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Metrieke stenen inhoudsmaten uit Nederland en België

L. Wa/rers

Afb. J Lillks: slenelll7laat uit Oostenrijk, geijkt op het lood mef een en
kelkoppige adelaar geflallkeerd door I I (resp. illspecfiekanlOor en ijk
kali/oor), lIa /95/. Rechts: stellen maat uit Engeland. Je kwart van de
20e eeull'. Geëtst in Derby Coullfy (llummer 19) mef ER (Edll'ard).

•
In tegenstelling tot diverse andere landen
om ons heen, zoals Duitsland, Oostenrijk
en Engeland, (atb. 1) zijn in ons land de
metrieke stenen inhoudsmaten betrekke
lijk kort in gebruik geweest. Het langst
nog in de toenmalige Zuidelijke Nederlan
den; in Limburg van 1830-1839 onder
Belgisch bestuur en in België nog wel lan
ger. Dit baseer ik op de be childering en
de belettering van de maat en natuurlijk
op de (recentere) ijkmerken. De meeste
inhoudsmaten zijn van gres, al of niet
voorzien van een tinnen deksel; ze hebben
een inhoud van een halve of een hele
Kan/Litre. Meer naar het noorden toe ko
men stenen inhoudsmaten minder vaak
voor. Vianen in de provincie Zuid-Hol
land, niet ver onder Utrecht, begrenst
ongeveer het verspreidingsgebied in e

derland van de gres maten. De met tinglazuur overdekte maten komen voornamelijk in het zuiden
voor, behalve die met een opschrift van 1 of Jh KA ,die vindt men oostelijk van Deventer. Dit arti
kel wil slechts een aanzet geven tot het verder uitdiepen van dit interessante gebied.

Afb. 2 Gres kan zonder schenkruif,
geen opschrift. ZOlllglazuur met
blauwe accelllen. Musel.lm BoymalIs
van Beuningen, ROfferdam.

De invoering van de metrieke stenen inhoudsmaten
In het Staatsblad van 22 maart 1829 werd de invoering aangekondigd van de vochtmaten. Hieruit
zijn de artikelen gelicht die met stenen vochtmaten te maken hebben.
art. 1 Te rekenen van den / sten April /830, zal het gebruik van de Nederlandsche vochtmaten, bij den I'erkoop in

het klein, van alle wijnen, bieren, sterke dranken, gedisteleerde wateren,
en in het algemeen I'an alle natte waren, over de geheele uitgestrektheid
van het Rijk, verpligtend ::.ijn.

m1.3 Bij alle openbare aankondigingen, enz., de prijzen der natte waren, niet
anders dan per Nederlandsche kan (Iitre), mogen uitgedrukt worden.

art. 6 Het zal echter vrijgelaten worden, om de maten van eene geheele en
halve Nederlandsche kan uit porselein, steen of aardewerk te vervaardi
gen en te gebruiken. en dezelve met een oor of handvatsel, alsmede met
deksels 01/7 scharnieren opslaande, te voorzien.

art. 7 .. .en aarden maten -ullen alle inwendig van eene cilindrische gedaante
-ijn, en wel in dier voege, dat de hoogte nagenoeg het dubbel der mid
dellijn bedrage.

art. 12 De afslag I'an het ijkmerk en de jaarletler, -al voor de kannen, op eenen
01/7 het oor te leggen looden band geschieden.

art. 15 /n zoodanige provincien des Rijks. alwaar reeds lin'es met derzelver on
derdeelen en veelvouden ingevoerd zijn, zullen die maten in gebruik mo
gen blijven, al ware'1 dezelve niet in alle deele overeenkomstig aan de
voorgaande bepalingen, mits zij, door daartoe bevoegde personen geve
rifïeerd, en \Vat den inhoud betreft, voldoende zijnde, van het ijkmerk
voorzien zijn . ... en zullen de ijkers aldaar, zich voor alsnog aan de be
staande Fransche verordeningen, nopens de verificatie der metrieke
\'ochrmaten, te houden hebben.
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Afb.3 Gres maten wnder schenkluitmeI opschriften
NED.KAN.L1TRE., NED-KAN L1TRE en 0- NEDKAN
(deksel afgebroken); idem -onder opschrift, -onder
pegel (wel een ronde keI! op de plaats waar de pegel
kon worden aangebrachl) en een buikig gres kruikje
met tinnen voetrand en klep. Zoutglazuur met blauwe
accelllen. Stedel(ik museum Vianen.

