
Foto 1 Links: spanelI MAATJE. geijkt ill 1 26 (G ill vierkant stempeh'eld) in de
Zuidelijke Nederlallden, op het grolldvlak gebrand SETH GE D (Gem). Rechts:
I DECILITER, gedraaid houtellmaatje, I'Gnaf 1870, ongeijkt.
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Snel determineren van metrieke Nederlandse inhoudsmaten

L. Walters

Het in een 'grijs' verleden
door mij gebruikte perioden
lijstje voor gewichten leek mij
ook wel handig voor de inhouds
maten. Een handzaam gebruik
op locatie was de bedoeling, net
al voor de gewichten. Thui
hebben we dan wel de gelegen
heid voor verdere determinatie.
Het maken van zo'n simpel lijst
je bleek heel wat ingewikkelder
te zijn! Door de vele toepas
singen waarvoor de maten in di
verse materialen zijn gefabri
ceerd, zoals blik, ijzer, mes ing,
koper, hout, tin, glas en steen,
alsook de vormgeving voor dro
ge en natte waren - de laat tgenoemde weer onderverdeeld in melk, olie, alcoholische en strope
rige vloeistoffen - is een indeling zeer moeilijk. De wettelijke voorschriften waren erg summier
en tekeningen waren er in het begin niet. Toen die er later wel kwamen, waren die in het begin
ook summier. Meestal werd naar een ten voorbeeld gesteld exemplaar in het ijkkantoor verwe
zen. Door de fabrikant werd naar dit model gewerkt met het nodige eigen inzicht en de toepas
sing van fabricagemethoden .

Nederlandse inhoudsmaten

Periode Type waren

1823-1869 droog

1830-1869 nat

1870-1912 nat en droog

1912-1941 nat en droog

194 I-heden nat en droog

Opschriften
NED. MAATJE/ KOP / SCHEPEL / MUDDE
DECILITRE, L1TRE

ED. VI GERHOED/MAATJE/KAN/VAT
CENTILITRE, DECILITRE, L1TRE
CENTILITER. DECILITER, LITER, DEKALITER, HEKTOLITER
CE TILITER. DECILITER, LITER, HEKTOLITER
centiliter, deciliter, liter, hektoliter

Enige jaren geleden ben ik, om er een achter te komen hoe groot die verscheidenheid dan
wel was, inhoudsmaten van I maatje of 1 deciliter gaan verzamelen. Het is ongelofelijk hoeveel
verschillende uitvoeringen er tot 1912 zijn geproduceerd. Als men van alle uitvoeringen de volle
dige serie zou willen opbouwen, van een Y2 deciliter tot en met de grootste die in de betreffende
serie zou voorkomen, dan zou men toch wel een zeer riant huis moeten bewonen. Zelf heb ik
inmiddels van de inhoudsmaten van 1 deciliter er bijna 30 bijeen en een compleet geheel (wat is
compleet in dit verband?) zal dit waarschijnlijk ook nooit worden. Het hierbij geplaatste lijstje is
samengesteld mede met hulp van het door onze vereniging uitgegeven boek over Nederlandse
metrieke inhoudsmaten (door G.M.M. Houben). De lijst is globaal en simpel, ik weet het, maar
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Folo 2 Blikken oliemolen meI hel oor dwars, v./.n.r. ~ LITER, 2 DECILITER en DECILlTER,jabrikanl GlS (koper- en blikslager
GJ. Smilloli, Vinkenstraat 65 bij de Oralljeslraatte Amslerdam), geijkl vallaf 1878 (resp. 40,27 en 17 keer).

voor wie er dieper op in wil gaan raad ik voornoemd boek aan.
Dat de grotere inhoudsmaten er in dit artikel mi schien wat bekaaid vanaf komen ben ik

mij bewust. Maar juist in verband met het ruimtegebrek van de meeste verzamelaar, mijzelf in
cluis, heb ik mij gehouden aan de mee t gangbare typen van een Y2 deciliter tot en met 5 liter.

l,....---------,Jl-=---------=.iJ
Tekening 2Tekening I

Periode 1823/30-1869
De beide inhoudsaanduidingen (zowel Nederlands als Frans)
staan tot ongeveer 1830 amen weergegeven op de
Nederland e inhoudsmaten, althans in theorie; wat later komt
ook voor. Mocht een maat alleen de Franse aanduiding tonen,
dan zal deze van origine vermoedelijk Belgisch zijn en met
behulp van de ijkmerken te herkennen zijn. Alleen een
Nederlands opschrift, bijvoorbeeld 'MAATJE' komt ook voor
(foto 1).

