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Indonesië - stiefkind of interessant verzamelgebied?

A.H. Dammün en A.H.l. Dijkhoff

Inleiding Als er op onze veilingen uit Indonesië afkomstige maten, gewichten en weegwerktuigen worden aangebo
den - hetgeen vrij zelden voorkomt - dan valt het steeds weer op dat deze voorwerpen relatief goedkoop verhandeld
worden. Een in Nederland vervaardigd gewicht van 5 kilogram met alleen maar Indonesische jaannerken brengt vele
honderden guldens minder op dan hetzelfde gewicht met een sooltgelijke rij Nederlandse jaamlerken. De reden waar
om is mij onduidelijk. Misschien is het gewoon een kwestie van onbekend maakt onbemind, terwijl er in Indonesië op
ons verzanlelgebied toch zoveel leuks te vinden is.

Hierna volgt een overzicht van in Indonesië gebruikte inhoudsmaten, gewichten en weegtoestellen uit de perio
de ± 1820-heden, grotendeels gebaseerd op twee collecties, plus enig mateliaal dat op Indonesische ijkkantoren aan
getroffen is. Om het geheel enigszins overzichtelijk te presenteren wordt de volgende indeling in groepen gehanteerd:
r. In Nederland vervaardigde mettieke gewichten die in Indonesië gebruikt werden en hun in Indonesië vervaardig

de analogen. Deze groep wordt beschreven op basis van de bekende Nederlandse periodes 1820-1870,
1870-1912,1912-1941 en 194 I-heden [5, 25: zie literatuurlijst].

n. In Nederland vervam'digde niet-mettieke gewichten die in Indonesië werden gebruikt en hun in Indonesië
vervam'digde mlalogen. Deze groep gewichten werd gebruikt tot 1938 [2, 11].

m. Gewichten voor speciale doeleinden.
IV. Mettieke en niet-mettieke inhoudsmaten, zowel van Nederlmldse als Indonesische origine.
V. Varia. Voom::unelijk in Indonesië gemaakte huisvlijt die gebruikt werd om op markten mee te meten en te wegen.

Verder nog enig mateliaal uit andere Europese landen dat ook in Indonesië werd gebruikt om mee te meten en te
wegen.

VI. Weeg- en meetwerktuigen

In Indonesië gebruikte massawaarden, meet- en weegwerktuigen, en hun jaarmerken - Als we naar de ont
wikkeling van de Nederlandse jammerken op meet- en weegwerktuigen kijken, zien we dat er eigenlijk mam' één echt
belangtijk jam' is: 1820. In de peliode vóór 1820 zijn er allerlei lokale maten en gewichten, met hieraan gekoppeld lo
kale series jaatmerken; vanaf 1820 unificatie en een set jaatmerken voor heel Nederland [5, 25]. Voor de Indonesische
metrologie heeft 1820 helemaal niet zo' n speciale betekenis gehad. Dam' heeft zich het volgende vOOIgedaan:

Vóór ca. 1500: Indonesië bestaat uit een gt'oot aantal sultanaten, plinsdomrnen enz. De meeste hiervan voeren al
hatldel met elkék'1r en er wordt ook handel met 0111lingende gebieden (China, Thailand, Japan enz.) gedreven. Uit deze
vroege tijd kennen we enkele balansen in het bezit van het Nationaal Museum te Jakarta. Als massa-eenheid voor
goud- en zilverweging werden op Java tussen ca. 800 en ca. 1300 onder andere de tahil (ca. 38,4 g), de masa (= \li6 tahil
of ca. 2,4 g) en de kupang (= 11<1 tahil of ca. 0,6 g) gebruikt [I]. Hiema werden deze massawaarden vervatlgen door de
picis, de massawaarde van een Chinese koperen munt. Op west-Sumatra werden de tahil, kupang en de masa tot zeker
1600 gebruikt [I]. Ca. 38,4 g (I tahil) x 16 =ca. 614,4 g, hetgeen ongeveer overeenkomt met I kati, oftewel I tahil is
\li6 kati [9; tael = tahil]. De ma<;sa van de kati heeft echter van plaats tot plaats en ook in de tijd nogal gevarieerd. In
Batavia werd volgens [23] voor 1694 een kati van 602,9 g en na 1695 een kati van 6 l5,21 g gebruikt.

Ca. 1500 - ca. 1600: Portugese invloed. Op zoek nam' kmidnagelen, foelie en muskaattloten veroveren de Portuge
zen een aantal kleine eilanden in de Molukken en vestigen dam' fOlten van waatuit hatldel wordt gedreven. De ruïnes
van deze forten bestaan nog steeds, maat' van hetgeen er in deze forten gebruikt is (waat'onder aldaar gebruikte meet
en weegwerktuigen), is helaas niets bewaat'd gebleven.

1596--1619: in 1596 landen de eerste Hollanders in Banten (west-Java). In 1602 wordt de VOC gesticht. In 1605
verslaan de Hollanders de POltugezen bij Temate (Molukken) en veroveren binnen 10 jaar alle andere POltugese
bezittingen in de Molukken. In 1619 wordt Jayakarta (het latere Batavia) veroverd onder leiding van Jan Pieterszoon
Coen. Stichting Vatl een fOlt (het kasteel van Batavia) als basis voor een handelscentrum.

1667: de Hollanders veroveren Makassar (het huidige Ujung Pandang in zuid-Sulawesi). Stichting van een fOlt als
basis voor een handelscenttum. Er zijn nu een aantal Hollandse handelscentra: Tidore en Ternate (Molukken, ex-Portu
gees gebied), Ambon, HalUku, Sapama en Nusa Laut (Molukken, eX-POltugees gebied), Banda Neira (Molukken, ex
POltugees gebied), Batavia (Java) en Makassar (Sulawesi).

Tussen 1620 en ca. 1800 (het einde van het VOC-tijdperk) wordt een gt'oot deel van Java onder HolJands beheer
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gebracht. Buiten Java en de bovengenoemde gebieden hebben de Hollanders niet veel te vertellen. In de door de Hol
landers gekolonialiseerde gebieden worden de volgende maten en gewichten gebmikt: kati, pikol, troois pond, trooise
mark, reaal pond, Amsterdams pond, Bataviasche el (= Amsterdamse el), Rijnlandse maat, gantingh, Bataviasche kan
en het Bataviasch mutsje [3, 7, 9, 23]. Er was maar één ijkmeester voor het hele door Holland gekolonialiseerde ge
bied; deze had als standplaats Batavia [7]. Maten en gewichten die buiten Batavia werden gebruikt, werden eerst in
Batavia gekeurd en geijkt en daama pas verzonden. Hoe deze maten en gewichten helijkt werden, is tot nu toe ondui
delijk. Helaas is alleen een gedeelte van de maten en gewichten uit Batavia bewaard gebleven [7]. In andere plaatsen
zoals Makassar (= Ujung Pandang) en Ambon zijn geen maten en gewichten meer aangetroffen uit de VOC-peliode. In
het niet door de Hollanders gekolonialiseerde deel van Indonesië (meer dan 90% van het totale landoppervlak) en
waarschijnlijk ook op het platteland in de wél door de Hollanders gekolonialiseerde gebieden geblUikte men lokale
maten en gewichten. Hoe die er uitzagen is nog onbekend.

1811-1816: Engelse bezetting van de Hollandse gebieden in Indonesië. Verhoging van de massa van de kati tot
617,616 gram, waardoor I kati gelijk kon worden gesteld aan 1,25 Amsterdams pond [11, 23], oftewel 4 kati = 5
Amsterdams pond.

1816-1923: systematisch werden grote delen van Indonesië door de Nederlanders veroverd. Tot 1923 was er echter
in Indonesië maar één ijkkantoor (Batavia) waar maar één ijkmeester werkzaanl was [3,7, 11]. Deze ijkmeester hield
tevens enkele weken zitting te Semarang en Surabaya [11]. Hiernaast waren er ook nog ijkmeesters werkzaam in
Krawang en Buitenzorg (het huidige Bogor), beide in west-Java [7]. Buiten de bovengenoemde steden werd het (her)
ijken gedaan door allerhande overheidsdienaren en onervaren en slecht opgeleide inlandse hulpjes [2, 3, 9] met als
gevolg een enorme chaos. Overheidsdiensten mochten alleen uit Nederland afkomstige maten, gewichten en
weegwerktuigen of hun in Indonesië vervaardigde analogen gebmiken. Gewone burgers en bedJijven geblUikten daar
naast ook mateJiaal afkomstig uit hun eigen land (afb. 21). Op inlandse markten en in vele winkels werd met allerhande
zelfgemaakte maten, gewichten en weegwerktuigen gemeten en gewogen (afb. 17-21,23 en voorpagina) [9]. De
maten, gewichten en weegschalen die door de overheidsdiensten werden gebruikt moesten pas vanaf 1899 verplicht
worden gekeurd [3]. Gewone burgers mochten laten keuren, maar omdat dit niet verplicht was en er wel voor betaald
moest worden, werd dit uiteraard maar zeer zelden gedaan. De handelaars op de inlandse markten en in de winkels
werden zo goed als ongemoeid gelaten; die deden gewoon waar ze zelf zin in hadden [9]. Dankzij de onervarenheid
van de alom ingezette hulpijkers zijn allerhande Deense, Duitse [13], Franse en Belgische gewichten (afb. 21) goedge
keurd terwijl dit volgens de Indonesische ijkwet absoluut niet mocht. Wist zo'n inlandse hulp veel? Die zal wel als
volgt hebben gedacht: ik heb een set Nederlandse standaarden [3] en een voor mij onbekend gewicht [13]. Weet je wat
we doen? We nemen een Nederlands gewicht van 2 hektogram en een Nederlands gewicht van 5 decagram, dat is qua
massa ongeveer evenveel als het gewicht dat we moeten keuren (Vz Duits pond; [13]). Ook qua vorm lijkt het onbeken
de gewicht wel wat op m'n Nederlandse standaarden. Niet moeilijk doen, gewoon goedkeuren. In de niet door Neder
land bezette gebieden werd zeer waarschijnlijk alleen maar met lokale maten, gewichten en weegwerktuigen gemeten
en gewogen. Deze werden voor zover bekend nooit gekeurd.

1923-1938: de grote ommekeer in de Indonesische metrologie: er komen eindelijk ijkkantoren en het laten ijken
van maten, gewichten en weegwerktuigen wordt voor heel Indonesië verplicht gesteld [2, 3, 9, 20]. Allerhande niet
metrieke maten, gewichten en weegwerktuigen en als maten en gewichten gebruikte huisvlijt (afb. 17-21,23 en voor
pagina) worden in grote hoeveelheden in beslag genomen [2, 3, 9]. Deze grote ommekeer wordt ook duidelijk zicht
baar in de aanwezige jawmerken op meet- en weegwerktuigen. Indien een meet- of weegwerktuig al vóór 1923 Indo
nesisch geijkt is, dan is de serie jaaJl11erken vrijwel altijd erg onregelmatig. Er is vrijwel geen enkel in Indonesië ge
bruikt meet- of weegwerktuig waarop een continue serie van meer dan 10 à 15 Indonesische jawmerken van vóór 1923
[8] voorkomt. Na 1923 vinden we vaak wel continue series Indonesische jaaJ-merken op maten, gewichten en
weegwerktuigen.

Na 1938: tot ca. 1970 heeft de positieve trend zich doorgezet en vinden we op maten en gewichten vaak fraaie op
eenvolgende selies jawmerken. Hiema zakt de positieve trend weer duidelijk in en helaas moeten we constateren dat
onregelmatigheid in het helijken ook heden ten dage nog zeer nOImaal is. Meerdere malen werden op mw-kten maten
en gewichten aangetroffen die gewoon werden gebruikt, maaJ' al zeker 10 à 15 jaar niet meer ww-en helijkt. Volgens het
ijkwezen in Indonesië een gevolg VWl een gebrek aan goed opgeleid personeel [6].

Nederlands of Indonesisch? Gedurende de gehele peJiode dat Indonesië een Nederlwldse kolonie was, zijn daw
vanuit Nederland meet- en weegwerktuigen naaJ- toe gestuurd om er gebruikt te worden. Deels werd dit mateJiaal in
Nederland gekeurd, deels ook niet. Expolt VWl in Indonesië vervaw-digde meet- en weegwerktuigen naar Nederland
heeft nooit plaatsgevonden. Wel zijn er in Nederland gemaakte gewichten - die naaJ' Indonesië waren geëxporteerd 
ten gevolge van de hier heersende mateJiaalscha.:ïfSte kOlt na 1945 teruggehaald na.:'lr Nederland en hier helijkt [5, 10].
Een groot gedeelte van de maten, gewichten en weegwerktuigen die wij nu op rommel- en antiekmw'kten aantreffen
zijn modem Indonesisch mateliaal, waaJ-onder opvallend veel namaak en/of echt Indonesisch materiaal met nwnaak
jaaJmerken [14]. Hierdoor wordt tegenwoordig maar al te vaak gezegd: vijfhoekige ja.:'lIT11erken [8]: dat is Indonesisch.
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1816-1923: systematisch werden grote delen van Indonesië door de Nederlanders veroverd. Tot 1923 was er echter
in Indonesië maar één ijkkantoor (Batavia) waar maar één ijkmeester werkzaanl was [3,7, 11]. Deze ijkmeester hield
tevens enkele weken zitting te Semarang en Surabaya [11]. Hiernaast waren er ook nog ijkmeesters werkzaam in
Krawang en Buitenzorg (het huidige Bogor), beide in west-Java [7]. Buiten de bovengenoemde steden werd het (her)
ijken gedaan door allerhande overheidsdienaren en onervaren en slecht opgeleide inlandse hulpjes [2, 3, 9] met als
gevolg een enorme chaos. Overheidsdiensten mochten alleen uit Nederland afkomstige maten, gewichten en
weegwerktuigen of hun in Indonesië vervaardigde analogen gebmiken. Gewone burgers en bedJijven geblUikten daar
naast ook mateJiaal afkomstig uit hun eigen land (afb. 21). Op inlandse markten en in vele winkels werd met allerhande
zelfgemaakte maten, gewichten en weegwerktuigen gemeten en gewogen (afb. 17-21,23 en voorpagina) [9]. De
maten, gewichten en weegschalen die door de overheidsdiensten werden gebruikt moesten pas vanaf 1899 verplicht
worden gekeurd [3]. Gewone burgers mochten laten keuren, maar omdat dit niet verplicht was en er wel voor betaald
moest worden, werd dit uiteraard maar zeer zelden gedaan. De handelaars op de inlandse markten en in de winkels
werden zo goed als ongemoeid gelaten; die deden gewoon waar ze zelf zin in hadden [9]. Dankzij de onervarenheid
van de alom ingezette hulpijkers zijn allerhande Deense, Duitse [13], Franse en Belgische gewichten (afb. 21) goedge
keurd terwijl dit volgens de Indonesische ijkwet absoluut niet mocht. Wist zo'n inlandse hulp veel? Die zal wel als
volgt hebben gedacht: ik heb een set Nederlandse standaarden [3] en een voor mij onbekend gewicht [13]. Weet je wat
we doen? We nemen een Nederlands gewicht van 2 hektogram en een Nederlands gewicht van 5 decagram, dat is qua
massa ongeveer evenveel als het gewicht dat we moeten keuren (Vz Duits pond; [13]). Ook qua vorm lijkt het onbeken
de gewicht wel wat op m'n Nederlandse standaarden. Niet moeilijk doen, gewoon goedkeuren. In de niet door Neder
land bezette gebieden werd zeer waarschijnlijk alleen maar met lokale maten, gewichten en weegwerktuigen gemeten
en gewogen. Deze werden voor zover bekend nooit gekeurd.