Uit de IJkwet van 1869:
art. 44 De vochtlIlalen worden, naar gelang harer bestemming,

vervaardigd van blik, koper, ijzer, tin, gedraaid hout,
porselein, glas ofaardewerk.

art. 50 Van de malen van twee liters en daarbeneden worden de
hooge uitsluitend uit tin, porselein, glas of aardewerk,
doch de drie laatstgenoemde soorten alleen op den inhoud
van twee liters, een liter en een ha/ven liter vervaardigd.
(...) Bij de glazen, aarden en porseleinen maten wordt aan
de binnenzijde de hoogte der maat door een in den wand
bevestigd pennetje aangewezen.

Het verbaa t me, dat in zowel de ijkwet van 1829 als in
de ijkwet van 1869 inhoudsmaten worden genoemd van
porselein en aardewerk, met een inhoud van twee liter.
Tot nu toe heb ik geen enkele stenen inhoudsmaat van twee liter gezien en helemaal geen stenen
inhoudsmaten gemaakt volgen de richtlijnen van de ijkwet van 1869. Zelf woon ik ten noorden
van het verspreidingsgebied van deze inhoudsmaten; zouden onze zuidelijke leden ze misschien
wel hebben gezien?

art. 16 De ijkloonen, worden bij dezen bepaald als volgt:
Voor eene glazen, aarden of porseleinen maat van eene
dubbele Nederlandsche kan ...
Voor eene glazen, aarden of porseleinen maat van eene
Nederlandsche kan ...
Idem van eene halve Nederlandsche kan . ..

art. 17 De eerste herijk der vochtmaten zal geschieden in den loop
van hel jaar 183J, .. .zullende hiervan nogtCl/1S uilgezon
derd zijn de flesschen, sleuren en aarden kannen en krui
ken, als welke slechts eenen eerslen ijk behoeven te onder
gaan.

Afb.4b Gres maat zonder schenk
tuit van 0- NEDKAN, :oUlglazuur
me! blaulVe accenten. ff\
In de bovenrand het merk IJ) op de
pegel, van arrondissements!iker
WH. Siepkens te EindhOl'en (perio
de 1832-1865). Col/ectie J.H. Tiele
man,foto RI Hollman.

Afb.4a Gres maten zonder schenktuit van NED-KAN L1TRE en 0- NEDKAN, zoutglazuur
met blaulVe accenten. Voorzien van pegels (linksboven op de tweede maat zichtbaar): de
twee malen rechts zijn voorzien van een linnen deksel.

Het gebruik
Nog in het begin van de vorige eeuw dronk men bij de maaltijd geen water maar bier (met een
veel lager alcoholpercentage dan tegenwoordig); de beter gesitueerden dronken wijn. Met de
kwaliteit van het water was het in die tijd namelijk niet altijd goed
gesteld; waterleiding bestond nog niet algemeen. De tappers en her
bergiers moe ten vanaf april 1830 metrieke inhoudsmaten gebrui
ken. Omdat tinnen maten duurder waren dan die van steengoed,
wa de keuze niet moeilijk. Al in de voormetrieke periode waren er
tenen kannen en drinkpullen in gebruik, met dezelfde vormgeving
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Afb. 5 Gres maal meI schenklllil van
L1TRE, ZOlllglazuur meI blauwe ac
celllen. De maalClanduiding en de versie
ring daar omheen ;;ijn eersl ingekrasl en
daarna ingekleurd. Ongeijkl.
F010 J.H. Tieleman.