Er waren geen voorschriften betreffende de plaatje voor de
inhoudsaanduiding, zij komen dan ook voor in alle mogelijke
vormen. Som zijn ze niet eens aangebracht maar staat de
inhoudsaanduiding rechtstreeks op de maat gegraveerd, ge
stempeld, gestanst, ge neden, gebrand, geschilderd (zeer
vroeg) en wat al niet meer. Bij tinnen maten vindt men de in
houdsaanduiding uiteraard op het handvat, althans op de in en

Foto 3 Tinnen maal van HALF ED.MAAT- voor Nederland gefabriceerde exemplaren.
JE, geijkl door 1. Ellerls in Den Bosch. De stortrand (of sneb) en het handvat van de natte inhouds
Geijkl vanaf 1844; o.a. in 1846 en 1847 op maten zijn niet altijd zo geplaatst zoals de latere wetgeving dat
hel handvat geijkl. voorschreef, namelijk recht tegenover elkaar; som staat het
oor 'dwars' op de inhoudsaanduiding. Ook zijn de handvatten niet altijd van dubbel blik ge
maakt, soms maar van enkel blik met een om-
gebogen rand, ofwel felsrand (foto 2). De bo
demplaat kan zowel van binnenuit met een om
geslagen randje aan de onderzijde (tekening 1)
alsook van buitenaf met een omgeslagen randje
aan de buitenzijde (zijkant) zijn aangebracht
(tekening 2). De laatstgenoemde methode is mij
tot en met de maat van 1 liter voorgekomen in
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Folo 4 Melkmalen van J-2/iler meI laag handvat. V.l.n.r. messing, fabrikanl J. de Bruin Ie Leeuwarden, geijkl vanaf 1886; koper.
fabrikal1l J.L. Creygluon te Leiden, geijkt vanaf /902- '03; rvs,fabrikal1l H. HOUlgraafle Dordrecht, geijkl vanaf /955- '56.

Tekening 3

Tekening 4

. {

zowel ijzeren als blikken uitvoering.
De ijkmerken zijn op blikken en ijzeren maten meestal

op een voor dat doel boven de inhoud aanduiding aange
brachte tin- of loodplak afgeslagen. Soms ook wel rechtst
reeks in de bovenrand of op een daar, voor dat doel ingelaten
loodstrip of zelfs op de inhoudsaanduiding of de nagels waar
mee dat plaatje is vastgeklonken aan de inhoudsmaat.

Op tinnen inhoudsmaten beginnen in de regel de ijk
merken midden voor, naar rechts, oms naar links lopend en
ook naar beneden (komt minder vaak voor). Ook op het hand
vat en de stortrand kan men een enkele maal jaarletters vin
den (foto 3).

Soms vindt men

Foto 5 lJ~eren maat voor slroperige vloeistof
fen, geklonken, meI vierkant handVOl. Fabrikant
D. v.d.M. Amsterdam. Geijkl op de maatwand:
kanloormerk €I I'(m Amslerdam en de jaar/el/ers
van J876 - J878.

inhoudsmaten voor natte waren, die
...------------------, niet zijn voorzien van

een stortrand. Deze
melkmaten zijn meestal
van een zogenaamd
laag aangezet handvat voorzien (tekening 3 rechts). In la
tere perioden komen ze vaker voor met een hoog geplaatst
handvat (tekening 3 links). De maten met een hoog hand
vat (bekend in messing, koper, blik, rvs en aluminium),
zouden tot op heden nog steeds mogen worden geprodu
ceerd. Ze zijn bekend in Vl, I en 2 deciliter, IA, Vl, 1 en 2
liter. Alleen de Vl en 1 liter zijn gemakkelijk te vinden. De
melkmaten met een laag handvat moesten later wel een
stortrand bezitten (foto 4).

Voor taaie vloeistoffen (pek of teer) die in verwarm
de toestand moesten worden afgemeten, waren speciale
maten beschikbaar. Deze maten waren geklonken en niet
gesoldeerd; wegsmelten of uit elkaar vallen was dan niet
mogelijk (tekening 4 en foto 5). Met dezelfde reden wer
den de ijkmerken rechtstreeks op de ijzeren rand van de
maat aangebracht. De ijkwet stond het gebruik van deze
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Foro 6 Messing maat voor droge waren. 111 de 11Iaatwand het op
schrift 2. NED: KOP. U:rRE. waarover na 1870 een messing plaatje
lIIet het opschrift 2 LI ER is aangebracht (hier verwijderd). Geijkt
tussen 1855 - 1925 (51 x). Fabrieksmerk c.c. in de bovenrand.

Foto 7 Gedraaid houten maat voor droge waren.
Opschrift I N KOP LITER. FabrikclIlt JeJ (houtdraaier J.c.
Janse. Amsterdam). Geijkt te Amsterdam lIlssen 1858
1912-"i3 (33x).

maten toe in uitvoeringen van Vl, 1 en 2 liter.
Er waren diverse fabricagemethoden die u
snel genoeg opvallen als u er natuurlijk op let.

