
Het Stedelijk IJkwezen te Breda (11)
door

P. SCHERFT

De practijk van het ijken.

Niets zou een beter inzicht hebben gegeven in de wijze, waar
op te Breda maten en gewichten werden geijkt, dan een instructie
voor de ijkmeesters. De afwezigheid daarvan werd reeds betreurd
door de superintendant van de lakenhal in 1777, Benjamin Baron
van der Borch, die onder de vele gebreken, waarmee het ijkwezen
in zijn tijd behept was, ook signaleerde "dat bij alles nog komt,
dat de eykmeesters van natte en drooge maaten geene instructie
hebben, waarna zij zig konnen reguleeren" 120). Wel werd hem
verzocht een concept~instructie op te stellen, maar die is nimmer
ter tafel gebracht.

Toch had er in 1587 althans voor het vaatwerk een schrifte~

lijke handleiding bestaan: de ijkmeesters verklaarden in dat jaar,
dat zij de tonnen ijkten "volgende de instructie ende declaratie
van hennen voirsaeten hen achtergelaten" 121). Overigens berust~

te de techniek van het ijken voornamelijk op mondelinge over~

levering. In hetzelfde jaar zeiden de ijkmeesters van de droge maten
"van den soute ... van der stadt weghen egheen seker maete
ontfangen te hebbenen, dan hebben naer den ouden hercommen
ende het aengeven van honnen voirsaeten het loopen van den
soute geijckt min het XXXIIe deel van het corenloopen" 122).

De oudere ijkmeesters gaven dus hun kennis door aan de
jongere, die hen opvolgden. Dat systeem was natuurlijk alleen
betrouwbaar, wanneer hun geheugen onfeilbaar en de wil tot
samenwerking in ieder geval aanwezig was. Mogen wij aannemen
dat het eerste lang niet altijd het geval was, het ontbreken van een
collegiale geest onder de ijkmeesters, ontaardend in een hoog~
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lopende ruzie, die WeInIg bevorderlijk was voor de uitoefening
van hun plicht, is uitvoerig te reconstrueren bij Adriaen van
Olmen, ijkmeester van de droge maten in 1650, en zijn pasbenoem~

de ambtgenoot Frans Michielsen van Boextel.
Al spoedig na de aanstelling van laatstgenoemde op 22 Nov.

1649 begonnen de moeilijkheden, waarbij ...- zoals altijd ...- beiden
elkaar de schuld gaven. Frans Michielsen beweerde, dat v. Olmen
zich niet hield aan de afspraak om elke Maandag en Donderdag
gezamenlijk te ijken; dat hij, als er tussentijds iemand van buiten
kwam om maten te laten ijken, dat alleen deed en zonder hem er
in te kennen, ja zelfs Van Boextel wegzond als er gezamenlijk iets
geijkt diende te worden; tenslotte dat hij hem het geheim niet wilde
mededelen van een zeker "kleyn memoriken over de kalckmaet",
dat hij in zijn bezit had en waarin te lezen stond, hoe die geijkt
moest worden.

Van Olmen van zijn kant bracht in het midden, dat de kuiper
Michielsen, zomin als alle andere kuipers geschikt was om te ijken
"ofte hij moest eerst het smitsambacht leeren". Als bewijs daar~

voor noemde hij, dat een kuiper de maten van een zekere Jan
Marijnissen in Princenhage had bedorven en dat Frans Michielsen
ze daarenboven ook nog slecht had geijkt. Bovendien zou deze nu .
tegen hem intrigeren, omdat Van Olmen vier of vijf jaar tevoren
zijn maten had gekocht bij Gerrit Broeck in Gilze, waar hij goed~

koper terecht kon dan bij Frans Michielsen. Adriaen wilde nu voor
de magistraat "den ijck stellen in sulken forma bij geschrifte, dat
UEd. sulken rusij, als voor desen bij ander Statentijt geweest is,
niet hebben sal" 123). Terwille van zijn ouderdom, zijn trouwe
dienst aan de stad gedurende een halve eeuw "ende oock om sijn
goede paterjotschap van 't huys van Nassau" verzocht hij de

magistraat hem "te meinteneren tegens een gespanjoliseerden
Bossenaer van Boxer' 124). Uit dit mengelmoes van zakelijke
argumenten en emotionele uitbarstingen komt naar voren, dat een
kuiper voor het ijkwerk ongeschikt zou zijn; een bewering later
nog eens herhaald in de vorm, dat er altijd een smid bij moet zijn
"doordien een smit op het seggen van een ander niet en kan het
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ijserwerck van maten corten ofte lengen, maar moet het door sijn
eygen oculare inspecti doen" 125).