Afb. 6 Celllra l'an pOllenbakkers
van slenen inhoudsmalen ;;ijn
vel aangegeven.

Afb· 4c Loden bandje om de hals l\
I'an een gres maat, meI hel ijkmerk W (ol'er
de periode /830-/832) van arrondisse
menlsUker WH. Siepkens Ie Eindhoven.

als de nieuwe stenen inhouds
maten (afb. 2). Of zou hun vorm
geving zijn geba eerd op de
Franse tinnen maten zonder stort
rand? In Nederland is het gebruik
van metrieke stenen inhouds
maten nel afgenomen. Hoewel ze
in de ijkwet van 1869 nog worden
genoemd, is hun rol overgenomen

door tinnen en blikken maten. Van de stenen inhoudsmaten werd
niet specifiek aangegeven voor welke vloei toffen ze werden ge
bruikt; bij de tinnen en blikken maten deed zich dit onder cheid
wel voor. Tinnen maten waren bestemd voor alcoholische dran
ken terwijl blikken maten voor melk en oJie werden gebruikt (de
houten melkmaten zijn niet algemeen in gebruik gewee t).

Herkomst
De in de inleiding genoemde gres inhouds
maten hebben een grijze scherf; ze zijn in
het begin van de 1ge eeuw in grote
hoeveelheden geproduceerd. Ze zijn, hoe
wel poradisch, in Nederland te vinden.
Men kan ze vinden in diverse musea en
soms op veilingen of verzamelmarkten
(afb. 3). Deze inhoudsmaten, voorzien van
zoutglazuur en een kobaltblauwe deco
ratie, worden ook wel Westerwald of Keuls
steengoed genoemd (afb. 4a-c, afb. 5). Ze

Afb. 7 Colleclie Slellen kannen en voorme
Irieke malen. sommige meI linnen deksels.
Kunsl- en AII/iekre\'lle,juli/auguslus 1979.
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maten (afb. 2). Of zou hun vorm
geving zijn geba eerd op de
Franse tinnen maten zonder stort
rand? In Nederland is het gebruik
van metrieke stenen inhouds
maten nel afgenomen. Hoewel ze
in de ijkwet van 1869 nog worden
genoemd, is hun rol overgenomen

door tinnen en blikken maten. Van de stenen inhoudsmaten werd
niet specifiek aangegeven voor welke vloei toffen ze werden ge
bruikt; bij de tinnen en blikken maten deed zich dit onder cheid
wel voor. Tinnen maten waren bestemd voor alcoholische dran
ken terwijl blikken maten voor melk en oJie werden gebruikt (de
houten melkmaten zijn niet algemeen in gebruik gewee t).

Herkomst
De in de inleiding genoemde gres inhouds
maten hebben een grijze scherf; ze zijn in
het begin van de 1ge eeuw in grote
hoeveelheden geproduceerd. Ze zijn, hoe
wel poradisch, in Nederland te vinden.
Men kan ze vinden in diverse musea en
soms op veilingen of verzamelmarkten
(afb. 3). Deze inhoudsmaten, voorzien van
zoutglazuur en een kobaltblauwe deco
ratie, worden ook wel Westerwald of Keuls
steengoed genoemd (afb. 4a-c, afb. 5). Ze

Afb. 7 Colleclie Slellen kannen en voorme
Irieke malen. sommige meI linnen deksels.
Kunsl- en AII/iekre\'lle,juli/auguslus 1979.
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Afb. 9 Sleengoed lIIaarlllei
schenkluir I'an KAN, pollen
bakkerslllerk S. Tinnen
dek el. Blauw ringlazuur
lIIer een wir schild dar
bovel/aan eindigr il/ Iwee
I·ogelkopjes. Hoogre 218
IIIm; 0 deksel 95 ml11.
Zie: Keur \'(/11 rin, caralo
gusnr.39.