1923-1938: de grote ommekeer in de Indonesische metrologie: er komen eindelijk ijkkantoren en het laten ijken
van maten, gewichten en weegwerktuigen wordt voor heel Indonesië verplicht gesteld [2, 3, 9, 20]. Allerhande niet
metrieke maten, gewichten en weegwerktuigen en als maten en gewichten gebruikte huisvlijt (afb. 17-21,23 en voor
pagina) worden in grote hoeveelheden in beslag genomen [2, 3, 9]. Deze grote ommekeer wordt ook duidelijk zicht
baar in de aanwezige jawmerken op meet- en weegwerktuigen. Indien een meet- of weegwerktuig al vóór 1923 Indo
nesisch geijkt is, dan is de serie jaaJl11erken vrijwel altijd erg onregelmatig. Er is vrijwel geen enkel in Indonesië ge
bruikt meet- of weegwerktuig waarop een continue serie van meer dan 10 à 15 Indonesische jawmerken van vóór 1923
[8] voorkomt. Na 1923 vinden we vaak wel continue series Indonesische jaaJ-merken op maten, gewichten en
weegwerktuigen.

Na 1938: tot ca. 1970 heeft de positieve trend zich doorgezet en vinden we op maten en gewichten vaak fraaie op
eenvolgende selies jawmerken. Hiema zakt de positieve trend weer duidelijk in en helaas moeten we constateren dat
onregelmatigheid in het helijken ook heden ten dage nog zeer nOImaal is. Meerdere malen werden op mw-kten maten
en gewichten aangetroffen die gewoon werden gebruikt, maaJ' al zeker 10 à 15 jaar niet meer ww-en helijkt. Volgens het
ijkwezen in Indonesië een gevolg VWl een gebrek aan goed opgeleid personeel [6].

Nederlands of Indonesisch? Gedurende de gehele peJiode dat Indonesië een Nederlwldse kolonie was, zijn daw
vanuit Nederland meet- en weegwerktuigen naaJ- toe gestuurd om er gebruikt te worden. Deels werd dit mateJiaal in
Nederland gekeurd, deels ook niet. Expolt VWl in Indonesië vervaw-digde meet- en weegwerktuigen naar Nederland
heeft nooit plaatsgevonden. Wel zijn er in Nederland gemaakte gewichten - die naaJ' Indonesië waren geëxporteerd 
ten gevolge van de hier heersende mateJiaalscha.:ïfSte kOlt na 1945 teruggehaald na.:'lr Nederland en hier helijkt [5, 10].
Een groot gedeelte van de maten, gewichten en weegwerktuigen die wij nu op rommel- en antiekmw'kten aantreffen
zijn modem Indonesisch mateliaal, waaJ-onder opvallend veel namaak en/of echt Indonesisch materiaal met nwnaak
jaaJmerken [14]. Hierdoor wordt tegenwoordig maar al te vaak gezegd: vijfhoekige ja.:'lIT11erken [8]: dat is Indonesisch.
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Dit hoeft echter lang niet altijd het geval te zijn. Er is ook leuk ederland mateliaal voorhanden met alleen maar Indo
nesische jaannerken. Hoe herkelmen we dit materiaal? Waar moeten we op letten om te zien of een maat, gewicht of
weegwerktuig van ederlandse of van Indonesische oligine is?

l'
\

Afb. Ia Nederlands
kawoormerk:
afb. IIJ Indonesisch
kawoormerk

Gewichten - Herkenningspunten zijn:
I) Fabrieksmeiken. Indien een gewicht een Nederlands fabrieksmerk [5] bevat, dan is dit gewicht van Nederlandse

Oligine. Een fablieksmerk dat niet in [5] voorkomt suggereelt al snel een Indonesische herkom t. Op deze regel is
waarschijnlijk minimaal één uitzondering, namelijk het fablieksmerk driebladige scheepsschmej Wat is er met dit fa
blieksmerk aan de hand? Een dtiebladige scheep schroef komt voor op een aantal t Ji-, hoen- (afb. 10b-c), kati- en
Amsterdanls pond-gewichten. Deze gewichten zijn voor het eerst in Indonesië geijkt in de peliode 1923-1925. Op ba
si van de vOITI1geving van het opschtift (zie hiema punt 4) zijn deze gewichten in twee groepen te verdelen te weten:
Groep I: de tsji-, hoen- en een deel van de kati-gewichten. Op deze gewichten is de vomlgeving van het opschlift (afb.
Ig, 9b en lab) niet confonn ~'Ul hetgeen in Nederland in de peliode 1912-1941 gemaakt werd [5] (afb. Ie, If en 9a).
Dit suggereelt zeer sterk dat deze gewichten niet in Nederland maar in Indonesië zijn gemaakt. Oftewel: deze
scheepsschroef is het 'merk van een onbekende Indonesische fablikant.
Groep 2: een ander deel van de kati- en Amsterdanls pond-gewichten. Op deze gewichten is de vOl11lgeving van het
op chlift wel keulig confolTI1 ~'U1 hetgeen in Nederland in de periode 1912-1941 gemaakt werd [5] (afb. Ie, If en 9a).
Dit suggereert een Nederlandse origine, hetgeen betekent dat een dliebladige scheepsschroef ook als fabrieksmerk
werd gebruikt door een tot nog toe onbekende Nederlandse fablikant. Het gaat vel1110edelijk om de filTI1a Zimmer uit
Am terdam (niet gepubLiceerde gegevens van L. Walters; de fa. Zimmer komt ook niet in het overzicht van eder
landse fabrieksmerken [5] voor).

2) Kanlool71lerkel1. Nederlandse kantool111erken hebben twee vlakke zijden [5,25] (afb. Ia); Indonesische kantoor
merken zijn ovaal l18] (afb. Ib). Indien een gewicht een echt Nederlands kantoolTI1erk
veltoont dan is dit gewicht van Nederlandse origine. Indien een gewicht zowel een Nederland"
al' een Indonesi ch kantool11lerk vertoont, dan i dit gewicht in Nederland vervaardigd en
goedgekeurd en daama in Indonesië herkeurd. Indien een gewicht alleen een Indonesisch
kantool111erk vertoont, dan kan dit gewicht zowel van Nederlandse als van Indonesische Oligi
ne zijn. Er zijn vanuit ederland namelijk volop gewichten naar Indonesië geëxporteerd zon
der dat ze eerst in Nederland waren gekeurd. In dit geval moet het fabrieksmerk enlof de
vOlTI1geving van het opsduift uitkomst bieden. Bij gewichten uit de peliode 1870-1912 mocht
zowel het ederlandse als het Indonesische kantool11lerk op een willekeUlige plaats op het
gewicht worden afgeslagen. Bij gewichten uit de periode 1912-1941 moest zowel in Nederland als in Indonesië het
kantoolTI1erk op de onderkant van het gewicht staan. De divel e combinatie van merken op gewichten uit deze perio
de worden verderop in dit rutikel behandeld. Ook op knopgewichten uit de peliode L94 I-heden moet zowel in Neder
land als in Indonesië het kantOülmerk op de onderkant Vrul het gewicht staan. Sinds enkeLe jru"en worden er in Indo
nesië gewichten van het intemationale (,,EEG") model gemaakt waru'op het krultoolTI1erk weer op de zijkrult van het
gewicht staat.

3) Jaal711erken. Indien een gewicht een oudste jaruTI1erk van Nederlandse oligine [5,251 met hiel11aast meerdere [n
donesi che jaruTI1erken vertoont (afb. Ic) dan is dit gewicht in Nederland vervaru"digd. Indien een gewicht alleen Indo
nesische jarumerken [8] vertoont, dan kan dit gewicht zowel vrul Nederlandse al vrul Indonesische origine zijn. In dit
ge al moeten het fabrieksmerk en eventueel de vOl111geving van het opschrift uitkomst bieden. Bij gewichten van vóór
1912 komen de jaanllerken voor op allerlei plaatsen op de schouder en de romp van het gewicht. Op gewichten van na
1912 met een ma"sa groter dan 2 gram hoort het eerste eder
landse jaannerk - indien aanwezig - altijd op de romp te staan
en wel recht onder het opschrift met de mas a-arulduiding [10).
Het eerste [ndon ische jaamlerk staat soms op de chouder en
soms op de romp van het gewicht, maar hOOIt altijd recht te
genover het opschlift met de massa-aanduiding en dus ook
recht tegenover het eerste Nederlandse jaannerk (indien
aanwezig) te staan [10). In [ndonesië moeten de jaarmerken op
gewichten inds ca. 1923 net als in Nederland in lijtjes van
bovennaru' beneden en vrul links n~'U' l-echts staan, op volgorde
van jaar (afb. Id).

4) Opschriften. Bij gewichten die alleen maar Indonesische
j~'UTI1erken uit de peliode 1912-1941 en 194 L-heden [8] velto
nen, kunnen we ook de vOl11lgeving van het opschrift gebrui
ken om vast te tellen of deze gewichten van Nederlandse of Afb. Ic Nederlands pllts Indo/tesi.l'chejaarmerken:
van Indonesische origine zijn. In de peJiode 1912-1941 moest afb. Id Indonesische jaarll/erken
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het ederlamjse opschJift op een gewicht namelijk altijd op een punt eindigen [5] en het hele op chrift (min tens tot en
met 2 kilogram) moest met één . lagstempel gemaakt zijn (afb. Ie, It). In Indonesische opschriften uit deze periode zijn
de letters vaak veel dunner, het geheel is veel onregelmatiger (10 se slagletters) en de punt ontbreekt vaak (afb. Ig).ln
de peliode 1941-heden moest het Nederlandse opschlift op gewichten met kleine lette!. worden geschreven [5] en het
moest met één slag tempel aangebracht zijn (afb. Ih). Op Indsonesische gewichten uit deze peliode, van 100 gram en
zwaarder, wordt het opschrift voluit met hoofdletters geschreven (afb. Ii links). Op de Indonesische gewichten van het
intemationale model wordt de massa-aanduiding afgekort tot g of kg (afb. 1i rechts).

5) ederlandse gewichten uit de periode 1820-1870 moeten altijd het merk van een anvl/dissementsijker veltonen
f5, 25]. Dit Soolt ijkersmerken is in deze periode in Indonesië niet gebruikt [7].

amaak en vervalsingen - Helaas voor de vel7--<unelaars zijn er de afgelopen jaren door Indonesische "antiekhan
delaars , zeer veel gewichten verkocht waarop allerlei valse merken zijn aangebracht [14]. Voor zover bekend zijn dit

Afb. Ie Nederlands
opschriji ~ AlIIsterdallls
pond. periode
1912-1941,jabrikant
Zin/l/ler, Alllsterdalll.

Afb. Ih Nederlands
opschrift 200 gralll,

L- ----' periode 1941- heden.

Afb. I i links:
Indonesisch
opschrift 200
gralll. periode
1941- heden:
rechts: Indone
sisch "EEC"
gelVichtlllet
opschrifi 200 g.L-_'-'- -l

Afb. Ig Nederlands opschriji kmi en ons, periode
1912-1941.

Afb· IJ
Indonesisch

opschriji kati
en ons.
periode

19/2-1941

meestal modeme Indonesische gewichten uit de peliode 194l-heden, maar helaas zijn ook gewichten uit voolgaande
petiodes en niet-metJieke gewichten al op deze manier "verfraaid". Wat wordt er aangetJ'offen?

I) Indone ische gewichten van na 1941 met valse Nederlandse kantoolTI1erken, willekeulig op het gewicht afgesla
gen. Indien u een gewicht aantreft met alleen maar Indonesische jaannerken van na ca. 1950 f8], samen met een e
derlands kanto01merk, dan is dit zeer waarschijnlijk zo'n vals kantoonnerk. Na de tweede wereldoorlog is er vrijwel
niets meer vanuit ederland naar Indonesië geëxpolteerd.

2) Gewichten met hele seJies alse Indone ische jammerken [14]. Vergelijk de volgorde en de vom1geving van de
jammerken altijd met de tabel uit [8]. Indien u afwijkingen vindt van deze tabel, dan hebt u zeer wamschijnJijk met
velval ingen te maken.

3) Soms i zelf: het hele gewicht nagemaakt. Bij deze totaal vervalste gewichten zit de ju teeropening vaak niet in
het midden vm1 het gewicht. Ook klopt op deze gewichten de vOlmgeving en de opeenvolging van de selies jaan11el:'
ken vaak niet.

4) Ook de in ederland aangetroffen blokken en kisges gewichten van De Gaper zijn vals en afkomstig uit Indo
nesië. Indien u twijfelt am1 de echtheid vm1 de merken op een uit Indonesië afkomstig gewicht, dan i het beste hulp
middel om na te gaan wat er wél op deze gewichten hOOlt te taan. Er is zo goed mogelijk getJacht de gegevens over
hoe het wel hoort in dit mtikel weer te geven. Mocht u meer merken aantreffen dan volgens dit mtikel mogelijk is, dan
is de kans groot dat dit toegevoegde valse merken zijn.

Inhoudsmaten - Indien een maat het merk vm1 een Nederlandse mTondissementsijker (voor 1870; afb. lIb), een
Nederlands fabrieksmerk [16], een Nederlands kantoonnerk (vanaf 1870; afb. l6b) enlof Nederlandse jammerken
bevat, met hiemaa. t ook nog een Indonesisch kantoormerk enlof Indonesi che jaan11erken, dan is deze maat in Nedel:'
land gemaakt (en som ook gekeurd) en dru:una naar Indonesië geëxpolteerd en daar herkeurd. Indien een maat alleen
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een Indonesisch kantoonnerk, Indonesische jammerken enlof een fablieksmerk bevat dat niet in [16] voorkomt, dan is
deze maat van Nederlandse of Indonesische origine. De in [16] weelgegeven tabellen met Nederlandse fablieksmer
ken zijn namelijk niet compleet en van Indonesische fabrieksmerken op inhoudsmaten weten we nog zo goed als niets.
Het opschrift op de maten helpt ons alleen indien deze na 1912 in Nederland zijn gema.:'1kt. Voor deze maten is de
vonngeving van het opschrift namelijk a.:m strenge en duidelijke regels gebonden [16,24]. Een maat met een eerste In
donesisch jaalmerk van na 1912 [8] en een opschrift dat niet aan deze regels voldoet kan niet van Nederlandse origine
zijn en is dus wa.:mcrujnlijk in Indonesië gemaakt. Ook het geblUjkte materiaal kan uitkomst bieden. Gedraaid houten
maten waren in Nederland na 1912 verboden [16]. Vinden we een gedra.:1.id houten maat met alleen maar Indonesische
jaalmerken van na 1912 [8], dan is deze maat zeer waarscrujnlijk van Indonesische origine. In Nederland werden
houten maten uit eiken- of essenhout gemaakt [16]. Eik en es komen in Indonesië (Vlijwel) niet voor; daal' werden de
houten maten veelal uit tropisch hardhout gemaakt. Nog enkele tips: inhoudsmaten met alleen Indonesische ijken van
na ca. 1950 [8] zijn vrijwel zeker van Indonesische origine. Op Nederlandse inhoudsmaten wordt deciliter met een c
geschreven; in Indonesië wordt sinds ca. 1950 het woord desiliter geblUikt.

Weegwel'ktuigen - Hier is de situatie nog niet erg duidelijk. Dacillns zijn grotendeels van Indonesische origine of
geïmporteerd uit de orrningende landen; een enkele keer werden dachins ook uit Europa ingevoerd [3, 12]. Andere
soolten weegwerktuigen werden vóór ca. 1950 vanuit heel Europa en ook uit de VS in Indonesië ingevoerd, terwijl ze
ook al op bescheiden schaalloka.:'11 werden gefabliceerd. Na deze tijd werden ze steeds meer in Indonesië zelf gemaakt
[J 2]. Misscruen kunnen ook ruer fabrieksmerken enlof kantoonnerken uitkomst bieden.

