet dat oude el niet op de toonbank mocht 
worden getekend, 1 maten aangeboden en geijkt; door Ramaekers tegengesproken, getoonde maten niet geijkt en 
andere zijn afgekeurd. Vonnissen, 2 maal f  10 en 2 maal 1 dag.
19 mei, 4 pers., Merum, OUD, 1 winkelier, maten en gewichten, 1 herbergier, maat; Swalmen, NH, 2 
caféhouders, inhoudsmaten. Verweer, 1 geeft voorhanden zijn van oude maten en gewichten in winkel toe, 1 
mogelijk dat in herberg een oude maat werd gevonden; niet gebruikt; 2 gaven toe dat ze nh inhoudsmaten in de 
herberg hadden. Vonnissen, allen 1 dag cel.
2 juni 1 pers., afwezig, OUD, caféhouder, Melick; oude maat in herberg. Bij verstek 1 dag celstraf.
9 juni, 1 pers., OUD, caféhoudster, Maasniel, inhoudsmaten in herberg. Verweer: de maten zijn niet gebruikt. 
Veroordeeld.

Inv. no. 1606, 2e helft 1829
30 juni, 2 pers., Ottersum, OUD, 2 winkeliers, afwezig, gewichten, gewichten en inhoudsmaten. Veroordeeld.
30 juni, 26 aug. en 15 sept., 1 pers., Ottersum, OUD, winkelier, afwezig op eerste twee zittingen, zegt niet 
behoorlijk gedaagd te zijn; zoutmaten. Twee dagen cel.

Geen vonnissen meer door Belgische Afscheiding.

Remissies van boetes in Limburg (archieven Prov. Bestuur).

1821 GS 3411, 21 feb. letter B. M. Doumen, winkelier, Rothem; van BIZA 13 feb., KB van 26 jan.no. 21, M. 
Doumen, remissie van de boete waartoe hij door de rechtbank van enkele politie in Maaseik op 29 mei 1822 is 
veroordeeld. Copie naar arr. Roermond.
1824 GS 3439, 6 feb. B, no. 29063, J. Stassen, J. Brouwers, caféhouders, F. Leenders en L. Moors, arbeiders, 
allen uit Dilsen. Afgewezen; zie tekst, p. 163-164.
Gouverneur 1103, 9 aug. 1824, no. 12, van wed. Stas, winkelierster, Maastricht 6 aug. Bezit oude gewichten, 
vroeg ontslag van boete wegens armoede. Gouverneur verwees naar de koning.
1826 Gouverneur 1176, 26 jan. 1826, no. 4, adres van J. van Stralen, winkelier, Maaseik, dd. 23 jan., vraagt 
intrekking van boete. 26 jan. gouverneur aan adressant. Moet daarvoor niet bij de gouverneur zijn.
GS 3530 en gouverneur 1209, 1826, 18 sept. no. 17, T. van Gelabeek, winkelier, Maastricht. Gouverneur kan 
niet kwijtschelden.
BIZA inv. no. 3523, letter BB, 11 juli 1826, van adm. BB aan GS, rekest 45 inwoners Tongeren; inv. no. 3526, 4 
aug., letter U, adres van burgemeester van Tongeren, 31 juli; inv. no. 3530, 12 sept., letter M, van adm. BB., KB
23 aug. 1826, verlaagt opgelegde boetes, Den Haag 2 sept. 1826. 45 neringdoenden hadden over 1825 de herijk 
verzuimd. Burgemeester verwierp verweer van onwetendheid, maar vroeg gunstig advies op grond van armoede. 
Boetes van f  5,25 tot f  3 verlaagd.
1827 GS 3540, 19 jan. 1827, H, vrouw (zonder voorletter), Goldstein, winkelierster, Maastricht. Bericht aan 
adressante zich aan koning te wenden. Beiden komen niet meer in stukken voor.
GS 3547, 30 mrt. 1827, letter U, J.L. Romer, winkelier, Maastricht, KB 9 mrt. volledige kwijtschelding. Overige 
stukken ontbreken.
GS 3554, 12 juni 1827, G, rekest G. Janssens, winkelier, Roermond, dd. 9 juni; GS 3557, van adm. BB 19 juli 
no. 34, met KB 10 juli houdend vermindering van boete.
GS 3562, 31 aug. 1827, rekest P. Jung, winkelier Maastricht, dd. 28 aug.; GS 3564, 25 sept. 1826, V, van adm. 
BB 18 sept. no. 15 met KB 10 sept. 103, hele kwijtschelding.
GS 3568 30 okt. 1827, N, adm. BB, 22 okt. no. 27, rekest J.L. Daems, Beeringen, om remissie. Slachtoffer van 
brand; kan boete niet betalen.
1828 GS 3575, 29 jan., letter V, 29 jan. 1828, KB 10 jan. volledige kwijtschelding; GS 3575, 8 jan. 1828, letter 
R, van adm. BB, 3 jan. no. 34, met rekest J. Ramakers, Zonhoven, A. Lamot, Borgloon, J. Hulsmans, Beringen 
om remissie. Ramakers kreeg remissie, de anderen afwijzing.
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GS 3588, 2 mei, letter V, E. Godhart, wed. Gillissen, winkelierster, Maastricht, aan proc. des konings. GS 3590, 
antwoord, 9 mei. Rechtsgeldig veroordeeld. Inwilliging te grote clementie en schaadt invoering van het stelsel. 
Afwijzend advies. Niet gevolgd. Verlaagd van f  10 tot f  5.