Afb. 10 Steengoed maar met
schenkIUit \'Cm LlTRE. Til/nen
deksel. Op dOl/keI' glaZllur een
wit schild dar bo\'enaan eil/
digt ill Iwee I·ogelkopjes.
K!IIlSIauktiol/ KOl/slClI/~,

november 1982.

Afb.8a/b Gres maar ~onder

schenklUir \'al/ Lirre, pOllel/bak
kersmerk I A .Gibol/. Zowgla-uur
met dOl/kere accel/ten. Voor~ien

van eel/ pegel el/ een loden bClI/d
je om het handvar. AI/tiek,je
bruari 1978.

\

\

komen vermoedelijk uit de pottenbakkerscentra rond
Raeren (op de huidige grens van België en Duitsland,
afb. 6). Hier werd al eeuwen steengoed gebakken (afb.
7). Pottenbakkersmerken zal men er zelden op aantref
fen.

Bouffioulx / Chätelet nabij Charleroi in België
had al eeuwen bekende pottenbakkerscentra (afb. 6).
De corporatie (het gilde) van de pottenbakkes te Bouffioulx bleef - ondanks de periode van
Franse bezetting - voortbestaan tot in J824. Diverse leden van de pottenbakker familie Gibon
zaten in de eeuwen daarvoor in het gildebestuur, zoals laatstelijk Jacque Alphon e Gibon (1808,
1809 en 1810) (afb. 8a/b).

Een tweede type komt voornamelijk voor in de Zuidelijke Nederlanden en het latere Bel
gië. Het werd gemaakt sinds het begin van de 1ge eeuwen het werd tot zeker in de tweede helft
van de ]ge eeuw gebruikt. Het is steengoed met een roze of gele scherf, voorzien van wit en
donkerblauw tinglazuur (afb. 9, 10, 1Ja, 12 midden en rechts, 13a rechts). Jongere exemplaren
zijn soms met een oud-roze glazuur bedekt (afb. Ba links). De oudste maten van dit tweede type
dragen soms een pottenbakkersmerk '5' (afb. 9, 13a midden). Jongere exemplaren, met dezelfde

Afb. 11a Drie sleengoed marel/ met schel/ktuit. DOl/kerblauw tillgla~tlur. Val/ links af'
!.1 KAN, \lIir schild met bovenaan vogelkopjes, opschrift haastig geschilderd. Ongeijkl.
!.1 LlTRE,jijn geschilderde wille ster, opschriji mer een sjabloon aal/gebrachr. Geijkr il/
België in 1845.
!.1 KAN, haasrig geschilderde lviIIe srer, opschrift haastig geschilderd. Ongeijkt.

Afb. IIb Belgisch ijkmerk I'al/
1845 op !.1 LlTRE.

2033

"....-----------------------------------------------------

Melen & Wegen / juni 1994/ 0.86

Afb. 9 Sleengoed lIIaarlllei
schenkluir I'an KAN, pollen
bakkerslllerk S. Tinnen
dek el. Blauw ringlazuur
lIIer een wir schild dar
bovel/aan eindigr il/ Iwee
I·ogelkopjes. Hoogre 218
IIIm; 0 deksel 95 ml11.
Zie: Keur \'(/11 rin, caralo
gusnr.39.

Afb. 10 Steengoed maar met
schenkIUit \'Cm LlTRE. Til/nen
deksel. Op dOl/keI' glaZllur een
wit schild dar bo\'enaan eil/
digt ill Iwee I·ogelkopjes.
K!IIlSIauktiol/ KOl/slClI/~,

november 1982.

Afb.8a/b Gres maar ~onder

schenklUir \'al/ Lirre, pOllel/bak
kersmerk I A .Gibol/. Zowgla-uur
met dOl/kere accel/ten. Voor~ien

van eel/ pegel el/ een loden bClI/d
je om het handvar. AI/tiek,je
bruari 1978.