Maatstokken - Ook ruerover zijn nog veel te weinig gegevens bekend. Vaststellen ofeen maatstok uit Nederland of
uit Indonesië afkomstig is, kan alleen op basis van de aan-/afwezigheid van Nederlandse aITondissementsmerken,
kantoOImerken enlof jaaImerken. Een overzicht van Nederlandse en Indonesische fabrikanten van maatstokken
bestaat niet. Wel zijn er een vieltal Nederlandse leveranciers voor de Indonesische markt gevonden: H. Hommes te
Assen, w.1. Weisseno te Amsterdam, 1. & A. van de Sande te Breskens en de fa. Carl Schlieper (importem Holl. Kon.
Handelmij. te Amsterdam).

Beschrijving van het materiaal
Groep I - metrieke gewichten van Nederlandse origine en hun in Indonesië vervaardigde analogen

De periode 1820-1870 - Knopgewichten Uit deze periode zijn enkele zeer fraaie druppelknopgewichten van
Nederlandse oligine bekend, met een massa tot 2 Ned. Pond Kilogram. Deze druppelknoppen zijn eenmaal geijkt door
de ijker A. Jochim te Amhem. Sommige veltonen het Indonesisch kantoonnerk 1 (= Batavia). Hiemaast bevatten ze
soms ook nog één of meer Indonesische ja.:'1tmerken. Verder ook nog enkele "gewone" knopgewichten met het op
schrift Ned. Ons, met Nederlandse en Indonesische jaaImerken. Leveranciers voor de Indonesische markt waren in
deze peliode onder andere Becker & Buddingh te Arnhem, OllaIld en Van Zeyst (velmoedelijk het fabrieksmerk vZ;
dit merk is tot nog toe niet eerder toegewezen [5]) te Utrecht en LindennaIl te Amsterdam [26]. In Indonesië vervaar
digde knopgewichten uit deze peliode zijn nog niet aangetroffen.

Messing krukgewichten van Nederlandse origine - Het enige voorbeeld hiervan dat we kennen is een krukgewicht
van 2 NederlaIlds Pond [17]; het is eenmaal Nederlands geijkt door de Amstetpamse ijkers Stamkart of Stierling in
1859 [5,25]. Hiema is dit gewicht naar Indonesië gezonden en daar diverse keren helijktin de periode 1905-1919 ([8];
afb. 2a rechts).

Messing krukgewichten van Indonesische origine - Hiervan zijn er meerdere bekend en wel van 2, 5 en 10 PN.
(= vennoedelijk Pond Nederlands) (afb. 2a links). Het is opvallend dat deze Indonesische krukgewichten vaak wat
grover aaIldoen dan hun meer sierlijk afgewerkt Nederlandse analogen (vergelijk afb. 2a links en rechts). Op de schou
der van de gewichten komen lettercombinaties voor zoals c.w. [27] en M.S. (afb. 2b), soms vergezeld van enige jaar
merken. C.W. en M.S. zijn zeer waarschijnlijk vroege, lokale, Indonesische fabrieksmerken. Waarom? M.S. komt voor
op meerdere gewichten, afkomstig uit Indonesië, zoals diverse kati-gewichten en gewichten uit de peliode 1912-1941
met een opschrift in ONS. Op het kIukgewicht van 2 P.N. wordt M.S. gevolgd door het jaartal 1858 dat met forse losse
slagstempels op de schouder van het gewicht is afgeslagen (afb. 2b). Verder is het geijkt met de Indonesische jaaImer
ken 0 (1900) en 2 (1902) [8]. De kati- en ONS-gewichten zijn alleen Indonesisch geijkt en wel voor het eerst in de ja
ren 1923-1929 [8]. De vonngeving van de opschtiften kati en ons (afb. 19) voldoet echter absoluut niet aan de in Ne
derland geldende eisen qua opschrift voor de peliode 1912-1941 [5] (afb. I f). Ook komen er grote variaties voor in de
vonngeving van de letters M.S.. Bovendien: een NederlaIldse fabrikant met het fabrieksmerk M.S. is onbekend [5].
Deze gegevens suggereren dat M.S. of een eigendomsmerk is [27] of dat dit een lokale Indonesische fabrikant is.
Tussen 1858 UaaItal op het gewicht van 2 P.N.) en 1923 (kati- en ONS-gewichten voor het eerst geijkt) ligt een peliode
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een Indonesisch kantoonnerk, Indonesische jammerken enlof een fablieksmerk bevat dat niet in [16] voorkomt, dan is
deze maat van Nederlandse of Indonesische origine. De in [16] weelgegeven tabellen met Nederlandse fablieksmer
ken zijn namelijk niet compleet en van Indonesische fabrieksmerken op inhoudsmaten weten we nog zo goed als niets.
Het opschrift op de maten helpt ons alleen indien deze na 1912 in Nederland zijn gema.:'1kt. Voor deze maten is de
vonngeving van het opschrift namelijk a.:m strenge en duidelijke regels gebonden [16,24]. Een maat met een eerste In
donesisch jaalmerk van na 1912 [8] en een opschrift dat niet aan deze regels voldoet kan niet van Nederlandse origine
zijn en is dus wa.:mcrujnlijk in Indonesië gemaakt. Ook het geblUÎkte materiaal kan uitkomst bieden. Gedraaid houten
maten waren in Nederland na 1912 verboden [16]. Vinden we een gedra.:1.id houten maat met alleen maar Indonesische
jaalmerken van na 1912 [8], dan is deze maat zeer waarscrujnlijk van Indonesische origine. In Nederland werden
houten maten uit eiken- of essenhout gemaakt [16]. Eik en es komen in Indonesië (Vlijwel) niet voor; daal' werden de
houten maten veelal uit tropisch hardhout gemaakt. Nog enkele tips: inhoudsmaten met alleen Indonesische ijken van
na ca. 1950 [8] zijn vrijwel zeker van Indonesische origine. Op Nederlandse inhoudsmaten wordt deciliter met een c
geschreven; in Indonesië wordt sinds ca. 1950 het woord desiliter geblUikt.

Weegwel'ktuigen - Hier is de situatie nog niet erg duidelijk. Dacruns zijn grotendeels van Indonesische origine of
geïmporteerd uit de orrningende landen; een enkele keer werden dachins ook uit Europa ingevoerd [3, 12]. Andere
soolten weegwerktuigen werden vóór ca. 1950 vanuit heel Europa en ook uit de VS in Indonesië ingevoerd, terwijl ze
ook al op bescheiden schaalloka.:'11 werden gefabliceerd. Na deze tijd werden ze steeds meer in Indonesië zelf gemaakt
[J 2]. Misscruen kunnen ook ruer fabrieksmerken enlof kantoonnerken uitkomst bieden.

Maatstokken - Ook ruerover zijn nog veel te weinig gegevens bekend. Vaststellen ofeen maatstok uit Nederland of
uit Indonesië afkomstig is, kan alleen op basis van de aan-/afwezigheid van Nederlandse aITondissementsmerken,
kantoOImerken enlof jaaImerken. Een overzicht van Nederlandse en Indonesische fabrikanten van maatstokken
bestaat niet. Wel zijn er een vieltal Nederlandse leveranciers voor de Indonesische markt gevonden: H. Hommes te
Assen, w.1. Weisseno te Amsterdam, 1. & A. van de Sande te Breskens en de fa. Carl Schlieper (importem Holl. Kon.
Handelmij. te Amsterdam).

Beschrijving van het materiaal
Groep I - metrieke gewichten van Nederlandse origine en hun in Indonesië vervaardigde analogen

De periode 1820-1870 - Knopgewichten Uit deze periode zijn enkele zeer fraaie druppelknopgewichten van
Nederlandse oligine bekend, met een massa tot 2 Ned. Pond Kilogram. Deze druppelknoppen zijn eenmaal geijkt door
de ijker A. Jochim te Amhem. Sommige veltonen het Indonesisch kantoonnerk 1 (= Batavia). Hiemaast bevatten ze
soms ook nog één of meer Indonesische ja.:'1tmerken. Verder ook nog enkele "gewone" knopgewichten met het op
schrift Ned. Ons, met Nederlandse en Indonesische jaaImerken. Leveranciers voor de Indonesische markt waren in
deze peliode onder andere Becker & Buddingh te Arnhem, OllaIld en Van Zeyst (velmoedelijk het fabrieksmerk vZ;
dit merk is tot nog toe niet eerder toegewezen [5]) te Utrecht en LindennaIl te Amsterdam [26]. In Indonesië vervaar
digde knopgewichten uit deze peliode zijn nog niet aangetroffen.

Messing krukgewichten van Nederlandse origine - Het enige voorbeeld hiervan dat we kennen is een krukgewicht
van 2 NederlaIlds Pond [17]; het is eenmaal Nederlands geijkt door de Amstetpamse ijkers Stamkart of Stierling in
1859 [5,25]. Hiema is dit gewicht naar Indonesië gezonden en daar diverse keren helijktin de periode 1905-1919 ([8];
afb. 2a rechts).

Messing krukgewichten van Indonesische origine - Hiervan zijn er meerdere bekend en wel van 2, 5 en 10 PN.
(= vennoedelijk Pond Nederlands) (afb. 2a links). Het is opvallend dat deze Indonesische krukgewichten vaak wat
grover aaIldoen dan hun meer sierlijk afgewerkt Nederlandse analogen (vergelijk afb. 2a links en rechts). Op de schou
der van de gewichten komen lettercombinaties voor zoals c.w. [27] en M.S. (afb. 2b), soms vergezeld van enige jaar
merken. C.W. en M.S. zijn zeer waarschijnlijk vroege, lokale, Indonesische fabrieksmerken. Waarom? M.S. komt voor
op meerdere gewichten, afkomstig uit Indonesië, zoals diverse kati-gewichten en gewichten uit de peliode 1912-1941
met een opschrift in ONS. Op het kIukgewicht van 2 P.N. wordt M.S. gevolgd door het jaartal 1858 dat met forse losse
slagstempels op de schouder van het gewicht is afgeslagen (afb. 2b). Verder is het geijkt met de Indonesische jaaImer
ken 0 (1900) en 2 (1902) [8]. De kati- en ONS-gewichten zijn alleen Indonesisch geijkt en wel voor het eerst in de ja
ren 1923-1929 [8]. De vonngeving van de opschtiften kati en ons (afb. 19) voldoet echter absoluut niet aan de in Ne
derland geldende eisen qua opschrift voor de peliode 1912-1941 [5] (afb. I f). Ook komen er grote variaties voor in de
vonngeving van de letters M.S.. Bovendien: een NederlaIldse fabrikant met het fabrieksmerk M.S. is onbekend [5].
Deze gegevens suggereren dat M.S. of een eigendomsmerk is [27] of dat dit een lokale Indonesische fabrikant is.
Tussen 1858 UaaItal op het gewicht van 2 P.N.) en 1923 (kati- en ONS-gewichten voor het eerst geijkt) ligt een peliode
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Afb. 2a krukgewichlell vall
2 Nederlallds POlld. Lillks:
Illdollesisch fabrikaal meI
opschrift 2 P.N.. rechls:
Nederlamls fabrikaal.
Afb. 2b fabrieksmerk ell
jaarmerk op hel krukgell'ichl
l'(11l 2 P.N.

van 65 jaar. Dit is wel erg lang voor een eigendomspeliode waardoor het onwaarschijnlijk wordt dat M.S. een eigen
domsmerk is. Blijft over de conclusie dat dit zeer waarschijnlijk een Indonesi 'ch fablieksmerk is. Analoog hieraan is te
velwachten dat ook c.w. een fablieksmerk is. Mogelijkeiwijs is PN. in plaats van Nederland Pond gebl1.likt om een
onderscheid te maken tussen lokaal Indonesisch en Nederlands fabrikaat.
Sluitgewichten - Er zijn slecht,> enkele in Indonesië geijkte sluitgewichten bekend, alle van I Ned. Pond. Ze zijn in
Ned rland gemaakt, door een ederlandse alTondissementsijker geijkt en in Indonesië helijkt.

De periode 1870-1912 - Enkele fraaie dl1.lppelknopgewichten met het fabrieksmerk B&B, ederlands kantoormerk
van AJnhem ederlands jarumerk meerdere Indonesische jaannerken. Verder grote hoeveelheden "normale" kruk-en
knopgewichten met massawaru'den tot aan zeker 2 kilogram. Ook deze gewichten bevatten vrijwel altijd een Neder
lands kantoonnerk, één of meer Nederlandse jarumerken en verder één of meer Indonesische jarumerken (afb. Ic). In
dien er op deze gewichten ook nog een Indonesisch kanto01merk voorkomt, kan dit alleen I (= Batavia) zijn; de andere
ijkkantoren werden eerst pas in of na 1923 geopend [3]. De belangJijkste Nederland e fablikanten voor de Indo
nesische markt uit deze periode waren: Louwmans, Kleinefeldt te Mook, Becker' Sons en Van Wingerden [5]. In deze
periode in Indonesië vervaardigde gewichten zijn nog niet aangetroffen. Opvallend i verder dat er een grote variatie
bestaat in de afmeting van de in deze periode gebruikte Indone ische jarumerken.

De periode 1912-1941 - Uit deze periode zijn grote hoeveelheden in Indonesië gebl1.likte kruk- en knopgewichten
bekend, zowel van Nederlandse als van Indonesische makelij.

Knopgewichten \cm Neder/andse makelij zjjn herkenbék'U' arul hun fablieksmerk [5], om. de aanwezigheid van Neder
lruldse krultoor- en jarumerken en de vormgeving van het opschrift (atb. If). Ze hebben een ma,>sa tot 2 kilogram. De
meest voorkomende fabrikanten zijn de Haagse (H) en Becker's Sons (0) [5]. Gewichten van andere Nederlandse fa
brikanten (o.a. metaalgieterij "Het Anker" en Houtgraaf [5]) komen in veel mindere mate voor. Op in Nederland
vervaardigde en in Indonesië gebl1.likte gewichten uit de periode 1912-1941 kunnen de volgende combinaties van
merken voorkomen:

A.fb. J Combillalies vall fabrieks- ell
kall/oormerkell op ill Illdollesië
gebruikIe ge\l'ichlell uil de periode
1912-1941.
A.fb. Ja Nederlallds fabrieks· ell
kalllOonllerk;
afb. Jb Nederlandsfabrieks· en
Illdonesisch kallloormerk:
afb. Jc Nederlallds fabrieksmerk (H =
Haagsche), Nederlallds kl/Il/oormerk (5
= Den Haag), Indollesi,\'ch kalllOorl1lerk
(3 = Semarallg) ell hel persoonlijk merk
Vl/II de ijker (Bo = Boomer: Tabel I:
afb. 3d);
ajb. Je !lldollesisch fabrieksmerk· ell
kClllfOorlllerk;
afb. Jf !lldonesisch fabrieksmerk,
Indonesisch kallloonllerk ell hel
persoonlijk merk vall de ijker (Cl =
Cloesmeyer; Tabel I).
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I) alleen een Nederlands fabJieksmerk; geen Nederlands en geen Indonesisch kantoonnerk.
2) alleen een Nederlands fablieks- en kantoonnerk; recht tegenover elkaar [5] (afb. 3a).
3) een Nederlands fabrieksmerk en een Indonesisch kanto01merk; recht tegenover elkaar (afb. 3b). Soms staat er op

gewichten uit deze groep nog een derde merk, 90° gedraaid ten opzichte van deze twee merken. Dit derde merk bestaat
uit twee letters in een rond stempelveld: het zijn de initialen van de ijker die dit gewicht in Indonesië heeft gekemd (Ta
bel 1).