Bijlage 26. J. Geenen, Herleiding en Vergelijking der Maten en Gewigten, (Roermond 1827)32 

VOORREDE

Onlangs ontwaarde ik op eene reis langs den regten Maasoever, dat thans in alle plaatzen der Provincie Limburg, 
de nieuwe maten en gewigten in zwang zijn, door dien er verscheidene processen-verbaal tegen de overtreders 
hebben plaats gehad. Bij bijna iedere Winkelier op het platteland, vindt men eene herleiding-tafel van het oude 
gewigt in het nieuwe.

Om mijne nieuwsgierigheid te bevredigen welk gebruik men van gezegde tafeltjes maakte, verzocht ik 
vier lood tabak. De winkelier nam zijn herleidingstafeltje te baat, en woog mij vijf lood acht wigtjes en twee 
korrels. Daar ik vermeen, dat hierdoor de winkelier van de tientallige verdeeling, ingevolge KB (de wet) van den 
21sten Augustus 1816 in verband met besluit van den 29 Maart 1817 wordt afgesleept: oordeelde ik ter 
voldoening aan gezegd besluit, het voor de verkoopers dienstig te zullen zijn, hiervan een inlichtings-tafeltje der 
prijzen van de onderdeelen der Nederlandsche maten en gewigten op te maken; en wel hoofdzakelijk om den 
verkooper, eene verklaring der tientallige verdeeling op te lossen. Om nu niet te veel op mijn eigen oordeel 
voorttegaan, vertoonde ik gezegd tafeltje aan eenen der voornaamste winkeliers dezer omstreken. Na inzage 
antwoordde hij mij: ‘Ik twijfel niet, of uw tafeltje zal extra goed en ook gemakkelijk zijn, voor de winkeliers, die 
in het rekenen ervaren zijn; maar vergun mij even den tijd, dat ik Uwe eene opmerking maak. In den Franschen 
tijd, was ik de eerste, die met dit nieuw gewigtstelsel verkocht. Een landbouwer uwer gemeente, stond na 
ontvangst zijner, bij mij gekochte waren, voor mijne deur, met het hoofd te schudden. Ik zag maar altewel dat hij 
niet te vreden was, en vraagde hem: ‘Hoe is het vriend! het schijnt dat gij ontevreden zijt? ja, zeide de man, dat 
zal ik u zeggen, mijn heer! als gij niet meer met het oude gewigt verkoopen wilt, dan kom ik nooit meer in uwen 
winkel.’ ‘Elk’, zeide hij verder, ‘wil zich zelven overtuigen, wat hij voor zijn geld heeft.’ Bij nadere overweging 
dus, en bij herinnering aan het oude spreekwoord: ‘het is den geleerden goed preken’, mij zelven overtuigd 
ziende, dat ik mijn gezegd tafeltje, voor het algemeen, wat te kunstmatig had opgemaakt, heb ik ter bereiking 
van mijn doel, mij werkzaam gehouden, om het Nederlandsch pond, en deszelfs maten op te maken; maar ook, 
de vergelijking der prijzen tusschen de nieuwe en oude maat en gewigt met deszelfs nieuwe stelsel daar te stellen 
waardoor zich de eenvoudigste landman zal overtuigd vinden, dat er hoegenaamd, hiermede geen bedrog kan 
plaats hebben. Ook vermeen ik, dat gezegd tafeltje, bijzonders dienstig zijn zal, voor de winkeliers, wonende op 
de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden; om ook den Buitenlander hiervan de noodige verklaring te 
kunnen geven.

Het doel mijner werkzaamheden was, om iets daar te stellen, waardoor het publiek langs eenen 
gemakkelijken weg, een voldoende denkbeeld zich kon maken van het gebruik der nieuwe maten en gewigten bij 
het verkoopen, ten einde bevrijd te zijn, van de menigvuldige en onaangename processen-verbaal, die tegen de 
onkundigen opgemaakt worden, vooral, door dien vermoedelijk het opzigt over maten en gewigten in het vervolg 
zal opgedragen worden aan de deurwaarders der directe belastingen, tot welken post ik ook benoemd ben.

p. 5-10. Uitleg van herleidings- en prijstabellen en een groot aantal vraagstukken voor de gebruiker die zo 
de prijzen en herleidingen uit de tabellen kan halen. ‘Ik vermeen mij te kunnen vleyen, dat ook de eenvoudigste 
daglooner door een kleine verklaring mijner Tafel, zich meer zal bevredigen, met het gebruik van het nieuwe 
stelsel van maten en gewigten, dan met het oude. Het nieuwe jaarlijks geijkt wordende, moet hij zich overtuigen, 
dat er geen bedrog van te ligt of te klein, kan plaats hebben, daar in tegendeel, het oude ongeijkt blijvende, door 
enige winkeliers de groote en zwaarte willekeurig, kunnen genomen worden. Zoo was men onlangs bij zekeren 
winkelier bezig, met het wegen van eene Fransche Kroon. Eenige van het gezelschap betwistten, dat dezelve de 
vereischte zwaarte niet had. Gezegde Kroon werd in eene Schaal gelegd, en de zwaarte van twee oude lood niet 
kunnende halen, zeide de winkelier ze is te ligt. Daar wierd gevraagd: hoeveel is dezelve te ligt? Nu werden er 3 
duiten bij de kroon gelegd! (waarschijnlijk bij gebrek van het vierendeel van een lood te hebben) zie daar 
Jongens! zeide de winkelier, ze is precies een veereltje loods te ligt. Ik maak deze bemerking alleen om dat men 
zooverre gekomen was, om van duiten gewigt te maken, ofschoon dat de eene veel zwaarder dan de ander is. 
Ook vindt men winkeliers, welke het ons nieuw gewicht voor een vierendeel pond oud gewicht gebruiken.