Periode 1870-1912
Men zou deze periode kunnen opsplitsen in
een vroege periode (tot ongeveer 1890) en een
late periode (tot 1912). De vroege periode
toont, qua uitvoeringen van de inhoudsmaten
veel overeenkomsten met de voorgaande pe
riode. De inhoudsaanduiding was meer ge
standaardiseerd maar de vormgeving van deze
plaatjes niet. Men vindt ze van rechthoekig tot
bijna rond en alles wat daar tussenin zit. Zie
voor voorbeelden het eerder aangehaalde boek
van Houben. Ook kan men in deze periode
nog een dubbele inhoudsaanduiding tegen ko
men, welke een andere doelstelling had dan de
Franse benamingen uit de voorgaande periode.
Bestaande fabriek voorraden en al voor 1870
in gebruik zijnde maten werden hiermee in
overeenstemming met de ijkwet van 1869 ge
bracht (foto 6 en 7).

In de uitvoering van de inhoudsmaten
van de late periode (vanaf ± 1890) valt wat
meer eenheid te ontdekken. Onder andere in
de vorm van de plaatje voor de inhoudsaan
duiding die in hoofdzaak rechthoekig zijn uitgevoerd. Ook de bodemplaat i dan teeds vaker
van binnenuit ingezet met de omge lagen rand uit het zicht, naar de onderzijde omgezet. Ook de
handvatten staan dan recht tegenover de inhoudsaanduiding en sneb gemonteerd. De ijkmerken

werden steeds vaker op de bovenrand afgeslagen;
de tin- of loodplak (op de blikken en ijzeren ma
ten) voor het aanbrengen van de ijkmerken ver
dween.

Bij tinnen maten begint men met het ijken
gewoonlijk recht van het handvat, uiteraard
beginnend met een kantoOlmerk. Mocht u een af
wijking tegenkomen en dan bedoel ik een combi
natie uit de vorige en de huidige periode, dan is
het handvat vernieuwd en/of van een nieuwe
inhoudsaanduiding voorzien om met de nieuwe
ijkwet in de pas te blij ven. De tendens van tegen
woordig - gooi maar weg en schaf je een nieuwe
aan - was nu eenmaal niet de tendens van toen.

Het blijft voor tinnen inhoudsmaten erg op
passen betreffende verval ingen. Ik bedoel dan
niet de, in gerenommeerde juwelier zaken, voor
het toeri me verkrijgbare ets, of die van een laag
allooi zijnde typen voor op de vensterbank. Er
zijn namelijk ook gevaarlijker vervalsingen in
omloop. Bij de ijzeren inhoudsmaten zijn de bo
dems nogal een opgelapt met polyester of gips
en daarna overgeschilderd. Bij het oppakken van
zo'n 'behandelde' maat merkt men dit in de regel
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Foto 8 Opschriftplaatjes voor illhoudsmaten voor natte
warelI uit de periode 1912-1937 !'an de Haagse Balansen
en GeH·ichtell Fabriek.

wel; de maat is dan in verhouding erg zwaar. Er is
niets tegen een goed uitgevoerde restauratie, het
kan verduurzamen en het oog wil toch ook wat;
maar om uit financieel oogpunt met verkeerde ma
terialen grof en onverschillig reparaties uit te voe
ren ... ? Vraag bij twijfel aan uw mede-verenigings
leden om advies, ook daar is onze vereniging voor.

Periode 1912-1941
De opschriften zijn in hoofdletters, net als op de
gewichten uit deze periode. De plaatjes voor de in
houdsaanduiding zijn nu smal en langwerpig, met
een fabrieksmerk achter de inhoudsaanduiding (fo
to 8). De ijkmerken zijn nu ook altijd op de boven
rand aangebracht en niet meer op een tin- of lood
plak. De bodemplaat is nu altijd vanaf de binnen
zijde van de maat aangebracht. Inhoudsmaten, ge
maakt van spaan en gedraaid hout, konden na
1913 niet meer worden geijkt en werden daardoor
buiten gebruik gesteld.

Periode 1941-heden
Veel overeenkomsten met de vorige periode, al
leen de opschriften zijn altijd uitgevoerd in kleine
letters (net als de gewichten uit deze periode) (foto
9 rechts).

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over de
di verse uitvoeringen en modellen die er bekend
zijn, zeker van de wat grotere inhoudsmaten. Maar
dan streef ik toch wel het vooropgestelde doel
voorbij: het snel kunnen onderbrengen van een in
houdsmaat in een bepaalde periode.

Foto 9 Vijf maten I'oor droge waren, v.I.II.r.:
• NED MAATJE DECILITRE met messing rand en aangezetre bodem. fabrikant wed. Bekkers & Zn. te Dordrecht, geijkt door J. Th. Dirks
te Dordrecht i1l1869;
• I DECILITER meI aWlge~ette bodem,jllbrikan! A. v.c/. Heijden te Sim Michielsgeslel, geijkt in Den Bosch tussen 1881-1884;
• I DECILITER meI illgezette bodem, Fries!abrikaal met verkopersmerk H, geijkt in Leeuwarden in 1906- '07 en 1914-'15;
• I DECILITER met inge~ette bodem,fabrikal1l Haagse Balansen en Gewichten Fabriek te Den Haag, geijÁ1 in Den Haag in 1930- '31;
• 1deciliter meI inge::.etle bodem,fabrikant H. HOUlgraa!le Dordrecht, geijkt in Dordrecht vanaf 1949- '50.
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