\

\

komen vermoedelijk uit de pottenbakkerscentra rond
Raeren (op de huidige grens van België en Duitsland,
afb. 6). Hier werd al eeuwen steengoed gebakken (afb.
7). Pottenbakkersmerken zal men er zelden op aantref
fen.

Bouffioulx / Chätelet nabij Charleroi in België
had al eeuwen bekende pottenbakkerscentra (afb. 6).
De corporatie (het gilde) van de pottenbakkes te Bouffioulx bleef - ondanks de periode van
Franse bezetting - voortbestaan tot in J824. Diverse leden van de pottenbakker familie Gibon
zaten in de eeuwen daarvoor in het gildebestuur, zoals laatstelijk Jacque Alphon e Gibon (1808,
1809 en 1810) (afb. 8a/b).

Een tweede type komt voornamelijk voor in de Zuidelijke Nederlanden en het latere Bel
gië. Het werd gemaakt sinds het begin van de 1ge eeuwen het werd tot zeker in de tweede helft
van de ]ge eeuw gebruikt. Het is steengoed met een roze of gele scherf, voorzien van wit en
donkerblauw tinglazuur (afb. 9, 10, 1Ja, 12 midden en rechts, 13a rechts). Jongere exemplaren
zijn soms met een oud-roze glazuur bedekt (afb. Ba links). De oudste maten van dit tweede type
dragen soms een pottenbakkersmerk '5' (afb. 9, 13a midden). Jongere exemplaren, met dezelfde

Afb. 11a Drie sleengoed marel/ met schel/ktuit. DOl/kerblauw tillgla~tlur. Val/ links af'
!.1 KAN, \lIir schild met bovenaan vogelkopjes, opschrift haastig geschilderd. Ongeijkl.
!.1 LlTRE,jijn geschilderde wille ster, opschriji mer een sjabloon aal/gebrachr. Geijkr il/
België in 1845.
!.1 KAN, haasrig geschilderde lviIIe srer, opschrift haastig geschilderd. Ongeijkt.

Afb. IIb Belgisch ijkmerk I'al/
1845 op !.1 LlTRE.

2033

"....-----------------------------------------------------

Melen & Wegen / juni 1994/ 0.86

Afb. 9 Sleengoed lIIaarlllei
schenkluir I'an KAN, pollen
bakkerslllerk S. Tinnen
dek el. Blauw ringlazuur
lIIer een wir schild dar
bovel/aan eindigr il/ Iwee
I·ogelkopjes. Hoogre 218
IIIm; 0 deksel 95 ml11.
Zie: Keur \'(/11 rin, caralo
gusnr.39.

Afb. 10 Steengoed maar met
schenkIUit \'Cm LlTRE. Til/nen
deksel. Op dOl/keI' glaZllur een
wit schild dar bo\'enaan eil/
digt ill Iwee I·ogelkopjes.
K!IIlSIauktiol/ KOl/slClI/~,

november 1982.

Afb.8a/b Gres maar ~onder

schenklUir \'al/ Lirre, pOllel/bak
kersmerk I A .Gibol/. Zowgla-uur
met dOl/kere accel/ten. Voor~ien

van eel/ pegel el/ een loden bClI/d
je om het handvar. AI/tiek,fe
bruari 1978.

\

\

komen vermoedelijk uit de pottenbakkerscentra rond
Raeren (op de huidige grens van België en Duitsland,
afb. 6). Hier werd al eeuwen steengoed gebakken (afb.
7). Pottenbakkersmerken zal men er zelden op aantref
fen.

Bouffioulx / Chätelet nabij Charleroi in België
had al eeuwen bekende pottenbakkerscentra (afb. 6).
De corporatie (het gilde) van de pottenbakkes te Bouffioulx bleef - ondanks de periode van
Franse bezetting - voortbestaan tot in J824. Diverse leden van de pottenbakker familie Gibon
zaten in de eeuwen daarvoor in het gildebestuur, zoals laatstelijk Jacque Alphon e Gibon (1808,
1809 en 1810) (afb. 8a/b).