32 J. Geenen, Herleiding en Vergelijking der Maten en Gewigten, Roermond 1827, exemplaar aan de arr.comm. Roermond,
Weert 13 juni 1828 (RAL, Prov. best:., inv. no. 12236); bijlage 27.
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Schenkt mij het geduld en lees dit navolgend voorval. Onlangs had er in mijne nabuurschap een vrouwen kof- 
fijvisite plaats. De eene vraagt de ander: waar koopt gij uwen koffj? Wel! was het antwoord dien koop ik bij 
mijnen nabuur A. Zijt gij gek, vervolgde de eerste, gaat naar B.; die verkoopt het 1/4 pond vier duiten beter 
koop, en de koffij is even goed. Ja maar, zeide de andere, B. verkoopt met nieuw gewigt. Nader is gebleken dat
B. eene once gebruikte voor een vierendeel oud gewicht, ofschoon dat eene once maar 6-1/5 lood is houdende. 
Zondigt deze niet twee maal? 1. Door het mindere gewigt. 2. Door het onttrekken van nering van andere 
gepatenteerde winkeliers? Het was dus, mijns inziens zoo wel in de belangen van den braven winkelier; als ook 
voor het algemeene bestuur te wenschen, dat het strengste opzigt hierover plaats had.

Bijlage 27. Rapporten van burgemeesters n.a.v. de circulaire van 29 juli 1823, inlichtingen 1827.33

1. Achel, 12 mei, alle belanghebbenden voorzien.
2. Arcen, 1 juni, onderzoek gedaan; geen overtredingen.
3. Baexem, 1 juni, nieuwe maten en gewichten in gebruik.
4. Beeck, 2 juli, burgemeester en veldwachter hebben gevisiteerd bij patentplichtigen. Strengste maatregelen 

zullen worden genomen tegen hen die oude eenheden blijven gebruiken. Allen zijn overeengekomen zich 
aan het metrieke stelsel te houden.

5. Beegden, 14 sept., afgelopen zondag een waarschuwing aangeplakt zich te voorzien van maten en gewichten. 
Nalatigen voor ogen gehouden welke risico's ze lopen als ze volharden.

6. Beesel, 28 mei, geen overtredingen, stelsel gehandhaafd.
7. Belfeld, 30 mei, alle bepalingen uitgevoerd.
8. Well, 12 juni, alle belanghebbenden voorzien, voor zover bekend geen tegenwerking.

Bocholt, 30 mei, alleen erkende stukken gevonden; neringdoenden aangemaand geen andere te gebruiken.
9. Bree, 20 sept. 1827, stelsel streng gehandhaafd. Ze zijn wel overal voorhanden, maar het gebruik ontmoet 

nog tegenstand. Vooral de bewoners van het platteland zijn er niet mee vertrouwd. Daarom menen velen 
benadeeld te worden.

10. Broekhuizen, 22 mei, door publicaties en maandelijkse visitaties belanghebbenden aangemoedigd het me
trieke stelsel te gebruiken. Neringdoenden voorzien en geen oude zijn op de toonbanken te vinden.

11. Buggenum, 3 aug., geheel gebruikt in deze gemeente.
12. Caulille, 9 mei, 1827, neringdoenden allen voorzien.
13. Dilsen, 23 mei, alle belanghebbenden voorzien van maten en gewichten. Zo lang de invoering niet met 

strenge maatregelen wordt voortgezet, blijven op het platteland afwijkingen bestaan. Alleen onder dwang zal 
men daar nieuw gewicht kopen.

14. Echt, 12 mei, stelsel ingevoerd. Plaatselijk bestuur is waakzaam om alle overtredingen te doen bestraffen. 
Celen, 1 juni, stelsel helemaal ingeburgerd.

15. Grathem, 2 juli, belanghebbenden zijn voorzien; geen andere maten en gewichten worden gebruikt.
16. Grubbenvorst, 16 sept., stelsel gehandhaafd, belanghebbenden hebben bij gemeentesecretaris tabellen kun

nen inzien. De boete die kort geleden in Venlo is 'geconstateerd' had meer invloed.
17. Gruytroode, 31 mei, brief 29 juli 1823 aangeplakt 29 april 1827 (!).
18. Haelen, 21 juni, nieuwe maten gebruikt. Geen overtredingen.
19. Hamont, 21 juni, stelsel door de handel gebruikt.
20. Panheel, 4 juli, stelsel voor zo ver bekend in werking gesteld. Herijk vond op tijd plaats.
21. Heythuyzen, 5 juli, besluiten uitgevoerd.
22. Gennep, 10 sept. al 5 maanden geen overtredingen. Nieuwe eenheden door de handel gebruikt.
23. Helden, 30 mei, burgemeesters en assessoren hebben in alle winkels de oude maten en gewichten vervangen 

en tabellen verstrekt. In Sevenum, Baerlo, Blerick, Neer, Roggel en Meyel worden de oude gebruikt. Veel 
ingezetenen gaan daar nu kopen. Het nieuwe systeem moet overal worden ingevoerd.

24. Herten, 15 juni, alleen metriek stelsel gebruikt.
25. Horn, 21 juni, stelsel gebruikt, geen overtredingen, maten en gewichten geijkt.
26. Horst, 21 sept., graan- lengtematen en gewichten gebruikt.

33 Arr. Commissaris Roermond aan gouverneur, Roermond 4 okt. 1827 (RAL, Prov. bestuur, gouverneur, inv. no. 1256).
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27. Hunsel, 1 juni, nieuwe maten en gewichten in gebruik.
28. Ittervoort, 28 mei, metriek stelsel in gebruik.
29. Kessel, 18 sept., meer en meer gebruikt.
30. Kessenich, 27 aug., geen overtredingen geconstateerd.
30. Lille St. Hubert, z.d., neringdoenden voorzien.