4) een Nederlands fabrieksmerk, een Nederlands en een Indonesisch kantoonnerk, waarbij de eerste twee merken
recht tegenover elkaar staan en het derde merk 90° is gedraaid ten opzichte van de eerste twee merken (afb. 3c). Indien
er op gewichten uit deze groep ook nog een persoonlijk merk van de ijker (Tabel 1) voorkomt dan staat dit merk altijd
recht tegenover het Indonesische kantoonnerk [18] (afb. 3d). Het persoonlijke merk van de ijker werd zo te zien niet
altijd gebruikt: we kennen van onder andere ijkkantoor 3 (Semarang; [9]) gewichten met zowel alleen een kantoor
merk als met een kanto01merk en het persoonlijke merk van de ijker (vergelijk afb. 3c en 3d).

De gewichten uit de groepen I en 3 zijn door de Nederlandse fabrikanten direkt naar Indonesië gestuurd zonder
ze eerst in Nederland te laten kemen. De gewichten uit groep Lzijn vennoedelijk gebruikt in een deel van Indonesië
waar nog geen ijkkantoor aanwezig was - vandaar het ontbreken van een Indonesisch kanto01merk - en aldaar door
een lokale hulpijker [3] van een jaannerk voorzien. De gewichten uit groep 3 zijn gebruikt in een deel van Indonesië
waar al wel een ijkkantoor aanwezig was. De gewichten uit de groepen 2 en 4 zijn eerst in Nederland gekeurd en daar
na pas naar Indonesië gestuurd. Gewichten uit de groepen 2 en 4 moeten als oudste merk een Nederlands jaatmerk
bevatten; gewichten uit de groepen I en 3 mogen geen Nederlands jaatmerk bevatten.

Knopgewichten van Indonesische l1U1kelij - Op in Indonesië vervaardigde gewichten uit deze peliode komt Of alleen
een Indonesisch fablieksmerk (= fabrieksmerk dat niet in [5] voorkomt) àf een Indonesisch fabrieksmerk met recht
hier tegenover een Indonesisch kantoorrnerk (afb. 3e) en soms de initialen van de ijker voor (afb. 3f; Tabel 1). Knop
gewichten van Indonesische makeLij zijn verder herkenbaar aan het ontbreken van een Nederlands kanto01merk en Ne
derland e jaatmerken en een vonngeving van het opschJift dat afwijkt van hetgeen in Nederland verplicht was (veIge
lijk afb. Ifen 19). Een enkele keer vinden we uit deze periode metIieke knopgewichten waat"OP het eerste jaarrnerk
tweemaal is afgesLagen (afb. 6b), dit ten teken dat deze gewichten voor de fijne weging werden gebruikt.

Tabel I - IJkers in Nederlands-Indië / Indonesië (1923-1955) (met dank aan de heer J. Bot)

Naam In dienst van / tot Merk (J) Naam In dienst van / tot Merk

Albinus, M.E. 1932-na 1941 Ab Mannot, P.W. 1931 - na 1950 Mn
Beernink, L. 1924 - 1950 Be Muller, G.G.e.H. 1930 -1940 MI
Benerati, M.F. 1927 - na 1950 Ba Nipius, A.LJ. 1930 - 1951 NI
Bernasco, J. 1931 - 1934 Bn Pieper, D.W. 1924 - 1950 Pi
Van de Bilt, Ch. L.M. 1924 - 1950 BI Van Rhee, A.G. 1927 - 1950 Rh
Boomer, e. 1926-1955 Bo Mohamad Subur 1929 - 1939 Sb
Briet, Ch. R. 1938 - na 1950 Bt M. Salijo Nitidrono 1930 - na 1941 Sa
Van Casand, J.A.A. 1931 - na 1941 Cs Sam 1927 - na 1951 Sm
Cloesmeyer, Ch. O. 1929 - 1954 Cl Mohamad Samsudi[l 1927 - na 1951 Ss (2)
Cramer, A.A. 1924 - na 1941 Cr Schuld, J.A. 1928 - 1950 Sd
Daub, AJ. 1926 - 1954 Da R. Slamet Hardjodipuro 1927 - na 1941 SI
M. Djunadi Kartosudjono 1928 - na 1941 Dd R. Sukamso 1930 - na 1941 Sk
Dom,A.N. na 1941 Do R.M. Sukardi na 1941 Sr
Filet, B. 1932 - na 1950 Fi M. Sutojo 1927 - na 1941 So
Fillie, A.F. 1927 - na 1941 FI M. Sutono 1927 - na 1941 ??
De Groot, H.l. 1941- 1954 Gr M. Sumardi na 1941 Si
Hadi Wongsohardjo 1930 - na 1941 Wo Stuyver, FM.J. 1926 - 1954 Su
Han Tjen Gwan 1932 - na 1941 Hn ThÜrków, D.e. 1924-1950 Th
De longh, E. 1939 - na 1941 In Tollig, P. 1926 - 1934 To
De Jong, M.K. 1926-1951 Jo Van der Veen, N.G. 1938 - 1941 Vn
R. KuswandOllO 1941-1952 Ko De Vlugt, F.L. 1927 - 1953 VI
Van Ligten, e.R.W. 1930-1952 Lt De Vrede, L.E. 1932-1951 Ve
Loke, Re. 1923 - 1939 Lo R. Wasito Tirtoatmodjo 1939 - na 1941 Wa

(I) Dit persoonlijke merk van de ijkers is voor zover bekend alleen in de periode ca. 1923 - ca. 1941 gebruikt. Vóór
1923 waren er vrijwel geen ijkers. Op gewichten van na 1941 met opschrift in gram zijn deze ijkersmerken nooit
aangetroffen.
(2) Op 28 januari 1950 benoemd tot de eerste Indonesische directeur van het Indonesische ijkwezen [12].
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(I) Dit persoonlijke merk van de ijkers is voor zover bekend alleen in de periode ca. 1923 - ca. 1941 gebruikt. Vóór
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Messing krukgelVichten
met een massa groter dan
2 kilogram van Indone
sisch fabrikaat, uit de IJeli
ode 1912-1941, zijn nog
niet gevonden. Wel zijn er
in Indonesië in deze petio
de bij de Haagse en bij
Becker' Sons vervaarclig
de messing kmkgewichten
gebnlikt, met een massa
tot minimaal 25 kilogram.
Sets van deze gewichten

A.f77. 4 IJkstandaarden von Nederlandse origine.
zijn destijds als standaar-
den aan diverse Indonesische ijkkantoren uitgereikt (afb. 4). Deze standaarden worden op een aantal Indonesische ijk
kantoren nu nog gebruikt en bevatten maar één Nederlands jaalmerk. Nederlandse messing kl1lkgewichten die in de
handel werden gebruikt bevatten soms wel en soms niet een Nederlands jammerk, gevolgd door een serie Indonesische
jarumerken.

De periode 1941-heden - Messing gewichten van Nederlandse makelij. a de tweede wereldoorlog heeft de pro
duktie in Indonesië een grote vlucht genomen en werd impolt vanuit ederland steed minder noclig [12]. Hierdoor
zijn in ederlruld vervaardigde maten en gewichten uit deze periode met Indonesi che jammerken relatief zeldzaanl.
Een enkele keer vind je enkele knopgewichtjes van de Haagse of van Becker' Sons, als eel te geijkt in 1948 of 1949.

Messing gewichten van Indonesische makelij voor
de gewone handel van na 1941 worden nu nog
overal in Indonesië op mru·kten gebnlikt [6]. Ze
zitten altijd in blokken met 5 gewichten (I kg, 500,
200, 100, 50 g). Deze blokken worden tegenwoor
dig overal in Nederlruld op veilingen, rommel- en
rultiekmarkten te koop aangeboden, helaas vaak in
clusief valse kantoor- en jaalmerken [14]. De Indo
nesische herkomst vrul deze blokken blijkt uit de
vijfhoekige jarumerken op de gewichten [8] (afb.
Sa), de vOlmgeving van het opschlift (afb. Ii) en
een fablieksmerk dat niet in [5] voorkomt. De jaar
merken moeten op volgorde van het jaar [8] in rij
tjes op de zijkant Vrul het gewicht staan. Het eerste Afb.5 Illdonesische gewichten, periode 1941-hedell.
jammerk moet recht tegenover het opschlift met de Afb. 5a kllopgell'icillen, :;oals ze 11/1 lIog op marktelI worden gebruikt;
massa-aanduiding staaIl. Alleen dit eerste jarumerk afb.5b gewicht vall het "EEC"'II/odel.

mag eventueel tweemaal afgeslagen zijn (fijne we-
ging; afb. 6b). Alle andere jaarmerken mogen mam' eenmaal voorkomen en de vonngeving van de jaarmerken moet
COnf0l111 [8J zijn. Het krultooImerk moet ovaal zijn (afb. 1b) en moet op de onderkant van het gewicht afgeslagen zijn.
Het Indonesische fabliek merk moet ook op de basi van het gewicht staaIl en wel recht tegenover het kantoonnerk.
Naast deze blokken worden tegenwoordig op Indonesische markten ook nog mes ing knopgewichten van 2 kilogram
gebruikt. Ook deze worden zo nu en dan in ederland te koop amlgeboden. Op deze modeme Indonesische gewichten
mogen geen ederlruldse kantoor- ofjaarmerken meer voorkomen.

Sinds enkele jaren i men in Indonesië van knopgewichten overgegaan op het zogenamllde intemationale of
EEG-model (afb. Sb). Opvallend is de slechte kwaliteit van de gebllJikte mes ing taf. Deze gewichten zouden in e
derland nooit gebruikt mogen worden. Op deze gewichten wordt gram met de afkorting g (afb. Ii) en kilogram met de
afkotting kg geschreven. Op deze gewichten wordt het kanto01merk nu helaas ook weer op de zijkrult van het gewicht
afgeslagen.

Metrieke ij-;,eren gewichten - De in Indonesië gebruikte metrieke ijzeren gewichten vrul vóór ± 1941 zijn vrijwel alle
maal van Nederlandse origine l23]. Mel:Jieke ijzeren gewichten uit de periode 1820-1870 met Indonesische jammer
ken zijn uiterst zeldzaam. We kennen er slechts één: een fraaie loodkop in het bezit van het ijkkantoor Ujung Pruldang.
Nederlruldse metrieke ijzeren gewichten uit de peliode 1870-1941 komen vaker voor. Soms hebben ze nog een Neder
lands jammerk, soms alleen Indonesische jammerken. De ijzeren gewichten die men tegenwoordig nog gebruikt [6J
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Nederlruldse metrieke ijzeren gewichten uit de peliode 1870-1941 komen vaker voor. Soms hebben ze nog een Neder
lands jammerk, soms alleen Indonesische jammerken. De ijzeren gewichten die men tegenwoordig nog gebruikt [6J
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Messing krukgelVichten
met een massa groter dan
2 kilogram van Indone
sisch fabrikaat, uit de IJeli
ode 1912-1941, zijn nog
niet gevonden. Wel zijn er
in Indonesië in deze petio
de bij de Haagse en bij
Becker' Sons vervaarclig
de messing kmkgewichten
gebnlikt, met een massa
tot minimaal 25 kilogram.
Sets van deze gewichten

A.f77. 4 IJkstandaarden von Nederlandse origine.
zijn destijds als standaar-
den aan diverse Indonesische ijkkantoren uitgereikt (afb. 4). Deze standaarden worden op een aantal Indonesische ijk
kantoren nu nog gebruikt en bevatten maar één Nederlands jaalmerk. Nederlandse messing kl1lkgewichten die in de
handel werden gebruikt bevatten soms wel en soms niet een Nederlands jammerk, gevolgd door een serie Indonesische
jarumerken.

De periode 1941-heden - Messing gewichten van Nederlandse makelij. a de tweede wereldoorlog heeft de pro
duktie in Indonesië een grote vlucht genomen en werd impolt vanuit ederland steed minder noclig [12]. Hierdoor
zijn in ederlruld vervaardigde maten en gewichten uit deze periode met Indonesi che jammerken relatief zeldzaanl.
Een enkele keer vind je enkele knopgewichtjes van de Haagse of van Becker' Sons, als eel te geijkt in 1948 of 1949.

Messing gewichten van Indonesische makelij voor
de gewone handel van na 1941 worden nu nog
overal in Indonesië op mru·kten gebnlikt [6]. Ze
zitten altijd in blokken met 5 gewichten (I kg, 500,
200, 100, 50 g). Deze blokken worden tegenwoor
dig overal in Nederlruld op veilingen, rommel- en
rultiekmarkten te koop aangeboden, helaas vaak in
clusief valse kantoor- en jaalmerken [14]. De Indo
nesische herkomst vrul deze blokken blijkt uit de
vijfhoekige jarumerken op de gewichten [8] (afb.
Sa), de vOlmgeving van het opschlift (afb. Ii) en
een fablieksmerk dat niet in [5] voorkomt. De jaar
merken moeten op volgorde van het jaar [8] in rij
tjes op de zijkant Vrul het gewicht staan. Het eerste Afb.5 Illdonesische gewichten, periode 1941-hedell.
jammerk moet recht tegenover het opschlift met de Afb. 5a kllopgell'icillen, :;oals ze 11/1 lIog op marktelI worden gebruikt;
massa-aanduiding staaIl. Alleen dit eerste jarumerk afb.5b gewicht vall het "EEC"'II/odel.

mag eventueel tweemaal afgeslagen zijn (fijne we-
ging; afb. 6b). Alle andere jaarmerken mogen mam' eenmaal voorkomen en de vonngeving van de jaarmerken moet
COnf0l111 [8J zijn. Het krultooImerk moet ovaal zijn (afb. 1b) en moet op de onderkant van het gewicht afgeslagen zijn.
Het Indonesische fabliek merk moet ook op de basi van het gewicht staaIl en wel recht tegenover het kantoonnerk.
Naast deze blokken worden tegenwoordig op Indonesische markten ook nog mes ing knopgewichten van 2 kilogram
gebruikt. Ook deze worden zo nu en dan in ederland te koop amlgeboden. Op deze modeme Indonesische gewichten
mogen geen ederlruldse kantoor- ofjaarmerken meer voorkomen.

Sinds enkele jaren i men in Indonesië van knopgewichten overgegaan op het zogenamllde intemationale of
EEG-model (afb. Sb). Opvallend is de slechte kwaliteit van de gebllJikte mes ing taf. Deze gewichten zouden in e
derland nooit gebruikt mogen worden. Op deze gewichten wordt gram met de afkorting g (afb. Ii) en kilogram met de
afkotting kg geschreven. Op deze gewichten wordt het kanto01merk nu helaas ook weer op de zijkrult van het gewicht
afgeslagen.

Metrieke ij-;,eren gewichten - De in Indonesië gebruikte metrieke ijzeren gewichten vrul vóór ± 1941 zijn vrijwel alle
maal van Nederlandse origine l23]. Mel:Jieke ijzeren gewichten uit de periode 1820-1870 met Indonesische jammer
ken zijn uiterst zeldzaam. We kennen er slechts één: een fraaie loodkop in het bezit van het ijkkantoor Ujung Pruldang.
Nederlruldse metrieke ijzeren gewichten uit de peliode 1870-1941 komen vaker voor. Soms hebben ze nog een Neder
lands jammerk, soms alleen Indonesische jammerken. De ijzeren gewichten die men tegenwoordig nog gebruikt [6J
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zijn zowel van ederlands als van een lokaal Indonesisch fabrikaat. In Indonesië gebruikte metrieke ijzeren gewichten
zijn verder uitgebreid beschreven door [23]. Sinds enkele jaren worden door de Indonesische fabrikanten ook recht
hoekige (vierkante) ijzeren blokgewichten van het intemationale model [5] gefabriceerd.