Een tweede type komt voornamelijk voor in de Zuidelijke Nederlanden en het latere Bel
gië. Het werd gemaakt sinds het begin van de 1ge eeuwen het werd tot zeker in de tweede helft
van de ]ge eeuw gebruikt. Het is steengoed met een roze of gele scherf, voorzien van wit en
donkerblauw tinglazuur (afb. 9, 10, 1Ja, 12 midden en rechts, 13a rechts). Jongere exemplaren
zijn soms met een oud-roze glazuur bedekt (afb. Ba links). De oudste maten van dit tweede type
dragen soms een pottenbakkersmerk '5' (afb. 9, 13a midden). Jongere exemplaren, met dezelfde

Afb. 11a Drie sleengoed marel/ met schel/ktuit. DOl/kerblauw tillgla~tlur. Val/ links af'
!.1 KAN, \lIir schild met bovenaan vogelkopjes, opschrift haastig geschilderd. Ongeijkl.
!.1 LlTRE,jijn geschilderde wille ster, opschriji mer een sjabloon aal/gebrachr. Geijkr il/
België in 1845.
!.1 KAN, haasrig geschilderde lviIIe srer, opschrift haastig geschilderd. Ongeijkt.

Afb. IIb Belgisch ijkmerk I'al/
1845 op !.1 LlTRE.

2033

"....-----------------------------------------------------



Afb. 12 Drie sleengoed malen meI schenklLtit. Tingla::.uur. Van links af"
L1TRE, oud·ro-e glazuur meI fijn geschilderde wille SIer, daarop in blauw hel
opschrift. Geijkl in België in 1833 (op hel loden bandje de kroon. hel kal1loor11umlller
17 en dejaarleller C).
Y2 L1TRE.fijn geschilderde wille ster, opschrijlmeI een sjabloon aangebrachl. Geijkl in
België in 1845 (recluhoek meI 0 boven 2).
LJTRE, fijn geschilderde wille sIer, opschrijlmeI een sjabloon in blauw aangebracht.
Geijkt op de pegel in België in 1848 (rechlhoek meI R boven 2). Colleclie R. ten Dam.
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be childering en belettering,
zouden uit hetzelfde potten
bakkersatelier afkomstig kun
nen zijn. Ze hebben blauwe,
haastig geschilderde in
houdsaanduidingen in Kan,
Litre of Litron op een wit vlak
dat stervormig is, of een om
lijsting heeft die be taat uit
een hartvormig schild dat
twee vogelkopje draagt (afb.
9, 10, lla links). Ze zouden
kunnen zijn gemaakt door
pottenbakker Steven, Buiten
de poort, in Laken/Brussel
(bekend tu en 1815-1828).
De maten met een vee] fijnere
ster-omlijsting en met een in
houdsaanduiding in Litre, die
met een sjabloon is aange
bracht, zijn naar alle waar
schijnlijkheid van een andere
pottenbakker afkomstig. Ook
de op deze maten aange

troffen ijkmerken wijzen hierop (België, 1845 en 1848) (afb. Ua link , 12 midden en rechts, l3a
rechts).

Daarnaast zijn er maten bekend, geheel glanzend-blauw geglazuurd met een ingekra t
(afb. 14) of in zwart opgeschilderde inhoud aanduiding (afb. 15). Uit België komt nog een bei
ge/bruin type gres maat met het opschrift in het handvat gestempeld (afb. 16).