Bijlage 28. Processen-verbaal in door België bestuurd Nederlands Limburgs gebied (1832-1825, 1837).34

Een gedrukt proces-verbaal, jaartal, dag, maand, tijd, voor- of namiddag, nous (1: namen belastingambtenaar) 
commis de X classe de l'administration des Contributions directes, Douanes et Accises en résidence a (dorp of 
stad), dument assermenteés et munis de notre commission, nous sommes rendues accompagnés de M. (2: namen 
andere ambtenaar) (3: burgemeester, schepen of wethouder, assessor of bijzitter, of commissaris van politie) d' 
(4: plaats) dans (5: de zaak of winkel) d' (6: namen overtreder), patentable dans ladite (7: stad of dorp) ou étant 
nous avons reconnue qu'is s'y trouvait (8: hoeveelheid maten en gewichten en categorie van overtreding)
............... qui, conformement aux lois et dispositions existantes sur le système métrique, ne peuvent pas se
trouver dans le commerce, et dont en consequence la seule existance a (9: winkel, magazijn, kantoor, kroeg etc.) 
dudit patentable constitue un delit. Aussitôt nous en avons operé la saisie et nous en avons formé un paquet que 
nous avons mis sous bandes croisées, revetues du cachet de l'administration des Contributions Directes, Douanes 
et Accises, et immediatement nous l'avons envoyé, accompagné du present Procès Verbal, au Procureur du Roi 
près le tribunal de l'arrondissement d' X. Enfoi de quoi chacun de nous a revetu de sa signature le Procès-verbal 
qui precède, dont une expédition sera adressée au Commissaire du district, et une autre a l'Inspecteur des Con
tributions directes, etc. de l'arrondissement. (m/g = maten en gewichten)

Omslag no. 1. 80 pv.'s, 1832. Deze pv.'s werden naar GS in Hasselt gestuurd en verwijzen naar de rb. van 
Maastricht die tijdelijk in Tongeren is gevestigd.
Winkeliers 43: oud, 10 gewichten, 1 gewicht en el, 1 inhoudsmaten; oud en nh, 5 gewichten, 1 oude gewichten 
en een nh. inhoudsmaat, 1 een oude maat en een nh. meter; oud en helemaal niet geijkt, 1 gewicht; nh, 8 
inhoudsmaten, 9 gewichten, 3 m/g; vals, 1 m/g; 2 'illegale' m/g.
Winkelier/caféhouders: 1, nh. inhoudsmaten en gewichten.
Caféhouders: 29, 28 nh. inhoudsmaten, glazen of kroezen; 1 oude en nh. inhoudsmaat.
Bakkers: 1, nh. gewicht in bakkerij.
Slagers: 3, 2 nh., 1 oude en nh. gewichten.
Smid: 1, oude gewichten.
Apotheker: 1, oude en nh. apothekersgewichten.
Boterhandelaar: 1, oude inhoudsmaten.
Koopman in ellegoederen: 1, oud en nh gewicht.

Omslag no. 2, 116 pv.'s, 1833
Winkeliers 64: oud, 3 maten, 18 gewichten, 1 m/g, 1 el, 2 meter met oude el erop; oud en vals, 1 gewichten; oud 
en nh, 2 m/g, 1 oude el en nh. meter; nh., 7 maten, 13 gewichten, 7 m/g, 1 el en gewichten, 3 nh. meter of deel 
ervan; nh. en oud opschrift, 2 gewichten, 1 Ned. el; vals, 1 gewichten.
Winkelier/caféhouders: 4, 4 oude gewichten en nh. glazen.
Caféhouders: 36, 31 nh., 5 oude maten of glazen.
Herbergiers: 1 nh. liters.
Bakkers: 7, 1 oude, 5 nh., 1 valse gewichten.
Steenkoolhandelaren: 3, 2 nh. maten, 1 maat zonder opschrift.
Ketelmaker: 1 nh. gewichten.

Omslag no. 3, 48 pv.'s 1834.
Winkeliers 21: oud, 4 gewichten, 2 oude el, 1 oude m/g; oud en nh., 3 maten, 3 nh. maten en oude gewichten, 1 
nh. maten en oude el; nh., 4 maten, 1 gewichten, 1 m/g; verzet: L. Hoebroeck, Sittard, geweigerd m/g te tonen. 
Winkelier/caféhouders: 4, 1 oude, 1 oude en nh., 2 valse m/g.

34 E. Nuyens, Archiefstukken van het Belgisch gouvernement der provincie Limburg op thans Nederlandse gemeenten betrekking 
hebbende, 1830-1839; no. 11251, dossier 9D, ‘Poids et mesures. Procès-verbaux des contraventions’, 1832-1835, 1837 (RAL, 
cat. no. 04.01).
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Caféhouders: 10, 2 oude, 8 nh maten of glazen.
Herbergier en caféhouders: 1, nh. glazen.
Bakkers: 4, 2 nh., 1 oud gewicht, 1 oude m/g.
Smid: 1, nh. gewicht.
Landmeter: 1, nh. en Pruisische lengtematen en meetwerktuigen.
Kolenhandelaars: 2, 1 nh gewicht en 5 dito maten, 1 maten.
Kooplieden: 4, 1 oude en nh, 2 nh, 1 valse gewichten.
Omslag no. 4, 91 pv.'s 1835
Winkeliers 29: oud, 2 inhoudsmaten, 3 gewichten, 2 m/g, 4 meter of el, 1 kolenmaat; oud en nh: 1 oude gewich
ten en een nh. maat, 1 gewichten, 1 m/g; nh, 2 m/g, 6 gewichten, 2 meter of el, 2 inhoudsmaat; vals, 2 gewichten. 
Winkelier/caféhouders: 2, oude gewichten.
Caféhouders: 49, 7 oude-, 42 nh. maten en glazen.
Koopman/caféhouder: 1, oude gewichten.
Kooplieden: 3, 1 oud en nh., 1 nh. gewichten, 1 nh. kwartmudde.
Steenkoolhandelaren: 2, 1 nh. gewicht, 1 nh. maten en gewicht.
Fruit- en stroopverkoopsters: 5 nh. maten.