Groep II - In Nederland vervaardigde niet-metrieke gewichten en hun in Indonesië vervaardigde analogen

Algemeen - De in Indonesië na 1820 meest gangbare niet-metrieke gewichten waren het Amsterdams pond. de kati.
de tsji en het hoen. De Am terdams pond- en kati-gewichten werden volgens het binaire (tweetallige) stelsel ingedeeld:
tsji- en hoen-gewichten volgens het tientallige stelsel. Sinds ca. 1810 werd I kati gelijk gesteld aan 1,25 Amsterdams
pond [9, 11,23]. Het kati-gewicht was opgedeeld in 16 delen waarbij gold dat Yi6 kati = I thaiJ = 10 tsji of tsje. Een tsji
= 10 hoen = 10 timbang = JO mata. [n metrieke waarden: I Amsterdams pond = 494, I g; I kati = 494, I x 1,25 =
617,625 g; I thail = 617,625: 16 = 38 601 g; I tsji = Yio thail = 3,8601 gram; I hoen = Yio tsji = 0,386 gram [9, 11]. De
bovengenoemde niet-metrieke gewichten mochten in ederland na 1820 wel gemaakt, maar niet gebruikt worden. Ze
mogen dan ook geen Nederlandse arTondissementsmerken, jaarmerken en/of kantoolmerken bevatten. Vaststellen of
zo'n gewicht in Nederland of in Indonesië is gemaakt, kan dus alleen op basis van fabrieksmerken (gewichten met al
leen Indonesische jaalmerken van voor 1912) en daamaast oms ook nog aan de hand Vall de vOlmgeving Vall het op
schrift (gewichten met alleen Indonesische jaarmerken van na 1912 [8]) (velgelijk afb. lf en 9a met afb. Ig en 9b).
Amsterdams pond-gewichten werden per I janual-i 1925 van zowel ijk als herijk uitgesloten [21]. Kari (katti), tsji- en
hoen gewichten mochten tot I januali 1926 tot de ijk en tot I jallllali 1938 tot de herijk worden toegelaten [11 j. Indien
u niet-metrieke gewichten aantreft met jarumerken jonger dan hierboven vermeld, dan zijn deze jarumerken gegaran
deerd val (toegevoegd). Opvallend is verder dat alle bovengenoemde njet-metrieke gewichten vrijwel nooit een Indo
n isch kalltoolmerk vertonen, zelfs niet als ze in Indonesië gemaakt zijn.

Amstelr/ams pond-gewichten. mochten een massa tussen 100 en Y64 AmsterdatllS pond hebben [19, 20]. Amsterdams
pond-knopgewichten met een massa van minder dan I Amsterdams pond van Nederlandse origine zaten - voor zover
bekend - in kisties met drie, zeven of tien gewichten. De kjsDes met drie gewichten bevatten gewichten van 0,2 - 0, I en
0.05 Amsterdams pond (afb. 7). De kjstjes met zeven gewichten bevatten gewichten van I, 1;2, IA \18, Yi6, Y32 en Y64
Am terdanls pond (afb. 8). De kistjes met tien gewichten bevatten zoals verwacht alle bovengenoemde gewichten. De
belangrijk te fabrikanten Walen Louwmans te Sneek, Becker's Son te Rotterdam, Van Wingerden te Gorinchem en
Zimmerte Amsterdam (afb. Ie).

Ajb.7
Knopgell'ichten \'(///
0,2 - 0, I en 0,05
AII/sterdall/s pond;
fabrikant Becker's
Sons te Rotterdall/.

Aj7J. 8 Kistje
AII/sterdalll.l· pond

gell'ichten, gell/aakt
door Lonll'lIlans.

Amsterdams pond-gewichten van Indonesische origine? - Er zijn enkele Amsterdams pond-gewichten bekend met
het fabrieksmerk W. Deze gewichten zijn voor het eerst Indom~: isch geijkt in de periode 1905-1910, waardoor deze W
niet van de fiJma Van Wingerd n kan zijn (die gebruikte tot 1912 een hartje [5]). Een andere ederlandse fabrikant
met het merk W uit de peliode 1905-1910 is niet bekend [5]. Vermoedelijk is dit daru'om een lndone i che fabrikant.
Op deze in Indonesië vervaardigde Amsterdams pond-gewichten worden de afkortingen Amst. Pond en Am terd.
pond gebruikt. Opvallend is verder dat er ook als massa-aanduiding 5!Io Amst. pond gebt1likt wordt, hetgeen bij de Ne
derlandse Amsterdams pond-gewichten - voor zover bekend - niet het geval was.

Messing Amsterdams pond-krukgewichten - De meeste in Indonesië gebl1likte messing kl1lkgewichten met een
massa vanaf I Amsterdams pond stammen uit de peliode vóór 1820 [7]. Er zijn slechts twee van dergelijke gewichten
bekend die waarschijnlijk na 1820 zijn gemaakt: dit zijn een krukgewicht van I Amsterdams pond met op de schouder
diverse Indonesische jarumerken uit de periode 1867-1880 [81 afge lagen. De vormgeving van dit gewicht ugger"eert
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zijn zowel van ederlands als van een lokaal Indonesisch fabrikaat. In Indonesië gebruikte metrieke ijzeren gewichten
zijn verder uitgebreid beschreven door [23]. Sinds enkele jaren worden door de Indonesische fabrikanten ook recht
hoekige (vierkante) ijzeren blokgewichten van het intemationale model [5] gefabriceerd.

Groep II - In Nederland vervaardigde niet-metrieke gewichten en hun in Indonesië vervaardigde analogen

Algemeen - De in Indonesië na 1820 meest gangbare niet-metrieke gewichten waren het Amsterdams pond. de kati.
de tsji en het hoen. De Am terdams pond- en kati-gewichten werden volgens het binaire (tweetallige) stelsel ingedeeld:
tsji- en hoen-gewichten volgens het tientallige stelsel. Sinds ca. 1810 werd I kati gelijk gesteld aan 1,25 Amsterdams
pond [9, 11,23]. Het kati-gewicht was opgedeeld in 16 delen waarbij gold dat Yi6 kati = I thaiJ = 10 tsji of tsje. Een tsji
= 10 hoen = 10 timbang = JO mata. [n metrieke waarden: I Amsterdams pond = 494, I g; I kati = 494, I x 1,25 =
617,625 g; I thail = 617,625: 16 = 38 601 g; I tsji = Yio thail = 3,8601 gram; I hoen = Yio tsji = 0,386 gram [9, 11]. De
bovengenoemde niet-metrieke gewichten mochten in ederland na 1820 wel gemaakt, maar niet gebruikt worden. Ze
mogen dan ook geen Nederlandse arTondissementsmerken, jaarmerken en/of kantoolmerken bevatten. Vaststellen of
zo'n gewicht in Nederland of in Indonesië is gemaakt, kan dus alleen op basis van fabrieksmerken (gewichten met al
leen Indonesische jaalmerken van voor 1912) en daamaast oms ook nog aan de hand Vall de vOlmgeving Vall het op
schrift (gewichten met alleen Indonesische jaarmerken van na 1912 [8]) (velgelijk afb. lf en 9a met afb. Ig en 9b).
Amsterdams pond-gewichten werden per I janual-i 1925 van zowel ijk als herijk uitgesloten [21]. Kari (katti), tsji- en
hoen gewichten mochten tot I januali 1926 tot de ijk en tot I jallllali 1938 tot de herijk worden toegelaten [11 j. Indien
u niet-metrieke gewichten aantreft met jarumerken jonger dan hierboven vermeld, dan zijn deze jarumerken gegaran
deerd val (toegevoegd). Opvallend is verder dat alle bovengenoemde njet-metrieke gewichten vrijwel nooit een Indo
n isch kalltoolmerk vertonen, zelfs niet als ze in Indonesië gemaakt zijn.

Amstelr/ams pond-gewichten. mochten een massa tussen 100 en Y64 AmsterdatllS pond hebben [19, 20]. Amsterdams
pond-knopgewichten met een massa van minder dan I Amsterdams pond van Nederlandse origine zaten - voor zover
bekend - in kisties met drie, zeven of tien gewichten. De kjsties met drie gewichten bevatten gewichten van 0,2 - 0, I en
0.05 Amsterdams pond (afb. 7). De kjstjes met zeven gewichten bevatten gewichten van I, 1;2, IA \18, Yi6, Y32 en Y64
Am terdanls pond (afb. 8). De kistjes met tien gewichten bevatten zoals verwacht alle bovengenoemde gewichten. De
belangrijk te fabrikanten Walen Louwmans te Sneek, Becker's Son te Rotterdam, Van Wingerden te Gorinchem en
Zimmerte Amsterdam (afb. Ie).
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fabrikant Becker's
Sons te Rotterdall/.

Aj7J. 8 Kistje
AII/sterdalll.l· pond

gell'ichten, gell/aakt
door Lonll'lIlans.

Amsterdams pond-gewichten van Indonesische origine? - Er zijn enkele Amsterdams pond-gewichten bekend met
het fabrieksmerk W. Deze gewichten zijn voor het eerst Indom~: isch geijkt in de periode 1905-1910, waardoor deze W
niet van de fiJma Van Wingerd n kan zijn (die gebruikte tot 1912 een hartje [5]). Een andere ederlandse fabrikant
met het merk W uit de peliode 1905-1910 is niet bekend [5]. Vermoedelijk is dit daru'om een lndone i che fabrikant.
Op deze in Indonesië vervaardigde Amsterdams pond-gewichten worden de afkortingen Amst. Pond en Am terd.
pond gebruikt. Opvallend is verder dat er ook als massa-aanduiding 5!Io Amst. pond gebt1likt wordt, hetgeen bij de Ne
derlandse Amsterdams pond-gewichten - voor zover bekend - niet het geval was.

Messing Amsterdams pond-krukgewichten - De meeste in Indonesië gebl1likte messing kl1lkgewichten met een
massa vanaf I Amsterdams pond stammen uit de peliode vóór 1820 [7]. Er zijn slechts twee van dergelijke gewichten
bekend die waarschijnlijk na 1820 zijn gemaakt: dit zijn een krukgewicht van I Amsterdams pond met op de schouder
diverse Indonesische jarumerken uit de periode 1867-1880 [81 afge lagen. De vormgeving van dit gewicht ugger"eert

2519

Melen & Wegen 1juni 19991 0.106

zijn zowel van ederlands als van een lokaal Indonesisch fabrikaat. In Indonesië gebruikte metrieke ijzeren gewichten
zijn verder uitgebreid beschreven door [23]. Sinds enkele jaren worden door de Indonesische fabrikanten ook recht
hoekige (vierkante) ijzeren blokgewichten van het intemationale model [5] gefabriceerd.

Groep II - In Nederland vervaardigde niet-metrieke gewichten en hun in Indonesië vervaardigde analogen

Algemeen - De in Indonesië na 1820 meest gangbare niet-metrieke gewichten waren het Amsterdams pond. de kati.
de tsji en het hoen. De Am terdams pond- en kati-gewichten werden volgens het binaire (tweetallige) stelsel ingedeeld:
tsji- en hoen-gewichten volgens het tientallige stelsel. Sinds ca. 1810 werd I kati gelijk gesteld aan 1,25 Amsterdams
pond [9, 11,23]. Het kati-gewicht was opgedeeld in 16 delen waarbij gold dat Yi6 kati = I thaiJ = 10 tsji of tsje. Een tsji
= 10 hoen = 10 timbang = JO mata. [n metrieke waarden: I Amsterdams pond = 494, I g; I kati = 494, I x 1,25 =
617,625 g; I thail = 617,625: 16 = 38 601 g; I tsji = Yio thail = 3,8601 gram; I hoen = Yio tsji = 0,386 gram [9, 11]. De
bovengenoemde niet-metrieke gewichten mochten in ederland na 1820 wel gemaakt, maar niet gebruikt worden. Ze
mogen dan ook geen Nederlandse arTondissementsmerken, jaarmerken en/of kantoolmerken bevatten. Vaststellen of
zo'n gewicht in Nederland of in Indonesië is gemaakt, kan dus alleen op basis van fabrieksmerken (gewichten met al
leen Indonesische jaalmerken van voor 1912) en daamaast oms ook nog aan de hand Vall de vOlmgeving Vall het op
schrift (gewichten met alleen Indonesische jaarmerken van na 1912 [8]) (velgelijk afb. lf en 9a met afb. Ig en 9b).
Amsterdams pond-gewichten werden per I janual-i 1925 van zowel ijk als herijk uitgesloten [21]. Kari (katti), tsji- en
hoen gewichten mochten tot I januali 1926 tot de ijk en tot I jallllali 1938 tot de herijk worden toegelaten [11 j. Indien
u niet-metrieke gewichten aantreft met jarumerken jonger dan hierboven vermeld, dan zijn deze jarumerken gegaran
deerd val (toegevoegd). Opvallend is verder dat alle bovengenoemde njet-metrieke gewichten vrijwel nooit een Indo
n isch kalltoolmerk vertonen, zelfs niet als ze in Indonesië gemaakt zijn.

Amstelr/ams pond-gewichten. mochten een massa tussen 100 en Y64 AmsterdatllS pond hebben [19, 20]. Amsterdams
pond-knopgewichten met een massa van minder dan I Amsterdams pond van Nederlandse origine zaten - voor zover
bekend - in kisties met drie, zeven of tien gewichten. De kjsties met drie gewichten bevatten gewichten van 0,2 - 0, I en
0.05 Amsterdams pond (afb. 7). De kjstjes met zeven gewichten bevatten gewichten van I, 1;2, IA \18, Yi6, Y32 en Y64
Am terdanls pond (afb. 8). De kistjes met tien gewichten bevatten zoals verwacht alle bovengenoemde gewichten. De
belangrijk te fabrikanten Walen Louwmans te Sneek, Becker's Son te Rotterdam, Van Wingerden te Gorinchem en
Zimmerte Amsterdam (afb. Ie).
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Amsterdams pond-gewichten van Indonesische origine? - Er zijn enkele Amsterdams pond-gewichten bekend met
het fabrieksmerk W. Deze gewichten zijn voor het eerst Indom~: isch geijkt in de periode 1905-1910, waardoor deze W
niet van de fiJma Van Wingerd n kan zijn (die gebruikte tot 1912 een hartje [5]). Een andere ederlandse fabrikant
met het merk W uit de peliode 1905-1910 is niet bekend [5]. Vermoedelijk is dit daru'om een lndone i che fabrikant.
Op deze in Indonesië vervaardigde Amsterdams pond-gewichten worden de afkortingen Amst. Pond en Am terd.
pond gebruikt. Opvallend is verder dat er ook als massa-aanduiding 5!Io Amst. pond gebt1likt wordt, hetgeen bij de Ne
derlandse Amsterdams pond-gewichten - voor zover bekend - niet het geval was.