Deksels
Het was bij de wet toegestaan
om de stenen maten eventueel
van een scharnierend dek el te
voorzien. Deze - in de regel tin
nen - deksel , werden uiteraard
be teld bij een tingieter die deze
som leverde uit een oude voor
raad welke jaren geleden wel
door zijn voorganger kon zijn
gegoten. Dat verklaart ook de
18e en soms 17e eeuwse merken
op sommige tinnen deksels van
metrieke inhoudsmaten. Sommi
ge catalogi baseren zich hierop,
wanneer ze een metrieke tenen
maat met zo'n oud deksel in z'n
geheel dateren op 18e of 17e

eeuw. De deksel zijn uit
gevoerd met een duimgreep (in
verschillende uitvoeringen); in
het stenen handvat is een gat
aangebracht waarin ze kunnen
worden geborgd.

2034

Afb. 13a (zie \'oorpagina). Drie sleengoed maten meI schenkwil. Tillglazuur. Van
links af"
LJTRE, oud-ro~e glazuur meI fijn geschilderde lviIIe sIer, daarop in blauw hel
opschrijl. Geijkl in België in 1833 (op hel loden bcuu/je de kroon, het kal1l00rtllllll'
mer 17 en dejaarleller C).
KAN, l1Iilmellijnen in oker ell bruin, in blauw de geslippelde omlijsling, helop'
schrijl en hel pOllenbakkersmerk S. Geijkt in Nederland in 1830 door D. Guigierre,
Oostburg.
LJTRON, donkerblauw meI haclSlig geschilderde lI'ille ster meI daarop in blauw hel
opschrijl. Ongeijkl.
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17 en dejaarleller C).
Y2 L1TRE.fijn geschilderde wille ster, opschrijlmeI een sjabloon aangebrachl. Geijkl in
België in 1845 (reclllhoek meI 0 boven 2).
LJTRE, fijn geschilderde wille sIer, opschrijlmeI een sjabloon in blauw aangebracht.
Geijkt op de pegel in België in 1848 (rechlhoek meI R boven 2). Colleclie R. ten Dam.
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Afb.13blc Belgische ijkmerken uit 1833 op LlTRE.

Afb. 14 Geheel blauw geglazuurde maat
wnder schenktuit van Y.1 KAN (ingekrast).
Met tinnen deksel. NMi Museum IJI(wezen.

Opschriften
In Frankrijk en de bezette gebieden, onder andere
België sinds 1792, werd het metrieke stelsel in ] 801
ingevoerd. Daarbij werd de Litre ingevoerd als in
houd maat. In Nederland werden, na de invoering
van het metrieke tel el, verschillende benamingen
gebruikt om de liter voor droge waren (kop) en natte
waren (kan) aan te duiden. In Frankrijk maakte men
minder onderscheid. Hoewel de Litre in de regel
voor natte waren werd gebezigd, komt ook het op
schrift Litron voor
(afb. l3a rechts).
Dit was oorspron
kelijk een Franse
inhoudsmaat voor
droge waren van

813 mI. In Nederland werd gewoonlijk het opschrift (Ned.)
Kan gebruikt.

Ijkmerken
Er was weinig plaats voor het aanbrengen van ijkmerken. Al
leen de loden pegel in de bovenrand van de maat en/of het lo
den bandje om het handvat (afb. 4c) boden hiertoe ruimte.
Deze pegel gaf tegelijkertijd aan bij welke vloei tofhoogte de
maat de aangeduide inhoud had (afb. 4b, 13d). De pottenbak
ker bepaalde de plaats van de pegel door een gaatje in de
maatwand te laten.