Bijlage 29. Bijdragen van Bahlman en Bastert tijdens de behandeling van het wetsontwerp van 1881.35

Het lijkt opvallend dat 60 jaar na de invoering van de meter in de Kamer anti-metrieke verklaringen zijn afge
legd bij de behandeling van het ontwerp IJkwet 1882. Het Kamerlid uit Tilburg, B.M. Bahlman wilde terugkeren 
naar de oude el. Hij kwam echter uit een textielfamilie en juist die industrietak bleef tientallen jaren oude maten 
hanteren. Hij zei: “Met groot genoegen heb ik gezien dat de oude el is opgenomen in het wetsontwerp en nog 
meer genoegen doet het mij dat de minister die oude el heeft gehandhaafd. Wat is een el en wat is een meter? Dat 
is de zaak die wij op het ogenblik moeten onderzoeken, en dan verklaar ik gulweg dat de meter eigenlijk gezegd 
in den kleinhandel een onding en de el daartentegen iets natuurlijks is. De el alleen geeft aan het volk eene con
trole dat het goed wordt bediend. Hoe is de meter in de wereld gekomen? In den tijd der Fransche Revolutie, 
toen men alles ten onderste boven wilde werpen, toen men ook een nieuwen kalender wilde scheppen, moest 
men ook een nieuw stelsel van maten hebben. De geleerden zijn toen bij elkander gekomen en hebben gezegd: 
Laat ons het zoo en zooveelste gedeelte van den aequator (sic) als lengtemaat nemen. Nadat zij met veertientalli- 
ge logarithmen aan het werk waren geweest, hadden zij eindelijk het zoo en zooveelste gedeelte van den aequa- 
tor gevonden, en dat was de meter. Maar toen zij de berekening nog eens nagingen, ontdekten zij eene fout, en 
nadat zij die hadden gevonden, ontdekten zij er nog twee of drie, totdat zij tenslotte tot de conclusie kwamen: 
laten wij maar behouden wat wij hebben, al is het dan ook niet het zooveelste gedeelte van den aequator. De 
meter hangt dus in de lucht; maar wat is de el? De el is iets geheel anders, die heeft ieder aan zijn ligchaam. De 
lengte van den schouder tot aan het einde van den wijsvinger, dat is de el. Wanneer de minister (van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid G.J.C. Klerck) of de heer (W.A.) Viruly mij het genoegen wil doen eens met mij mede te 
gaan op een drukken marktdag en den kleinhandel aan te zien, dan zullen zij ontwaren dat de boer, als hij een 
stuk van den koopman neemt, het tegen zijn arm houdt om te zien of hij de goede maat heeft gekregen, of werke
lijk het goed els-breed is. Het volk heeft dus controle wat de el en niet wat den meter betreft. De heer Viruly 
heeft het onzedelijk genoemd dat de wet niet duidelijk is; maar onze wetten wemelen van onduidelijkheden. Ik 
wil den heer Viruly, die met den handel bekend is, een voorbeeld noemen. Het wetboek van koophandel spreekt 
van een orderbiljet. Welke koopman kent dat? Wij noemen het een accept of promesse. Toch staat er in de wet 
orderbiljet. Dit is ook eene onzedelijkheid. Dit is ook onduidelijk en moest ook verwijderd worden. Men heeft 
den wissel voor het internationaal verkeer en de assignatie voor het binnenlandsch verkeer. Waarom mag men nu 
ook niet hebben meter en el? Waarom kan men niet het gebruik van de el facultatief stellen? Niemand kan per 
meter meten, want als hij het vijf minuten heeft gedaan hangen hem de armen moe bij het lijf. Ik hoop dus dat 
men het amendement van de heeren Viruly en (L. Oldenhuis) Gratama niet zal aannemen omdat men dan aan het 
volk de controle ontneemt. Het volk wil niets weten van hetgeen niet in evenredigheid is met het menschelijk 
ligchaam; de el is daarmede in evenredigheid, niet de meter. Bij het uit het hoofd rekenen is het - hoe vreemd het 
ook klinken moge - gemakkelijker per el dan per meter te rekenen. Ik dank de regering dat zij mede is gegaan 
met het advies der meerderheid van deze Kamer en ik hoop dat die meerderheid het besluit van verleden jaar zal 
handhaven.”

35 Handelingen 1881-1882, 57ste zitting, 6 maart 1882, 944; 58ste zitting, 7 maart 1882, 948-949.
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De volgende spreker, Oldenhuis Gratama, onthulde dat op 18 november in een verder niet genoemde Drentse 
krant was bericht dat bij de regering zou worden aangedrongen tot erkenning en toelating van de oude el tot de 
ijk. Een dag later hield het kamerlid J.N. Bastert een pleidooi voor het tolereren van oude eenheden. Hij ver
klaarde dat hij fabrikant was en zelf lasten, oude zakken en Rijnlandse maten gebruikte.