Messing Amsterdams pond-krukgewichten - De meeste in Indonesië gebl1likte messing kl1lkgewichten met een
massa vanaf I Amsterdams pond stammen uit de peliode vóór 1820 [7]. Er zijn slechts twee van dergelijke gewichten
bekend die waarschijnlijk na 1820 zijn gemaakt: dit zijn een krukgewicht van I Amsterdams pond met op de schouder
diverse Indonesische jarumerken uit de periode 1867-1880 [81 afge lagen. De vormgeving van dit gewicht ugger"eert
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dat het waarschijnlijk van ederlandse oIigine is. Hiemaast nog een klUkgewicht van 3 Amst. pond dat gezien de
vormgevino bij Louwmans te Sneek is gemaakt. Op de schouder taat, tegenover de massa-aanduiding de Indonesis
che letter x zonder stempelveld (1896; [8]). Krukgewichten met een massa vanaf I Amsterdams pond van Indone-
ische Oligine zijn tot nu toe nog niet aangetroffen.

lJ~eren Amsreldams pond-kl1/kgewichren met een massa tot 50 Amsterdams pond zijn beschreven door Walters [23].
Deze gewichten werden vennoedelijk alleen in Nederland vervaardigd. Op deze ijzeren gewichten wordt Amsterdams
pond met de afkOltingen Amst. pond en AP. geschreven.

Kari (kani) gewichten mochten een massa tussen 100 en 1!J6 kati hebben [19, 20]. In Indonesië geblUikte messing
gewichten met een massa zwaarder dan 2 kati zijn zo te zien vrijwel allemaal gemaakt in de peliode vóór 1820 [7]. Er
is slechts één messing kati-gewicht bekend met een massa groter dan 2 kati, dat na 1820 is gemaaJ..1:: het is een knoJ.r
gewicht van 5 kati, gem&:'1kt door Louwmans te Sneek (infolmatie van één van onze leden). De kleinere messing kati
gewichten (2 I, 1/2, '.4, 'Is en Y\6 kati) zijn vrijwel altijd voorzien van een knop. Deze kati-knopgewichten zijn zowel
door Nederlandse als door Indonesische fablikanten gemaakt. De bekendste Nederlandse fabrikanten zijn: de Haagse,
Van Wingerden, Becker's Sons, Zimmer en Louwmans 14]. De ons bekende Indone()ische fabrikanten van kati-ge
wichten gebruiken als fabrieksmerk de afkorting M.S. ofeen scheepsschroef (afb. 9b).

Afb. 9 Kmi
gel\·ichtell.
Afb. 9a kali
knopgewiehten \'Gil

de Haagsche;
afb. 9b kali
knopgel\·ichtell.
Illdollesisch
fabrikaat. Lillks:
fabrikall/ M.S..
rechts fabrikant met
fabrieksmerk
"scheepsscllroef" ;
afb. ge kClli
blokgel\·ichtell.

Messing kati-blokgewichten uit Indonesië met
als massawaarden I - 0,5 - 0,2 - 0, I en 0,05 k (=
kati; afb. 9c). De kleinste dIie zijn geijkt met het
Indonesische jaannerk 8 (= 1898; [9]). Op deze
gewichten komt geen fabrieksmerk voor. Qua
v0l111geving lijken ze zeer sterk op de Vool111e
trieke Amsterdamse blokgewichten. Opvallend
is verder dat ze alle een justeeropening verto
nen hetgeen bij Amsterdamse blokgewichten
niet het geval is. Soortgelijke blokgewichten waren in ederland na 1820 verboden, hetgeen uggereert dat deze kati
blokgewichten van Indonesische makelij zijn.

lJ~eren kari-kmkgewichten zijn beschreven door Walters [23]. Ze zijn vennoedelijk alleen in ederland vervaardigd.

Groep m - Gewichten voor speciale doeleinden

Gewichten voor de fijne weging
Karaatgewichren - Uit vondsten op Indonesische rom
melmarkten en ijkkantoren blijkt dat vroeger in Indonesië
werd gewogen met allerhande niet-metr'ieke karaat
gewichten van Europese origine en bijbehorende balans
jes. Over het wettelijk toege tane gebruik van deze uit
Europa afkomstige karaatgewichten en balansjes wordt
echter in de diverse Indonesische ijkwetten [19,20,21]
niets vermeld. Wel werd het volgende gevonden: tot I ja
nuari 1925 mocht in Indonesië met niet-metrieke karaat- Afb. IOa Indonesische karaatgelVichtell.
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dat het waarschijnlijk van ederlandse oIigine is. Hiemaast nog een klUkgewicht van 3 Amst. pond dat gezien de
vormgevino bij Louwmans te Sneek is gemaakt. Op de schouder taat, tegenover de massa-aanduiding de Indonesis
che letter x zonder stempelveld (1896; [8]). Krukgewichten met een massa vanaf I Amsterdams pond van Indone-
ische Oligine zijn tot nu toe nog niet aangetroffen.

lJ~eren Amsreldams pond-kl1/kgewichren met een massa tot 50 Amsterdams pond zijn beschreven door Walters [23].
Deze gewichten werden vennoedelijk alleen in Nederland vervaardigd. Op deze ijzeren gewichten wordt Amsterdams
pond met de afkOltingen Amst. pond en AP. geschreven.

Kari (kani) gewichten mochten een massa tussen 100 en 1!J6 kati hebben [19, 20]. In Indonesië geblUikte messing
gewichten met een massa zwaarder dan 2 kati zijn zo te zien vrijwel allemaal gemaakt in de peliode vóór 1820 [7]. Er
is slechts één messing kati-gewicht bekend met een massa groter dan 2 kati, dat na 1820 is gemaaJ..1:: het is een knoJ.r
gewicht van 5 kati, gem&:'1kt door Louwmans te Sneek (infolmatie van één van onze leden). De kleinere messing kati
gewichten (2 I, 1/2, '.4, 'Is en Y\6 kati) zijn vrijwel altijd voorzien van een knop. Deze kati-knopgewichten zijn zowel
door Nederlandse als door Indonesische fablikanten gemaakt. De bekendste Nederlandse fabrikanten zijn: de Haagse,
Van Wingerden, Becker's Sons, Zimmer en Louwmans 14]. De ons bekende Indone()ische fabrikanten van kati-ge
wichten gebruiken als fabrieksmerk de afkorting M.S. ofeen scheepsschroef (afb. 9b).

Afb. 9 Kmi
gel\·ichtell.
Afb. 9a kali
knopgewiehten \'Gil

de Haagsche;
afb. 9b kali
knopgel\·ichtell.
Illdollesisch
fabrikaat. Lillks:
fabrikall/ M.S..
rechts fabrikant met
fabrieksmerk
"scheepsscllroef" ;
afb. ge kClli
blokgel\·ichtell.

Messing kati-blokgewichten uit Indonesië met
als massawaarden I - 0,5 - 0,2 - 0, I en 0,05 k (=
kati; afb. 9c). De kleinste dIie zijn geijkt met het
Indonesische jaannerk 8 (= 1898; [9]). Op deze
gewichten komt geen fabrieksmerk voor. Qua
v0l111geving lijken ze zeer sterk op de Vool111e
trieke Amsterdamse blokgewichten. Opvallend
is verder dat ze alle een justeeropening verto
nen hetgeen bij Amsterdamse blokgewichten
niet het geval is. Soortgelijke blokgewichten waren in ederland na 1820 verboden, hetgeen uggereert dat deze kati
blokgewichten van Indonesische makelij zijn.

lJ~eren kari-kmkgewichten zijn beschreven door Walters [23]. Ze zijn vennoedelijk alleen in ederland vervaardigd.

Groep m - Gewichten voor speciale doeleinden

Gewichten voor de fijne weging
Karaatgewichren - Uit vondsten op Indonesische rom
melmarkten en ijkkantoren blijkt dat vroeger in Indonesië
werd gewogen met allerhande niet-metr'ieke karaat
gewichten van Europese origine en bijbehorende balans
jes. Over het wettelijk toege tane gebruik van deze uit
Europa afkomstige karaatgewichten en balansjes wordt
echter in de diverse Indonesische ijkwetten [19,20,21]
niets vermeld. Wel werd het volgende gevonden: tot I ja
nuari 1925 mocht in Indonesië met niet-metrieke karaat- Afb. IOa Indonesische karaatgelVichtell.
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gewichten met ma'>Sawaarden tussen 128 en \164 km-aat
worden gewogen [19,20,21]. Gewichten met massawam'
den tussen 128 en 8 karaat werden gemaakt in de voml vml
taps toelopende messing blokjes. Gewichten met een
massa van 4 - J;(,4 karaat hadden een plaatvOlm en
mochten alleen uit platina, zilver of aluminium worden ge
maakt r19, 20l Typische voorbeelden van deze Indo
nesische karaatgewichten zijn twee tapse messing blokjes
met als opschtift 16 en 32 kr (atb. 10a) en als eerste jaar
merk de letter e (1913; [8]). Gezien de slechte kwaliteit van
het opschrift betreft het waarschijnlijk gewichten van Indo
nesisch fabtikaat. Opvallend is dat op deze karaat
gewichten het eerste jammerk slechts eenmaal is afgesla
gen, telwijl dit toch gewichten voor de fijne weging zijn.
Na I janumi 1925 mocht in Indone<;ië alleen nog met me
trieke karaatgewichten worden gewogen [11,211.

T.5ji- (tsje-) en hoen-gewichten mochten alleen voor de fij
ne weging en voor de medicijnbereiding wOluen geblUikt
[19, 20). Eén van de Indonesische ijkkantoren bezit een
kistje met deze gewichten met de ma<;sa's 5, 2 en 1 tsji
(tsje) en 5 H (Hoen). De fabrikant is Becker's Sons te
Rotterdam. In een Nederlandse collectie bevindt zich een
aantal losse tsji- en hoen-knopgewichten (atb. 1Ob-c) met
als fabrieksmerk een scheepsschroef, Indonesisch geijkt in
1923 met een dubbel afgeslagen jaannerk. Gezien de Afb. /Ob Tsji- en hoen-gewichten;
vOlmgeving en de slechte kwaliteit van het opschrift C!fb. IOc fabrieksmerk scheepsschroef
waarschijnlijk Indonesisch fabrikaat. Gewichten van 5, 2
en I tsji en 5 hoen mochten uit<;luitend als messing knopgewicht worden gemaakt; gewichten van 2 en I hoen mochten
van aluminium, platina of zilver plaatmateliaal gemaakt worden [19 20).

Milligramgewichten - Sedelt minimaal 1923 werden in Indonesië ook plaatvonnige miLligramgewichten met een
massa van 1000-1 milligram voorde fijne weging gebmikt [20 21]. Bij plaatvolmige gewichten van 200 milligram of
hoger mocht de ma<;sa ook worden aangegeven in metriek karaat (m.k.) [20).

Andere gewichten voor defiine weging - In Indonesië werden naast karaat-, tsji-, hoen-, en milligramgewichten ook
nog Amsterdams pond-gewichten en metrieke knopgewichten uit de periodes 1870-1912, 1912-1941 en 1941-heden
voor de fijne weging gebruikt. AI deze gewichten bevatten een dubbel a(geslagen eerste jammerk., ten teken dat ze
voor fijne weging werden gebruikt (atb. 6b; [19,20]).

Afb. 6a /n Nederland
vervaardigd blok gewichten
lIit de periode /9/2-/941.
/n Indonesië zijn de:e
gewichten herkeurd en is
het eerste jaarmerk
tweemaal afgeslagen, ten
leken dal ze daar \'oor de
.tljne weging werden
gebruik!.

Afb. 6b Dubbel C!l"geslagen
eerstejaarmerk op een
modem Indonesisch
knopgewicht van 200 gram.

Anno 1998 - Tegenwoordig wordt door Indonesische juweliers alleen nog maar gewogen met gewichten met een
opschrift in milligram en gram, gemaakt in de periode 1941-heden [6]. Deze modeme gewichten voor fijne weging
zijn ook nu nog herkenbaar aan een dubbel afgeslagen eerste jaatmerk (afb. 6b).
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Medicinale gewichten - We kennen uit Indonesië slechts één ki. t medicinale gewichten van ederlandse herkomst.
Deze kist i . in het bezit van een van de ijkkantoren. De gewichten zijn gemaakt door de firma Becker & Buddingh
(B&B) te Amhem. Helaas is het libra niet meer aanwezig. De nog wel aanwezige gewichten zijn eenmaal ederlands
geijkt in 1871; er komen geen Indonesische jaalTIlerken op deze gewichten voor. Over het gebl1.lik en de toelating van
deze ederlandse medicinale gewichten in Indonesië wordt door het ijkwezen aldaaI" niets velTIleld. Dit 'uggereert dat
deze ederlandse medicinale gewichten in Indonesië nooit wettelijk erkend zijn. Chinese apothekers gebl1.likten veelal
niet-metrieke tsji- en hoen-gewichten en -weegschalen [20J. Voor hen is een uitzondeling gemaakt: ook na 1926
mochten zij ten behoeve van de medicijnbereiding hun niet-mellieke tsji- en hoen-gewichten en -weegwerktuigen ter
ijk aanbieden [21]. Anno 1938 is het gebl1.lik van niet-metrieke maten en gewichten in zijn totaliteit verboden [2], het
geen betekent dat ook dit gebnlik van niet-mellieke gewichten en -weegwerktuigen door apothekers ergens tussen
1926 en 1938 officieel werd verboden. In de praktijk blijkt echter dat ll-aditionele Chinese apothekers in Indonesië zelfs
in 1998 ingrediënten voor hun eigengemaakte medicijnen deels nog steeds met niet-mellieke ivoren tsji-balansen afwe
gen.

Groep IV - metrieke en niet-metrieke inhoudsmaten

Algemeen - Inhoudsmaten werden in Indonesië - net als in Nederland geblUikelijk was - onderverdeeld in maten
voor natte en voor droge waren [19,20,21]. Vóór de tweede wereldoorlog werd een groot gedeelte van de in Indonesië
gebl1.likte maten uit Nederland geïmpolteerd. Vandaal" ook dat de benaming van de inhoud van de maten - confOJTIl
aall hetgeen in Nederland gebl1.likelijk was - gebonden was aan periodes. Op in Indonesië gebruikte maten voor natte
waren van vóór 1870 stonden opschriften al vingerhoed, maatje, kan, vat, centilille, decilill-e en Iill-e; vanaf 1870 op
schJiften als centiliter, deciliter, liter, dekaljter en hektoliter [19,20,21]. iet-metrieke Indonesische inhoudsmaten voor
natte waren waren de Bataviasche kan, pintje en mutsje [19]. Deze niet-metrieke maten voor natte waren werden in
1923 van ijk en herijk uitgesloten [11].

Op in Indonesië gebruikte mellieke maten voor droge waren van vóór 1870 komen benamingen voor als mud
de, chepel, kop en maatje, vanaf 1870 centiliter, deciliter, liter, dekaliter en hektoliter. Indonesische niet-metrieke
maten voor droge walen walen de pikol en het gantang LJ 9 20, 21]. Deze niet-metrieke maten voor droge walen wel"
den per I januari 1926 van de ijk en per I januari 1938 van de helijk uitgesloten [11]. iet-mellieke inhoudsmaten
mochten in ederland na 1820 wel gemaakt, maal" niet geblUikt worden en mogen dallOOk geen Nederlandse alTOn
di sementsmerken, kantoolTIlerken ofjaaJTIlerken bevatten. Vanaf 1938 mochten in Indonesië alleen nog maal'metrie
ke inhoudsmaten worden gebruikt L2].

Malen voor /latte waren - Dit walen (vocht-)maten met een cylindtische gedaante. Ze werden n&:1r gelang hun be
stemming vervaardigd uit blik, koper, ijzer, tin, gedramd hout, porselein, glas of aal"dewerk. De inhoud valieerde van 50
liter (halve hektolÜer) tot I centiliter [19,20].

Maten voor natte waren van gedraaid hout, porselein. glas en aaJrJewerk met Indonesische jaalTIlerken zijn nog niet
gevonden. Het hoofdkantoor van het ijkwezen te Bandung bezit nog enige maten voor natte waren, gemaakt uit koper
L6J, mam" deze moeten nog in detrul worden beschleven.