Bij de gre maten met een opschrift in Ned. Kan, komt
hoofdzakelijk één arrondi ementsmerk voor, aangebracht op
de pegel of het loden bandje om het handvat, meestal zonder
jaarletter (afb.4c). Er werd du maar op één plaats een merk

aangebracht. Het gaat hier om de merken " en IS; van de
arrondi sementsijker W.H. Siepkens, werkzaam tussen 1820
en 1865 te Eindhoven. Het eer te merk heeft hij gebruikt tot in
1832; het tweede merk heeft hij, op verzoek van het ijkwezen
sinds 1832 gevoerd (om niet in de war te raken met het
Rijksstempel, zie 'METEN & WEGEN' p. 1963). Het lijkt wel of
Siepken deze maten importeerde zo opvallend vaak is zijn
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hoek de ç !'an O. Guigierre, arrondissementsijker te
Oostburg (Zeeland). periode 1820-1839.
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Afb. 15 Geheel blauw geglazuurde maar zonder
schenkluil van 0 NED KAN (zwarte glazuur), meI pegel
en loden bandje om de hals. NMi Musewn IJkwezen.

merk daarop te vinden!
Ik vermoed, zoal al eerder gezegd, dat stenen maten in de Zuidelijke Nederlanden al voor

1830 waren ingevoerd. Bovendien zijn ze daar langer in gebruik gebleven. Tot nu toe heb ik twee
methoden gezien van het aanbrengen van Belgi che ijkmerken:
• een jaarletter samen met een arrondis ement nummer in een taande rechthoek met afge

schuinde hoeken (afb. 11 b);
• een jaarletter, een kroon en een arrondi sement nummer in drie afzonderlijke merken (afb.

l3b/c).
Het is opvallend dat men ook gres maten tegenkomt, voorzien van grijs zoutglazuur met

blauwe beschildering, maar zonder een inhoudsaanduiding en zonder pegel (maar wel een aanzet
daartoe, in de vorm van een ronde kerf zie afb. 3 rechts). Deze zijn voor thuisgebruik gemaakt.
Dat geldt ook voor de grof afgewerkte met tinglazuur bedekte maten met een stermotief of met
een schild met vogelkopjes. Deze laatste - ongeijkte - maten vindt men in het 00 ten van Neder
land.

IJkmerken in de Zuidelijke Nederlanden en België, 1820-1856
Hollandse bewind:

1820 lÄl / [!] 1822 19 182400 1826 @ 1828 rn 183000

1821 00 1823 rnJ 1825 Irl 1827li!J 18291KJ

België:

]831 [dl 1836 ® 1841 [KJ 1846~ 1851 (!IJ 1856 [Z]
1832 ® 1837 G 1842 [IJ 1847 [DJ 1852 V
1833 (Ç5 1838 [Hl 1843lMJ 1848 lR] 1853 W
1834 © ]839 [IJ 1844 [N] 1849 [SJ 18541Xl

1835 ® ]840 [IJ 1845 [Q] 1850 [ï] 1855 WJ
2036
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Op de afgebeelde jaarletters zijn variaties bekend. Vanaf 1857 werden Griekse letters gebruikt.

Nawoord
Vele leden hebben aan dit artikel hun welwillende medewerking verleend door middel van foto's
en adviezen; hiervoor mijn dank. Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het completer
zou kunnen zijn. Welke leden zouden de hiaten eventueel met foto's kunnen opvullen of deelge
bieden willen bestuderen? Misschien onze Belgische leden?

Afb. 16 Gres maal zonder schenkluil meI (boven)
beige en (onder) bruine glazuur bedekl. Opschrift
L1TRE op hel handval geslempeld, op de pegel ge
ijkl in België in 1844. Voorzien vC/n tinnen deksel.
NMi Museum JJJo.vezen.

Bronnen
Antiek, februari 1978, uitgeverij De Tijdstroom, Lochem.
Dictionnaire universel des poids el mesures, H. Doursther, Brussel, 1840.
Keur van tin, uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam, 1979.
Kunstauktion Konstanz, november 1982
Kunst & Antiekrevue, oktober/november 1985, Den Haag.
'METEN & WEGEN', 1980, no. 31, pp. 705-709.
Nederlandse Metrieke Inhoudsmaten, G.M.M. Houben,
NMj Museum IJkwezen, Delft, dhr. J. Bot.

Foto- en objectverantwoording
Foto's waar geen bron bij wordt vermeld, zijn gemaakt door de auteur.
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