Afbeelding 7. Een knop- en een krukgewicht, ieder van 1 Nederlands ons, geijkt vanaf 1830.
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Register van personen

J. Q. Adams, Secretary of State USA 29 
J.A. Achaz, winkelier Nijmegen 168 
H. Aeneae, natuurkundige 41, 48, 65-66, 69, 71, 
73-74, 90, 93
G. Ahlers, kruidenier Amsterdam 159-160 
J. Th. Aholt, deserteur in 1820 154
F.J.B. d'Alphonse, rekestmeester Amsterdam 139 
J. Arnoul, onderprefect Hasselt 188-189, 212 
Lady Attlee 219
Generaal Augereau 67

W. Baars, onderwijzer 116 
M. Backer, substituut-officier van Justitie Amster
dam 162
G. Bacot, politicus 63
A.B. de Back, adjunct-ijker in N. Amstel 141,143-, 
144, 147, 161-165, 213
O.S. Bangma, examinator stuurlieden en arr.ijker 
Amsterdam 140, 147 
W. Bartjens, rekenmeester 115
G. Bauduin, molenaar en groothandelaar Urmond 
191
J. F. van Beeck Calcoen, natuurkundige 71 
N. Beets, schrijver 119-120 
A. Besier, ‘directeur’ 66
H. Besier, 1802 commissielid invoering meter 68
F. W. Bessel, natuurkundige 94
F. Beyerinck, hoofdingenieur Waterstaat in Gelder
land 179
S. jonkheer van Beyma thoe Kingma, Kamerlid 
Friesland 127
H.A. Bleuminck, 1820 deserteur 153 
Jean le Bon, Franse vorst 24 
Napoleon Bonaparte 33, 49-52, 54-57, 66, 69-70, 
78, 83-84, 86, 89, 95 135, 138, 149-150, 181, 183, 
188, 210, 221
G. Bongaerts, logementhouder en leverancier van 
hooi en haver Roermond 202
A. Boot, arts/apotheker Amsterdam 163 
C. Boot, adjunct-ijker Naarden 144-145, 147-148, 
161-165, 222
J. C. de Borda, astronoom 41
A. van den Borg, winkelier Posterholt 205
H. Bosscha, ingenieur 111
R.J. Bouricius, lid vergelijkingscomissie Gelder
land 139
J. Bourjé, arrondissementsijker Middelburg 107, 
109, 117
C. de Brouckère, gouverneur van Limburg 190 
J. Brouwers, caféhouder Dilsen 203 
L.A. Brown. 210, 225 
W. Burskens, winkelier Arcen 202

N. van Callegoed, lid vergelijkingscomissie Gelder
land 139
H. A. Callenfels, schoolopziener Zeeland 117
G. Cassini, kartograaf 50
F. Cavenne, 1799-1800 hoofd centrale administratie 
Nedermaas 181
A. V. graaf de Celles,. prefect departement Zuider
zee 135
J. A. Chaptal, chemicus en tot 1809 minister van 
BiZa 50-51
J. Charles, natuurkundige 44
Henry Chicheley, aartsbisschop van Canterbury 27
F.A. Clerx, arts/apotheker Amsterdam 164-165 
A. van Coesandt, timmerman Weesp 161
C. Compans, winkelier Roermond 202, 219 
J.N. markies de Condorcet, filosoof 40, 44 
P. ridder de Coninck, na 1817 minister van BiZa 97 
R.D. Connor 15, 28, 47, 61, 88, 208
C. Corel, winkelier Amsterdam 167
D. Coster, arts 129
P. Corver, onderwijzer 115
G.D. Crommelin, KvK Amsterdam 169 
Cudell, commissaris van politie Maastricht 192

C. van Damme, winkelier Waver in Waals-Brabant 
102
P.J. van Damme, winkeleier Deinze 105
M. Danloux-Dumesnils 39
C. Davids 12, 209-210
A.M. Dejongh, winkelierster Maastricht 204
J. B. J. Delambre, astronoom 42-44, 47
L. Deschamps, inspecteur ijkwezen in Nedermaas
184. 187-190, 212
F. C. Donders, hoogleraar oogheelkunde Utrecht 
131
J. Doornebosch, stadsijker Amsterdam, daarna arr. 
ijker 69, 140
Th. Dotrenge, Kamerlid Zuid-Brabant 84

Edward III, Engelse vorst 27
F. d'Eglantine, dichter 46 
Eratosthenes, Griekse wiskundige 42
E. Eylers, caféhoudster Amsterdam 160

H. B. Ferrand, 1801-1801 prefect Nedermaas 181 
W. Fijnje, politicus 64
Filips de Lange (Franse vorst) 25 
Filips II (van Spanje) 213 
J. Florijn, lid Eerste Klasse 122 
J. Fokker, politicus 65 
J. P. Fokker, natuurkundige 71, 73 
Francotte, caféhoudster Luik 102
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Frans I, Franse vorst 25 
W. Frijhoff 7, 10-12, 51, 208-209, 211-212
C. F. Gauss, natuurkundige 94 
J. Geenen, schrijver van herleidingstabel Weert 199 
J. de Gelder, hoogleraar wiskunde in Leiden, 113
115, 220
J.F. Gendebien, Kamerlid Henegouwen 85-87 
N. Girard, 1795-1799 hoofd centrale administratie 
Nedermaas 181-182
E. Godhard, winkelierster Maastricht 204 
M. van der Goes, minister BuZa Bat. Republiek 66
I. Gogel, politicus 65-66, 68 
J. Goldberg, agent Nationale Oeconomie 66 
J. Goossens, azijnhandelaar Schimmert, 201
B. A. Gould, Amerikaanse natuurkundige 45 
Granvelle 24
J. Grevelinck, zeeman, adjunct/arr.ijker Amsterdam 
140, 142, 147, 161, 164-166 
A.A.G. Guye arts, 129 
A. van Haersolte, ‘directeur’ 66 
P. Haeyen, marechaussee Roermond 203 
T. Halbertsma, verloskundige Utrecht 133-134 
J.K. Haur 21 
J. Hébert, Jacobijn 43 
M. Hellewegen, slager Herten 203
H. Hemkes, onderwijzer 116 
Hendrik II, Franse vorst 25 
Hendrik III, Franse vorst 25 
Hendrik III, Engelse vorst 7 
Gericke van Herwijnen ‘commissaris buitenge
woon’ 197
P. Hoeven, winkelier en wielenmaker Posterholt 
205
Bernardus Hoffman, politicus 63
E. de Hoffschmidt, Kamerlid Luxemburg 85, 86
G. K. van Hogendorp, politicus 70-71, 79, 85, 87 
J. van Hooff, politicus 63
S. van Hoogstraten, politicus 68, 85, 86-87 
W. van den Hoonaard, onderwijzer 116 
J. Hulsmans, winkelier Beringen 203-204 
Chr. Huygens, natuurkundige 35, 82
H. van IJzer, Amsterdamse koopman 145