Tinnen maten voor natie waren - Mellieke tinnen inhoudsmaten met Indonesische jaalTIlerken zijn zeldzaaJn. We
kennen er welgeteld negen, wam"Van acht uit de periode 1820-1870 en gemaakt door de fiJTIla F. van Engelen te Den
Bosch. Drie van deze maten zijn in plivébezit in ederland; het ijkkantoor Ujung Pandang (Sulawesi) bezit er vijf
(dubbele ederlandse kan, Y2 ederlandse kan, Nederlands maatje, Y2 ederlands maatje, dubbele vingerI1oed). Deze
vijf zijn vennoedelijk de restmlten van een complete selie van acht maten (dubbele ederlandse kan - vingerhoed)

w&:lI"Van er helaas in latere tijd dlie zijn vel"Vangen door
jongele exemplaren met het OPSChlift I liter, 2 deciliter en
1centiliter (afb. 11 a). Deze jongele exemplaren zijn nooit

Afb. Ila set tinnen
inhoudsmaten vau eell dubbele
Nederlalldse kan /Ot eell
centiliter, deels met Indollesische
jaarmerkelI; eigendom ijkkantoor
Ujuilg Pandong; afb. 11b detail
lIau een ill Indonesië gebruikte
tinllell maat: het merk vall
Siepkens. het Nederlalldse
jaarmerk u (1864) en hetludoue
sisc:he jaonllerk d (1887; [7]).
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voor natte en voor droge waren [19,20,21]. Vóór de tweede wereldoorlog werd een groot gedeelte van de in Indonesië
gebl1.likte maten uit Nederland geïmpolteerd. Vandaal" ook dat de benaming van de inhoud van de maten - confOJTIl
aall hetgeen in Nederland gebl1.likelijk was - gebonden was aan periodes. Op in Indonesië gebruikte maten voor natte
waren van vóór 1870 stonden opschriften al vingerhoed, maatje, kan, vat, centilille, decilill-e en Iill-e; vanaf 1870 op
schJiften als centiliter, deciliter, liter, dekaljter en hektoliter [19,20,21]. iet-metrieke Indonesische inhoudsmaten voor
natte waren waren de Bataviasche kan, pintje en mutsje [19]. Deze niet-metrieke maten voor natte waren werden in
1923 van ijk en herijk uitgesloten [11].

Op in Indonesië gebruikte mellieke maten voor droge waren van vóór 1870 komen benamingen voor als mud
de, chepel, kop en maatje, vanaf 1870 centiliter, deciliter, liter, dekaliter en hektoliter. Indonesische niet-metrieke
maten voor droge walen walen de pikol en het gantang LJ 9 20, 21]. Deze niet-metrieke maten voor droge walen wel"
den per I januari 1926 van de ijk en per I januari 1938 van de helijk uitgesloten [11]. iet-mellieke inhoudsmaten
mochten in ederland na 1820 wel gemaakt, maal" niet geblUikt worden en mogen dallOOk geen Nederlandse alTOn
di sementsmerken, kantoolTIlerken ofjaaJTIlerken bevatten. Vanaf 1938 mochten in Indonesië alleen nog maal'metrie
ke inhoudsmaten worden gebruikt L2].

Malen voor /latte waren - Dit walen (vocht-)maten met een cylindtische gedaante. Ze werden n&:1r gelang hun be
stemming vervaardigd uit blik, koper, ijzer, tin, gedramd hout, porselein, glas of aal"dewerk. De inhoud valieerde van 50
liter (halve hektolÜer) tot I centiliter [19,20].

Maten voor natte waren van gedraaid hout, porselein. glas en aaJrJewerk met Indonesische jaalTIlerken zijn nog niet
gevonden. Het hoofdkantoor van het ijkwezen te Bandung bezit nog enige maten voor natte waren, gemaakt uit koper
L6J, mam" deze moeten nog in detrul worden beschleven.

Tinnen maten voor natie waren - Mellieke tinnen inhoudsmaten met Indonesische jaalTIlerken zijn zeldzaaJn. We
kennen er welgeteld negen, wam"Van acht uit de periode 1820-1870 en gemaakt door de fiJTIla F. van Engelen te Den
Bosch. Drie van deze maten zijn in plivébezit in ederland; het ijkkantoor Ujung Pandang (Sulawesi) bezit er vijf
(dubbele ederlandse kan, Y2 ederlandse kan, Nederlands maatje, Y2 ederlands maatje, dubbele vingerI1oed). Deze
vijf zijn vennoedelijk de restmlten van een complete selie van acht maten (dubbele ederlandse kan - vingerhoed)

w&:lI"Van er helaas in latere tijd dlie zijn vel"Vangen door
jongele exemplaren met het OPSChlift I liter, 2 deciliter en
1centiliter (afb. 11 a). Deze jongele exemplaren zijn nooit

Afb. Ila set tinnen
inhoudsmaten vau eell dubbele
Nederlalldse kan /Ot eell
centiliter, deels met Indollesische
jaarmerkelI; eigendom ijkkantoor
Ujuilg Pandong; afb. 11b detail
lIau een ill Indonesië gebruikte
tinllell maat: het merk vall
Siepkens. het Nederlalldse
jaarmerk u (1864) en hetludoue
sisc:he jaonllerk d (1887; [7]).
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op de maat van I
Batavi Pinri.
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Indonesisch heJijkt. Alle bovengenoemde maten uit de peliode 1820-1870 vertonen als arrondissementsmerk een
staande leeuw met hiernaast het Nederlandse jaarmerk gotische u (1857) en verder de Indonesische jaalmerken d
(1887) en/of s (1925) ([8]; afb. IJ b). Op geen enkele van deze maten is een Indonesisch kantoormerk aangetroffen. De
staal1de leeuw is het persoonlijke merk van de ijker w.H. Siepkens te Eindhoven; tegengesteld aa11 wat Wittop Koning
en Houben [25] beweren heeft Siepkens gedw-ende een groot deel van zijn actieve loopbaan deze leeuw gebruikt (pers.
med. W. van Giersbergen, NMi museum IJkwezen). VeJmoedelijk zijn al deze maten in één partij naai' Indonesië
gezonden en hebben ze daar destijds als modellen gediend. Als laatste kennen we nog een Lndonesisch geijkte centiliter
met als fabrieksmerk een scheepsschroef. Of deze scheepsschroef van de finna Zimmer te Amsterdam, of van een on
bekende Indonesische fablikant is, is nog onduidelijk.
Het enige bekende voorbeeld van een niet-metJieke tinnen Lndonesische inhoudsmaat is een maage van I Batavi Pinti
(afb. 12). Het ruwe uiterlijk van de maat suggereert dat deze niet in een gietJnal, maal' in vonnzand is gegoten (volgens

medewerker tinnegieterij Het wkken
Afb. 12 Inhoudsmaat dragershuisje, Rotterdam). Hoogte ±
van I Bawvi Pi/ui. 8 cm; diameter ± 4,5 cm. Het oor heeft

een heel andere vOlmgeving dan voor
Nederlandse tinnen maten gebruikelijk
is. Dit alleen al wijst erop dat we met
een Indonesisch maaksel te maken
hebben. Bovenin de maat, ± 3 mm
Val1 de rand, is een kJeineroodkoperen
pegel aangebracht. Op de romp Val1 de
maat het Indonesische jaalmerk 3
(1903); in het oor nog drie indo
nesische jaalmerken: 5 (1905)' 6
(1906) en b (1910) [8]. Onderop de
maat een - zo te zien - Chinees merk
(afb. 13); waal'Schijnlijk een fabrieks
merk.

Maten voor natte waren van blik en ijzer werden voomaJ11elijk gebruikt voor het afmeten van zaken als melk, olie, ke
cap enz. In Lndonesië gemaakte maten voor natte wal-en van blik of ijzer zijn qua vODngeving identiek aan deIgelijke
maten die in Nederland werden gebruikt. Fabrieksmerken, opschIiften, kantoor- en/of jaalmerken moeten uitlnaken of
een "natte' blikken of ijzel-en maat van Nederlandse of van Indonesische makelij is. Duidelijke voorbeelden van Indo
nesische en Nederlandse blikken maten worden gegeven in afb. 14. De maten in afb. 14a zijn van modeme Indo
nesische makehj. Ze bevatten alleen een Indonesisch kantoonnerk, een Indonesisch jaalmerk uit de jal-en 70 en een fa
brieksmerk dat niet in [16] voorkomt. Ook wordt op deze maten desiliter met een s geschJ-even. Geen twijfel dw,: ty
pisch lndonesisch. De maten uit afb. 14b zijn wat moeilijker. Geen Val1 deze maten veJtoont een Nederlal1ds kal1
tool111erk en ze vertonen ook geen Nederlandse jaalmerken. Wel veltonen ze alle dtie een Indonesisch kal1too.rmerk en
grote hoeveellieden Indonesische jaalmerken uit de periode na 1920. De maat van 2 deci liter heeft als fablieksmerk de
afkorting HG =H. Houtgraaf te Dordrecht [16]; Nederlands dus. De maat van Y2 deciliter heeft als fabrieksmerk de af
kOlting LH =L. Hoebel-echts, MaastJicht r161; ook Nederlal1ds dus. De maat van I deciliter heeft als fabrieksmerk de
afkOJting TI. Deze fabrikant komt niet bij Houben [16] voor, maal' de daal' velmelde lijsten van matenmakel'S zijn niet

Afb. 14a Moderne Indonesische blikken maten voor natte waren met Indonesisch kantoormerk en jaarletters;
afb. 14b 2. I en !IS deciliter: in Nederland gemaakte en in Indonesië gebruikte blikken maten voor natte waren.
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Afb. J5 Gedraaid hCJ/tlen inhoudsmaat 1'001' droge
\I'G/'en I'an 2 liter met Indonesisch kantoormerk en
jaarmerken. Eigendom ijkkantoor Medan.

Maten voor dmge waren van hout - Het hoofdkrultoor voor het
ijkwezen te Bandung en enkele van de regionale ijkkantoren
bezitten nog gedra.:'lide houten maten voor droge waren met een in
houd in liters en in gantings of gantangs ([6] en afb. 15 en 23). De
gedraaide houten maat uit afb. 15 vertoont geen Nederlands
kantoollTIerk en geen Nederlruldse jarulTIerken. Wel veltoont hij het
Indonesisch kantoomlerk I (= Batavia) en het fablieksmerk HKS. De maat i voor het eerst in Indonesië geijkt in L90 I.
De fabtikant HKS i. niet in ederland bekend [16], maar de in [16] vellTIelde lijsten van fabtikrulten zijn incompleet en
houten maten mochten in ederland tot 19 L2 worden gemaakt. De maat uit afb. 15 kan dus Of door een onbekende

ederlandse fabrikant gemaakt zijn en ongeijkt naar Indonesië verzonden zijn àf in Indone. ië zijn gemaakt. Een ty
pisch voorbeeld van een maat waarvan helaas niet is vast te tellen waar hij is gema.:'lkt.

Maren voor ebvge IVC/ren van geslagen ofgegoten koper met Indo
nesische jarumerken en gemaakt Vrulaf' 1820 zijn tot nu toe nog niet
gevonden.

Malen voor droge warell werden in Indone ië vervaardigd uit hout,
g~ lagen of gegoten koper, geslagen of gegoten ijzer, of uit blik [19,
20, 21). De inhoud varieerde van 67,04 f (pikol; zoutmaat) tot
0.05 (1[19.20].

compleet Qua vonngeving zijn alle drie de maten volkomen
identiek en ook de opschliften lijken elg op elkaar. Dit laatste sug
gereert dat de middelste maat ook ederland is. Tegenwoordig
worden in Indonesië nog teeds maten voor natte waren gebruikt
[61.

Maten voor dmge waren van geslagen i)::er - Een fraai voorbeeld van een in Indone ië gebruikte maat voor droge
wruen uit de periode 1820-1870, gemaakt van geslagen ijzeJ~ heeft als opschli ft: Hal f Ned.:Schepel, 5 Kop, Half Deca
lilJe. 5 LitJe (afb. 16a). Alleen het Indonesische jaannerk q (1923; [8J) i nog te lezen. Op de maat is verder geen
fablieksmerk of kanto01merk aanwezig, waardoor helaas ook bij deze maat niet na te gaan is of deze in Nederland of in
Indonesië i gemaakt.

Maten voor dJVge waren uit blik - In Indonesië gemaakte melJ'ieke maten voor droge wru'en uit blik zijn qua vOlm
geving identiek arul sooltgelijke Nederlandse bljkken maten. De herkomst kan net als bij de blikken maten voor natte
wwen ook weer alleen worden vastgesteld aan de hand van de vonngeving VWl het opschJift (na 1912) en de aan-/ af~

wezigheid van Nederlwldse fabtieksmerken, kantoollTIerken, of jarumerken. Indien deze kenmerken afwezig zijn, is
helaas alweer niet vast te stellen waru' deze maat gemaakt is. Afb. 16b toont een typisch voorbeeld van een blikken
maat van J liter van Nederlandse OIigine. Deze maat is gemaakt bij de fa. De Bruin en Joles te Leeuww'den [16]. Op de
maat zijn het Nederland. e kWltoonnerk 15 (= Leeuwarden; t5, 25]) en het Nederlandse jarulTIerk c (1892; [5, 25]) te
zien. Hiema is hij naar Indonesië geëxporteerd en daar vanaf 1927 diverse keren heJijkt, voor het eerst op het Indo

nesi che ijkkantoor 8 (YogyakW1a' [9]). Interes ant i het om te zien

Afb. 16 In Indonesië gebruikte maten voor droge waren: afb. 160: halve
schepel, Indonesisch geijkt; afb. 16b: maat 1'001' droge waren Fan J liter,
Nederlands en Indonesisch geijkt: afb. 16c: 01 GanIGng, Indonesisch geijkl.
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Afb. J5 Gedraaid hCJ/tlen inhoudsmaat 1'001' droge
\I'G/'en I'an 2 liter met Indonesisch kantoormerk en
jaarmerken. Eigendom ijkkantoor Medan.

Maten voor dmge waren van hout - Het hoofdkrultoor voor het
ijkwezen te Bandung en enkele van de regionale ijkkantoren
bezitten nog gedra.:'lide houten maten voor droge waren met een in
houd in liters en in gantings of gantangs ([6] en afb. 15 en 23). De
gedraaide houten maat uit afb. 15 vertoont geen Nederlands
kantoollTIerk en geen Nederlruldse jarulTIerken. Wel veltoont hij het
Indonesisch kantoomlerk I (= Batavia) en het fablieksmerk HKS. De maat i voor het eerst in Indonesië geijkt in L90 I.
De fabtikant HKS i. niet in ederland bekend [16], maar de in [16] vellTIelde lijsten van fabtikrulten zijn incompleet en
houten maten mochten in ederland tot 19 L2 worden gemaakt. De maat uit afb. 15 kan dus Of door een onbekende

ederlandse fabrikant gemaakt zijn en ongeijkt naar Indonesië verzonden zijn àf in Indone. ië zijn gemaakt. Een ty
pisch voorbeeld van een maat waarvan helaas niet is vast te tellen waar hij is gema.:'lkt.

Maren voor ebvge IVC/ren van geslagen ofgegoten koper met Indo
nesische jarumerken en gemaakt Vrulaf' 1820 zijn tot nu toe nog niet
gevonden.

Malen voor droge warell werden in Indone ië vervaardigd uit hout,
g~ lagen of gegoten koper, geslagen of gegoten ijzer, of uit blik [19,
20, 21). De inhoud varieerde van 67,04 f (pikol; zoutmaat) tot
0.05 (1[19.20].

compleet Qua vonngeving zijn alle drie de maten volkomen
identiek en ook de opschliften lijken elg op elkaar. Dit laatste sug
gereert dat de middelste maat ook ederland is. Tegenwoordig
worden in Indonesië nog teeds maten voor natte waren gebruikt
[61.

