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ENKELE GEGEVENS BETREFFENDE DE INHOUD VAN DE WIJN- EN 

BIERKANNEN IN ONZE GEWESTEN. 

André F. DE GROOTE 

Algemeen wordt aangenomen, dat de Romeinen 

hun sysLem van maten en gewichten in onze gewesten hebben inge

voerd, toen zij omstreeks de jaren zestig vbbr onze tijdrekening de 

westelijke gebieden veroverden. 

Dit systeem bleef lange tijd in gebruik, maar vanaf de staats verbrokkeling , 

ten tijde van de feodaliteit, begon ieder gewest een eigen stelsel van 

maten en gewichten te hanteren. 

Sommige steden en gemeenten van enig belang, gebruikten het historisch 

gegroeid stelsel, gedifferentieerd en aangepast aan de eigen behoeften. 

Deze verscheidenheid zorgde voor heel wat moeilijkheden, in de onderlinge 

handelsbetrekkingen, voor het omrekenen en vergelijken van de opgegeven 

maten en gewichten. 

De onderlinge verhoudingen werden bepaald met behulp van allerhande 

tabellen, die op hun beurt soms kleine verschillen vertoonden, al naar

gelang de competentie ter zake van de verschillende auteurs. 

In Frankrijk werd ten tijde van Filips V (1316 - 1322) en Lodewijk XI 

(1461 - 1483), gepoogd om tot een eenmaking van maten, gewichten en 

mun ten te komen. Ook in de 16de eeuw, ten tijde van Filips II, wilde 

men in de Spaanse Nederlanden een eenheidss telsel invoeren. Door de 

omwil en het eigenbelang van de steden en gemeenten, konden deze 

hervormingen niet worden doorgevoerd. 

Met de invoering van het decimaal stelsel na de Franse revolutie, in ons 

gewest verplichtend geworden met ingang van 1 vendemiaire an X of 

23 september 1801, werden de plaatselijke gebruiken overal uitgeschakeld 

en vervangen door een eenvormig stelsel, gebaseerd op een objectieve 

basiseenheid , nl. de meter , zijnde het tien miljoenste deel van de afstand 

tussen de pool en de evenaar. 
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In onze gewesten heeft de grootheid van de maten en gewichten, 

tussen de l4de eeuwen het einde van de l8de eeuw, geen al te 

belangrijke wijzigingen ondergaan. Er werden wel verschillen in 

min of in meer vastgesteld, afhankelijk van het gewest en :van de 

materie of het produkt die gemeten werd. 

Berekend aan de hand van handschriften van het Brugs Sint-Jans

hospitaal (1), met betrekking op het vergieren van vaten ter "crane" 

in het jaar 1300, komt de inhoud van één Brugse stoop overeen met 

2,215 liter (2). Bij de invoering van het decimaal stelsel in het begin 

van de 19de eeuw, werd de inhoud van één Brugse stoop, voor aL.~ 

vloeistoffen, bepaald op 2,259 liter. 

Wat betreft de tinnen wijn- en bierkannen 

vervaardigd vbbr het einde van de 18de eeuw, dient een onderscheid 

gemaakt te worden tussen de kannen die gebruikt werden als inhouds

maten voor vloeistoffen en de kannen voor huishoudelijk gebruik (3). 

Alle kannen werden vervaardigd voor een bepaalde inhoudsmaat en 

de tingieter diende hiermede rekening te houden bij het vervaardigen 

van zijn gietvormen. 

De kannen die bestemd waren om als maatkan te worden gebruikt, 

moesten vbbr de ingebruiksneming ter ijking worden aangeOoden. 

Tot het einde van de 18de eeuw, en plaatselijk nog langer, waren de 

volgende kleine inhoudsmaten (clene maten) voor vloeistoffen in 
.;.. 

gebruik (4). 

- de stoop (ook ghelte genoemd) met een inhoud van vier pintc>--

- de pot (ook kan genoemd) met een inhoud van twee pin -~b •. 

- de pint. 

(1) Rijksarchief Brugge - Aanwinsten 1913. 

(2) D.Verlé: Geschiedenis Ijkwezen - De Gidsenkring 1971 . 

(3) B.Dubbe - Tin en tingieters in Nederland. Hfdst.V. 

(4) Adr.van der Gucht - Cijferboek (1569) fol.5 v o
, geeft volgende 

verhouding: 
"Een schreve houd 4 stoopen of ghelten . 
Een stoop houd 2 Potten of kannen. 
Een pot houd 2 pijnten ... " 



- . 

- / ' 

Zoals we hiervoor reeds aangehaald hebben, was de inhoud van 

eenzelfde inhoudsmaat, soms verschillend naargelang de gemeente 

of het gewest (5) (6). 

Dit blijkt duidelijk uit een vergelijking van de inhoud van één pint 

omgerekend volgens de bepalingen van het decimaal stelsel (7). 

1) Graafschap Vlaanderen 

2) 

- Brugse Vrije 

- Kasseirij van de Oudburg 
en Land van Waes 

- Kasseirij Ieper 

- Kasselrijk Kortrijk 

- Kasselrij Oudenaarde 

Kasseirijk Veurne - voor wijn 

voor bier 

Hertogdom Brabant 

Kwartier Antwerpen: 

- Antwerpen 

- Lier 

- Mechelen 

Kwartier Brussel: 

- Brussel voor bier 
voor wijn 

Kwartier Leuven: 

- Leuven voor bier 
voor wijn 

0,5648 1. 