P. Joling, onderwijzer 116
P.W. de Jong, apotheker Amsterdam 166
P. Jung, winkelier Maastricht 209

J. de Kanter, schoolopziener Middelburg 109 
Karel de Grote, 9, 23, 25, 36, 138 
Karel V 213
Karel XI, Franse vorst 25 
A. G. Kästner, dichter en wiskundige 93-94 
R. L. van Andringa de Kempenaar, prefect depar
tement Boven-IJssel 135

P. Klaassen, 1820 deserteur 153

Kleman en Zonen, fabrikant van maten en gewich
ten Amsterdam 152
M. Klinkenberg, winkelierster Maastricht 204 
L. de Koff, wijnroeier 107 
J. Knoppert, winkelier Beekbergen 217 
C. baron Krayenhoff, lid Eerste Klasse 122
H. Kretschmer, arr.ijker Zutphen 152, 154-156, 216 
J. Krol, arr.ijker Sneek 106, 115-116 
J. Kuipers, graanhandelaar Posterholt 205 
W. Kula, 15, 18-19, 21-23, 25, 32, 36, 56, 61, 111, 
183, 185, 189, 208-209, 2110212, 215-216

A. Lamot, winkelier Borgloon 203-204
C. E. P. J. markies de Laplace, Chambre des Pairs
55, 57
P. S. markies de Laplace, natuur- en wiskundige 
50-52
A. Lavoisier, chemicus 44
F. Leenders, textielarbeider Dilsen 203
D. de Leeuw, commissielid invoering meter 68 
L. Lefèvre-Gineau, instrumentmaker 44, 48
L. Lehman, hoogleraar verloskunde Amsterdam 
133-134
S. Lemmens, koopman Roermond 202 
J. E. Lenoir, instrumentmaker 42
D. van Lente 9
P. Leuven, winkelier Arcen 202
F. van Leyden, minister van BiZa onder Lodewijk
Napoleon 72
L. van Limburg Stirum, politicus 70 
W. Lindeman, fabrikant van maten en gewichten in 
Amsterdam 144
A. van Linz, leraar handelsrekenen Amsterdam
150-151
R. Lobatto, adviseur over maten en gewichten 146 
Lodewijk XII, Franse vorst 24 
Lodewijk XIV, Franse vorst 25, 38 
Lodewijk XVIII, Franse vorst 54
E. Loneux, inspecteur hospitalen van Luik 84-86 
P. Loysel, 1801-1806 prefect Nedermaas 181, 188, 
212

C. van Maanen, onder Willem I minister van Justi
tie 97, 102
J. van Maanen, politicus 63
J. van Maanen, lid van Commisie tot de Zaken der
Geneeskunde 121-123
J. de Man, verloskundige Veere 134
J. Marat, Jacobijn 43-44
M. Mathieu, Chambre des Députés 55
A. Matthies, koffiehandelaar Amsterdam 151
P.F. A. Méchain, astronoom 42-44, 47
J. Meerman, taalkundige 71
P. Meesters, onderwijzer 116
P. Meinders landbouwer Houtrijk 103
P. Meijers, molenaar Kerkrade 196
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J. de Mist, politicus 63
G. Moll, natuurkundige 96
J. Montalivet, na 1809 Franse minister van BiZa
50, 53, 78, 85, 136-137, 183, 188
C. Montesquieu, Franse filosoof 37
L. Moors, textielarbeider Dilsen 203
P. M. baron de Morogues, Chambre des Pairs 57
C. P. E. baron de Mounier, Chambre des Pairs, 
56-57
G. Mouton, koster St. Pauluskerk Lyon 34-35
H. Müller, winkelier Amsterdam 159 
Wed. Müller, winkelierster Ulestraten 200

T.A. Nagel, justeermeester-generaal Trooise ge
wichten, arr. ijker 140, 153, 159 
J. Napier, wiskundige 33-34 
Lodewijk Napoleon, ‘Koning van Holland’ 69, 71, 
77, 121, 210
Jacques Necker, in 1787 Franse minister van Bin
nenlandse Zaken 37
F. de Neufchâteau, in 1796 Franse minister van 
BiZa 182

J. van Oort, arr. ijker Amersfoort 145

G. J. Palthe, wiskundige 67-68
Wed. Pasdeloup, winkelierster Amsterdam 141 
P.J. baron Pijcke, Kamerlid Oost-Vlaanderen 85, 86
G. Pijman, ‘directeur’ 66
W. Pitt, Britse Eerste minister 43
D. Plegstra, assessor Aalsmeer 143
J. Plumers notaris Ellewoutsdijk 104, 106 
A. van de Poel, winkelier Nijmegen 168 
A. Proot, stadsijker, later arr. ijker Arnhem 138, 
152-153