Maten voor dmge waren van geslagen i)::er - Een fraai voorbeeld van een in Indone ië gebruikte maat voor droge
wruen uit de periode 1820-1870, gemaakt van geslagen ijzeJ~ heeft als opschli ft: Hal f Ned.:Schepel, 5 Kop, Half Deca
lilJe. 5 LitJe (afb. 16a). Alleen het Indonesische jaannerk q (1923; [8J) i nog te lezen. Op de maat is verder geen
fablieksmerk of kanto01merk aanwezig, waardoor helaas ook bij deze maat niet na te gaan is of deze in Nederland of in
Indonesië i gemaakt.
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dat zowel het ederlandse jaanllerk als de aanwezige setie Indone i che jaarmerken links naast het bijbehorende
kantooJmerk ingeslagen zijn. Deze methode van stempeling werd door de Friese ijkers in Nederland geblUikt om aan
te geven dat dit een maat voor droge waren was [15]. Na 1892 werd het linksom ijken van maten voor droge waren in
heel Nederland verplicht [15]. De Indonesische helijker heeft deze Fliese (Nederlandse) vondst zo te zien gewoon
overgenomen. Of dit toeval is, of dat de Nederlandse manier van linksom stempelen op maten voor droge waren ook
in Indonesië verplicht was is nog niet achterhaald.

Een fraai voorbeeld van een niet-mellieke blikken maat voor droge waren van Nederlandse otigine is een Ys
gantang (Fig. 16c) Indonesisch geijkt in 1921-1924, alweer gemaakt door de fa. De BlUin en Joles te Leeuwarden
[16]. Tegenwoordig worden in Indonesië nog steeds maten voor droge waren gebnÜkt, maar nu met een opschrift in
liter (desiliter).

Strijkers - Van oudsher werden maten voor droge waren afgestreken met een s1:Jijker of 1:Jijkstok, die net als de bij
behorende maat verplicht geijkt moest worden [19,20,21]. Ook tegenwoordig worden ze nog sporadi ch geblUikt.
Helaas konden geen gegevens over fabrikanten van s1:Jijkstokken worden gevonden, en kan er door een gebrek aan
mateliaal ook niet worden aangeven wat de ctiteria zijn om na te gaan ofeen in Indonesië geblUikte s1:Jijker van Neder
land e ofIndonesische oligine i .

Groep V - Varia

In deze groep valt allerhande materiaal dat door de kleinhandel in vroegere tijden op markten werd geblUikt. Yeel van
dit mateliaal is door de winkeliers/venters zelf gemaakte huisvljjt. Het is verbazingwekkend te zien waar destijds mee
werd gemeten en gewogen. Enkele voorbeelden: allerhande koperen, wi1:Jnetalen en ivoren Chinese gewichten met
een zeer uiteenlopende vOlmgeving en een massawaarde aangegeven in het Chinees (afb. 17). Blokken lood met inge
kraste opschJiften 60, 50, 30, 20 en 10 (gram) (afb. 18a). Uitera<'U'd allemaal volkomen illegaal: ten eerste mogen
massa's van 60 en 30 gram helemaal niet voorkomen en ten tweede bUjkt bij nawegen dat geen enkel van deze
gewichten de aangegeven massa heeft. Blokken lood met ingekraste Chinese tekens en/of ingelegde punten en cirkels
(afb. 18b): uiteraard alweer volkomen illegaal. Het moet voor dekl<'Ult totaal onduidelijk zijn geweest wat dit spul voor
massa had. Voolme1:Jieke sluitgewichten met op de onderkant ingekraste Chinese tekens (afb. 19). Allerhande schijf
gewichten van Japanse, Chinese, Indonesische en joo t-mag-het-weten wat nog meer voor origine (afb. 20). aast al
dit fraais vinden we ook nog regelmatig koperen en ijzeren gewichten van Deense, Duitse [13], Oostenrijkse, Franse en
Belgische origine al dan niet voorzien v<'Ullndonesische jaarmerken (afb. 21).
Een heel apart fenomeen zijn de zogenaamde
"overgang -" gewichten. Dit zijn gewichten die
oorspronkelijk gemaakt zijn in de peliode
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Afb. 18a·b BIokkeIl lood mei illgekraste
massoH'aardell elllof alldere aallduidillgen. 111 de jarell Afb. 19 VoormeTriek sluitgewichT met ill heT grolldvlak ingekraste
'30 ill beslag genomelI. Chinese Tekens.
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AfIJ. 20 Door de Inspecleur I/an hel I./kwezen .I.R. !'an Beek kort na
1920 in beslag genomen schij{gewichlen meI mass({\\Iaarden 5 - 10 
15 - 30 - 60 - 125 - 250 en 500 Grll/.

1912-1941 en als OPSChlift ONS hadden. a de
tweede wereldoorlog is er op een gegeven moment
gezegd: deze gewichten met het OPSChlift in 0 S
mogen niet meer worden gebruikt en moeten dan
ook worden afgekew-d. In ederland waar alles
keurig volgen. de regels gaat, zou dit ook prompt
gebeuren. In Indonesië is men in dat opzicht prag
matischer en denkt men daar heel anders over: zon
de van zo'n goed gewicht! Weet je wat we doen?
We vijlen het opschlift 0 S een beetje weg en slaan
er gewoon GRAM overheen. OFtewel 5 0 S wordt
500 GRAM (afb. 22). Dat de ijkkantoren met deze
praktijk geen enkele moeite hadden blijkt uit het feit
dat deze aangepaste gewichten tot ver in de jaren
'70 werden goedgekeurd.

Groep VI - weeg- en meetwerktuigen

AfIJ. 22 Blok ge~richtell I·all I Kilogram - 50 G. (periode 1912-1941 J. De
gell'ic/Hell !'an 5 ONS - 50 G. ::.ijll "omgebouwd·' 101500 GRAM - 50 G.

Evenaars en gelijkal711ige balansen werden zo
te zien veelvuldig gebruikt. Van de evenaars
zijn zowel het juk als de schalen van koper of
van ijzer. Ze zijn vlijwel altijd ongeijkt, waar
door het land van herkomst moeilijk is te
achterhalen. Op het eilru1d Samosir in het Toba
meer (noordwest-Sumatra) werden vroeger
evenaars van hout met kleine messing schalen

Dachins - De belangrijkste weegwerktuigen wa
ren in vroeger tijden ongetwijfeld de dachins of
datjins. Ze komen voor in alle ..'lOOIten en maten
(zie afb. vootpagina 'METE & WEGE ' lli". 102)
en worden nu nog l1limschoots in Indonesië te
koop aangeboden. Er zijn exemplaren bekend van
hout, messing, been (ivoor) en ijzer met indelingen
in Amsterdamse ponden, katti s en in kilogram
men. De grootste dachins die werden gevonden,
hebben een lengte van ca. 2 m; de kleinste hebben

een lengte van ca. 20 cm.
Een heel aprut soort dachin is de tsji-dachin
(afb. 24), de enige dachin die - voor zover be
kend - werd gebruikt voor de fijne weging.
Tsji-dachins werden in hun geheel uit messing
gemaakt. De schaalverdeljng op de arm loopt
vru1 0-20 tsji, met als kleinste massa-eenheid
0, I tsji. Een groot gedeelte van de in Indonesië
oor 1950 gebruikte dacruns was van lokaal fa

blikaat of werd geïmpolteerd uit de omringen
de landen; een klein deel werd uit Europa
geïmpolteerd [3, 12]. Momenteel worden ze
overal in lndo~esië. gefqbriceerd en ook nog
volop gebl1likt [6].

Pseudo-inhoudsmaten - Naa<;t de toegestane in
houdsmaten werden in de kleinhandel soms
prachtig bewerkte stukken bamboe en ook halve
doppen van koko noten al inhoudsmaat gebl1likt
(afb. 23). De inhoud: het is maar net wat je er van
wilt maken. En uiteraard: volkomen illegaal.

AfIJ. 23 Een klapperdop en Faai versierde slUkken bali/boe: op inlandse
markten als pseudo-inhoudsmaat gebIllikIe huisvlijt. Hiemaast ook nog
een melrieke maat van I liter.

Af/J. 21 Op de I/oorgrond: in beslag genomen Franse, Belgische,
Deense en Duitse ijzeren gewichtelI. Eigendom ijkkalltoor Meelall.
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1920 in beslag genomen schij{gewichlen meI mass({\\Iaarden 5 - 10 
15 - 30 - 60 - 125 - 250 en 500 Grll/.

1912-1941 en als OPSChlift ONS hadden. a de
tweede wereldoorlog is er op een gegeven moment
gezegd: deze gewichten met het OPSChlift in 0 S
mogen niet meer worden gebruikt en moeten dan
ook worden afgekew-d. In ederland waar alles
keurig volgen. de regels gaat, zou dit ook prompt
gebeuren. In Indonesië is men in dat opzicht prag
matischer en denkt men daar heel anders over: zon
de van zo'n goed gewicht! Weet je wat we doen?
We vijlen het opschlift 0 S een beetje weg en slaan
er gewoon GRAM overheen. OFtewel 5 0 S wordt
500 GRAM (afb. 22). Dat de ijkkantoren met deze
praktijk geen enkele moeite hadden blijkt uit het feit
dat deze aangepaste gewichten tot ver in de jaren
'70 werden goedgekeurd.

Groep VI - weeg- en meetwerktuigen

AfIJ. 22 Blok ge~richtell I·all I Kilogram - 50 G. (periode 1912-1941 J. De
gell'ic/Hell !'an 5 ONS - 50 G. ::.ijll "omgebouwd·' 101500 GRAM - 50 G.

Evenaars en gelijkal711ige balansen werden zo
te zien veelvuldig gebruikt. Van de evenaars
zijn zowel het juk als de schalen van koper of
van ijzer. Ze zijn vlijwel altijd ongeijkt, waar
door het land van herkomst moeilijk is te
achterhalen. Op het eilru1d Samosir in het Toba
meer (noordwest-Sumatra) werden vroeger
evenaars van hout met kleine messing schalen

Dachins - De belangrijkste weegwerktuigen wa
ren in vroeger tijden ongetwijfeld de dachins of
datjins. Ze komen voor in alle ..'lOOIten en maten
(zie afb. vootpagina 'METE & WEGE ' lli". 102)
en worden nu nog l1limschoots in Indonesië te
koop aangeboden. Er zijn exemplaren bekend van
hout, messing, been (ivoor) en ijzer met indelingen
in Amsterdamse ponden, katti s en in kilogram
men. De grootste dachins die werden gevonden,
hebben een lengte van ca. 2 m; de kleinste hebben

een lengte van ca. 20 cm.
Een heel aprut soort dachin is de tsji-dachin
(afb. 24), de enige dachin die - voor zover be
kend - werd gebruikt voor de fijne weging.
Tsji-dachins werden in hun geheel uit messing
gemaakt. De schaalverdeljng op de arm loopt
vru1 0-20 tsji, met als kleinste massa-eenheid
0, I tsji. Een groot gedeelte van de in Indonesië
oor 1950 gebruikte dacruns was van lokaal fa

blikaat of werd geïmpolteerd uit de omringen
de landen; een klein deel werd uit Europa
geïmpolteerd [3, 12]. Momenteel worden ze
overal in lndo~esië. gefqbriceerd en ook nog
volop gebl1likt [6].

Pseudo-inhoudsmaten - Naa<;t de toegestane in
houdsmaten werden in de kleinhandel soms
prachtig bewerkte stukken bamboe en ook halve
doppen van koko noten al inhoudsmaat gebl1likt
(afb. 23). De inhoud: het is maar net wat je er van
wilt maken. En uiteraard: volkomen illegaal.

AfIJ. 23 Een klapperdop en Faai versierde slUkken bali/boe: op inlandse
markten als pseudo-inhoudsmaat gebIllikIe huisvlijt. Hiemaast ook nog
een melrieke maat van I liter.
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Deense en Duitse ijzeren gewichtelI. Eigendom ijkkalltoor Meelall.
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POOKET

BALAUCE

Afb. 24 T.I'ji-dachill.

Afb. 25 SlCIallde gelijkarmige balalIs 1'011

Becker Ie Amhem.

Afb. 26 PoekelbalalIs meI
schaall'erdelillg ill kmi ell kilogram.

gebruikt. Deze evenaru--s zijn nooit geijkt; het is zelfs zeer waaJ"SChijnlijk dat een ijker ze nog
nooit heeft gezien, maar ze zijn alleen al de moeite WaalU vanwege het fraaie houtsnijwerk (afb.
voorpagina).
Geljjkannige balansen met plank of in een kast waren vóór ca. 1950 veelal van Nederlandse her
komst, met als belangtijkste fabJieken de Haagsche en Becker's Sons te Amhem. Op de meeste
Indonesische ijkkantoren worden ze zelfs nu nog gebmikt (atb. 25). Gelijkrumige balansen wor
den ook nu nog overal in Indonesië gebmikt [6]; alleen zijn ze nu van Indonesische oligine.

Veerbalansen ofveerwegers werden in vroegere tijden te kust en te keur gebruikt. Ze worden nu
ook nog regelmatig op Indonesische rommel- en antiekmarkten te koop aangeboden. De meest
voorkomende types zijn de C-veerweger, de spiraalbalans met ingebouwde spiraalveren en cir
kelvonnige schaalverdeling, de pockelbalru1ce en de spiraalveerbalans in staande uitvoering [221.
Eén van de gt'otere leverru1ciers van veerbalansen voor de Indonesische markt was de firma
Salter [5]. Interessant is de indeling van de schalen. Ze zijn er met een indeling in kilo's en katti's
(afb. 26), kilo's en Amsterdrunse ponden en katti' en Amsterdrunse ponden.

Bovenwegers en snelwegers - Bovenwegers werden zowel vroeger als nu in grote hoeveelhe
den gebruikt. Tot ca. 1950 waren ze veelal van Europese (Nederlandse, Duitse, Engel. e enz.) OIigine; na deze tijd wer
den ze grotendeels in Indonesië zelf vervaardigd. Snelwegers werden om treeks 1950 in Indonesië geïntroduceerd; ze
werden vrijwel allemaal uit Europa en Amelika ingevoerd l J2]. Momenteel worden ze net al. de dachins overal in In
donesië gefabriceerd en gebmikt [6].

Weegwerktuigen met een schaalverdeling in Amsterdamse ponden werden per I januari 1925 van ijk en helijk
uitgesloten [21]. Weegwerktuigen met een schaalverdeling in pikols, katti's, tsji en hoen werden per I janmui 1926 van
de ijk en per 1janurui 1938 van de herijk uitgesloten [11].

MeefYverktuigen - Indonesi ch geijkte meetwerktuigen zijn (nog) niet bekend Waal-door het in dit rutikelniet moge
lijk is hier verder a,lJldacht aa11 te schenken. Meetwerktuigen met een schaal in Rijnlandse roedes werden in 1923 van
ijk en helijk uitgesloten [11]; meetwerktuigen met een indeling in Amsterdamse el werden per I jrulllari 1926 van de
ijk en per I jrulllrui 1938 van de herijk uitgesloten [11].

Erratum: in de tekst van Dan1l11ru1 [9] is een fout gemaakt, die in dit ru1ikel geconigeerd is, namelijk: niet-meuieke
meet- en weegwerktuigen werden tussen 1923 en 1938 in grote hoeveelheden in beslag genomen. Na 1938 [21
mochten er in heel Indonesië alleen nog maal' me\Jieke meet- en weegwerktuigen worden gebmikt.
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