0,5766 1. 

0,5735 1. 

0,5732 1. 

0,554 1. 

0,5745 1. 

0,7245 1. 

0,7109 1. 

0,711 1. 

0,6865 1. 

0,6772 1. 
0,6501 1. 

-, 

0,656 1. 
0,9029 1. 

(5) Adr.van der Gucht - Cijferhoek (1569) fo1.6 va: 

(6) Idem - fo1.§ va: 

"De 3 stoopen te Doornijcke, zijn maer 2 te Ghencl. 
De 53 stoopen te Cortrijcke, zlJn 52 te Ghend. 
De 22 stoopen tot Iperen, zijn 20 te Ghend. 
De 31 stoopen Douways, zijn 25 te Ghend." 

"De 29 potten ofte kannen Brughs, zijn te Ghend maer 28. 
De 25 potten Antwerps ende Mechels, zijn te Ghend 15 1/2 
stoopen ende te Brugghe 16 stoopen schaers." 

(7) P . Vandewal1e - Oude maten; gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, 
Brabant en Limburg - 1984. 
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Ieder gewest had zijn eigen ordonnantiën betreffende het ijken van 

maten en gewichten (8). 

Voor de inhoudsmaten werd de juiste inhoud aangeduid door het aan

brengen, in de hals van de kan, van een pin of pegel (gepinde kan). 

De plaats waar de pegel moest worden aangebracht, was afhankelijk 

van de grootte en de vorm van de kan j dit was meestal een vingerbreed 

tot duimbreed onder de rand (3). 

Men mag aannemen, dat kannen die ijkmerken dragen maar geen pegel 

hebben, tot aan de rand moesten gevuld worden om de volle maat te 

bevatten. 

Voor Brugge vinden we de vroegste vermelding betreffende het ijken 

in de Stadsrekening van het jaar 1306 (9), en in 1307 wordt Jan Van 

Haerlebeke vernoemd als ijker. 

De rekening over het jaar 1411, sluit met een uiteenzetting van alles 

wat de Stad toebehoort, ondermeer: (10) 

IIDit zijn de coperine gewichten ende coperine maten der 

stede van Brucghe toebehorende, de welke Jacop Kense 

der Stede ykere in handen heift. 11 

.. " .. 

"Dit es de stoopmate 

Eerst een stoop. 

Jt. een vierendeel. Jt. een pin te. 

Jt. een halue pinte. Jt. de helft van 

halue pin te. Jt tderdedeel van 

halue pinte; al coperin" 

(8) " ... Toeghelaten de ijckers zoo van maten ende cannen als 
van balancen voor toecornrnende jaer te ijckene met dit 
teicken ... " 
S.A.B.Brugge - Ferie van de Tresorie 1578/1598 fol.87 vOo 

(9) Gilliodts-Van Severen, Inventaire des Archives: "Van den 
Broodweghers gewichte te verickene" 
(rek.1306, fOS) T.VI - p.20. 

(10) Idem, T.IV - p.84 en û5. 
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en verder: 

"Dit es tyserin ende houtin werc ende 

thenin scuetelen der stede toebehorende 

dienende ter kuekene, twelk Jan van B rakele 

der stede tot te bewaerne heift." 

"Eerst twee thenin cannen elk van vier stoopen 

Jtem twee stoopen. Jt. vi vierendeele. 

Jt. zesse grote plateelen. Jt. xviij middel 

plateelen. Jt. een diepe scuetele. Jt. Lx scuetelen. 

Jt . drie beckine . .. " 

Het officie van het ijken van maten en gewichten werd op 

4 augustus 1470 door de stad afgestaan, zonder vergoeding, 

' l 

aan het Sint-Janshospitaal, maar in 1536 teruggekocht tegen een 

jaarlijkse rente van 12 pond gr. (11) 

Vanaf deze datum werd het officie van ijker door het magistraat 

bij opbod toegewezen aan één, soms aan twee personen, die hun 

bekwaamheid ter zake moesten bewijzen. 

In een latere bijdrage zal het I.Jkwezen te Brugge uitvoeriger 

worden behandeld, meer specifiek voor wat betreft de inhoudsmaten, 

met verwijzigingen naar ordonnanties_ van "hallegeboden" en het 

toezicht dat sommige ambachten konden uitoefenen op het gebrui~

van zekere maten. 

-. 

Tinnen herbergmaten 

In de Ordonnantie politique der Stadt Aelst van 10 mei 1767, komt 
het volgende voor: 

"Herbergiers binnen de Stadt Aelst ende haere praterijen en mogen 
geenen wyn debiteren, dan in geyckte flesschen met het merck der 
Stadt Aelst." 

Ook Voorgeboden van Eeklo in 1660 en 1769 bevatten een bepaling die 
het misbruikt van ingedeukte tinnen maten wil tegengaan. 
Herbergiers te Eeklo mogen niet tappen "anders als in behoorlycke 
geyckte potten ende in geene merckelycke geblutste tinne-potten" 

w.s. 
Biekorf - 61e jaar - bI. 44 . 

(11) S.A.B. - Nieuwen Groenenboec A - f0309 E.V. 
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