W. Queysen, politicus 63

J. Ramaekers, winkelier Zonhoven 203-204 
M. Ramaekers, arr. ijker Roermond 197, 202 
R. Rentenaar 64
I. Reydon, apotheker Amsrterdam 125
L. A. Reyphins, Kamerlid West-Vlaanderen 85-86
A. Reigersman, Kamerlid Noord-Brabant 85-86
H.E. Reinhoff, winkelier Amsterdam 167 
P. Reiniers, arr.ijker Maastricht 190-196
C. Reyninck, timmerman Weesp 162
M. de Robespierre, leider Jacobijns bewind 40, 44 
W. F. baron Röell, tot 1817 minister van BiZa 83
H. Roemen, slager St. Odiliënberg 199-203 
J. B. Roggieri, 1806-1814 prefect Nedermaas 137, 
181, 183-184, 188, 212
D. Roncin 33,111, 208

W. Sänger, hoogleraar verloskunde Groningen 133
J. Scheer, ketellapper Luxemburg 102
R.J. Schimmelpenninck, politicus 63-64, 68-69

J. Schrikker, winkelier Amsterdam 166 
M. Siegenbeek, taalkundige 71
A.E. Simon Thomas, verloskundige Leiden 132
134
D. Snatich, onderwijzer Groningen 118
J. Spoors, politicus 65
J. Stassen, caféhouder en schout Dilsen 203
S. Stevin, natuurkundige 33-34
J.G. Stierling, adjunct-ijker Nieuwe Amstel, arr.
ijker Amsterdam 141, 147, 159-160
B.J. Stokvis, arts 128-129 
A.B. Strabbe, onderwijzer 115
J. baron de Mey van Streefkerke, Secretaris van 
Staat 97
L.E. baron de Surlet de Chokier, Kamerlid Limburg 
85, 86
J.J. Suyver, apotheker 129
J. H. van Swinden, natuurkundige 41, 45-46, 48-49, 
60-61, 64-67, 69,73-74, 83, 90, 93, 96, 106, 114, 
122, 173-174, 209

C. M. de Talleyrand 24, 38-40, 94
J. Tartarin, winkelier Waver in Waals-Brabant 102 
L.J. baron de Thénard, Chambre des Pairs 57 
A. van Tets van Goudriaan, gouverneur van Noord- 
Holland 96, 141
A. Thiers, minister van handel onder Julimonarchie, 
55
S. Thoburn, Britse ‘Metric Martyr’ 218-219 
Simon Tolder, commisaris kleine ijk, arr.ijker Am
sterdam 141
J. van Toon, ijker Nederbetuwe 138 
J.G. Trallés, natuurkundige 48 
Grondbezitter Tunck, Vlaanderen 84-85

H. Urbain, notaris Fauvilliers 104
G. Uyttenbroek, winkelier Maastricht 204.

P. Vaessens, spekverkoper Maastricht 204 
T. Valkonen 209, 225 
J. van der Veen, winkelier Amsterdam 166 
A. Verster, koopman Amsterdam 63 
Wed. Vilain, winkelierster Waver in Waals
Brabant 102
M. van Verduynen, 1822-1830 districtscommissaris 
Roermond 197-198, 203
A.F. Villemain Chambre des Pairs, 57 
J. Visser, onderwijzer 107-108, 222
G. Voetius, predikant Utrecht 212
C. Vollenhove, referendaris 174 
P. Vreede, politicus 62-64
H. Vriezekom, landbouwer Spaarnwoude 103
G. Vrolik, secretaris Eerste Klasse 96, 1122

J. de Waele, winkelier Brussel 102 
X. Wasseige, Kamerlid Namen 85 
James Watt, Brits technicus in de 18e eeuw 221
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H. Wautier, gemeenteontvanger Lendelede bij Kort
rijk 104-105
P. Weiland, taalkundige 71
Willem I, Nederlandse vorst 6, 48, 59, 79-80, 89,
135, 139, 142, 151, 172, 181, 189, 208, 210, 215,
223
H. Wijnbeek, hoofdinspecteur niet-universitaire 
onderwijs in Nederland 178-179 
P. Wolters, graanhandelaar Posterholt 205

C. Zoel, assesor Aalsmeer 143
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Curriculum vitae

J.M.A. Maenen is geboren op 11 augustus 1951 in Heerlen. Na het behalen van het athene

umdiploma in 1974 studeerde hij twee jaar studie Engels aan de Katholieke Universteit in 

Nijmegen. In 1976 stapte hij aan dezelfde universteit over naar geschiedenis. In 1983 stu

deerde hij af in Nieuwe Geschiedenis vóór 1870 met als bijvakken Paleografie/Codicologie en 

Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme.

Hij is medewerker paleografie en de codicologie bij de afdeling Hulpwetenschappen 

van de Geschiedenis geweest bij Middeleeuwse Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen onder leiding van Prof. dr A. Gruys (projecten: Computergestuurde handschriften

beschrijving en de tentoonstelling “Moderne Devotie -  Figuren en Facetten”).

Sinds 1993 is hij in dienst bij de Stichting Uitzicht als onderzoeksmedewerker bij 

Nieuwe Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (archiefonderzoek en schrij

ven van het proefschrift).

Vanaf 16 september 2002 werkt hij in het Gemeentearchief van Nijmegen; het werk 

bestaat uit historisch onderzoek waarvoor derden opdracht geven aan het archief.