De magistraat, die zich in deze technische materie geen vol~

doende deskundigheid aanmat, besloot op 14 Maart 1650, dat
beide partijen binnen drie dagen een overzicht zouden geven van
de soorten van maten, die onder hun opdracht vielen, en hoe zij ze
ijkten 126), De lijsten werden ingediend, waarbij Van Olmen aan

de zijne nog een commentaar toevoegde, dat het de edele heren nu
wel duidelijk zou zijn "hoe dat Frans Michielsen UEd. geabuseert
heeft" en "dat hij hiernaer slaet gelijck een blinden naert ey, ende
dit voors. naer soeckt te doen met sijn houten maeten naer te
meten, hetwelcke niet coreckt sijn en kan, ende bij de koopere
maeten koomende daer geen kennisse van en heeft, doordien hij
het noeyt perfeckt gesien heeft, ende niet en kan betoonen, waer
hij sulcx geleert heeft. Ende bijaldien hij dit al wist, soo weet hij
noch niet de rechte wetenschap, die int ijcken gelegen is soo int

setten van de maeten ende in het saet te doen loopen, int afstrijken
van de maten ende meer andere sekreten om ydereen het sijnne te
geven, die door het sien ende onderwijsen geleert moet worden".

Daarom werd de magistraat verzocht "niet alleen om mijnentwil,
maer om diegene, die hierdoor te kort souden koomen, alsulcken
adyuncte te stellen, die men bequaem kan maken om te ijcken:
want een kuyper sonder geduerich een smit bij hem te hebben is

soo bequaem tot een ijckmeester als het vijfde rat nut is tot een
wagen", Tevens herhaalde hij zijn reeds eerder uitgesproken wens,
inzage te krijgen van de rekesten, ingediend door zijn opponent,
"om te sien wat tegens mij ingegeven is".

Uit het laatste proeft men het wantrouwen van de vergrijsde
ijkmeester, die een aanval zag gedaan op zijn autoriteit. Men her~

innert zich, dat de magistraat, ziende dat hij zich op glad ijs be~

vond, de zaak maar op haar beloop liet en alleen Adriaen van
Olmen opdroeg in het vervolg de maten tezamen met Frans
Michielsen te ijken, wat ook diens goed recht was. Overigens trof
laatstgenoemde het met de opvolger van Van Olmen niet veel
beter; in 1653 beklaagde hij zich, dat hij wederom buiten de ijk
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gelaten werd, dat Lenaert Jans het ijkgereed~chap in zijn eigen
huis opborg, daar ook de ijk verrichtte en van de magistraat daar~

voor zelfs een tegemoetkoming van 20 gulden per jaar voor hllis~

huur pretendeerde; ten overvloede streek hij het hele ijkloon op en
ging tenslotte nog naar Oudenbosch om daar te ijken.

In deze hele aangelegenheid kan het optreden van Michielsen
niet als bijzonder krachtig worden gekenschetst. Daarom geeft ze
wel een levendig, maar een te somber beeld van het ijkwezen in de
practijk. Anderzijds moet men zich dat ook niet te rooskleurig voor~

stellen. Er zijn genoeg bewijzen, dat het met de nauwkeurigheid
van de ijk niet te best gesteld was. Aangezien die bewijzen in
hoofdzaak reeds ter sprake gekomen zijn in het hoofdstuk over de
herijk. kunnen wij ons hier bepalen tot een overzicht. hoe en waar
geijkt werd en welke hulpmiddelen de ijkmeesters ten dienste
stonden.

Van ouds gold het stadswapen als garantie voor de juistheid
der maten en werd het om die reden aangebracht op de stadsrnaten,
zoals het oude korenlopen van 1437 en de inhoudsmaten, die aan
de haven werden gebruikt. In die zin dienen we het "branden" in
de Middeleeuwse teksten te verstaan: het wapen werd met een
gloeiend ijzer in het hout gebrand. Evenzo was het aan particulie~

ren verboden ongemerkte maten te gebruiken: het Houten Boecxke
schrijft dat reeds voor aan de tappers; op 19 Augustus 1580 legt
de ijkmeester de eed af, dat hij geen (koren) maten aan de koop
lieden zal overgeven "sij en sullen rechtverdelic geeyckt ende mette:
stadt marck gebrant sijn" 127). In de ambachtsbrief van de kuipers
van 1561 worden. onder verwijzing naar die van de koopbrouwers
uit hetzelfde jaar, alleen toegelaten biertonnen "die gebrant ende
gesegelt sijn metter stadt teecken", terwijl bovendien elke kuiper
verplicht is op de door hem vervaardigde tonnen "te setten ende te
branden zijn zelfs marck ende teecken. om daerbij te bekennen wie
die gemaickt heeft" 128).

In dezelfde tijd worden de aanwijzingen voor het inb:anden
van het stadswapen menigvuldiger: amen van azijnbieren werden
in 1570 "metten brandt deser stadt geteeckent" 129), de kraan-
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ordonnantie van 1575 kent o.a. voor turf "groove tonne (n) ge~

teeckent metter stadts brant oft teecken" 130); honingtonnen moes~

ten sedert 1578 worden "gebrant metten brande deser stadt" 131).

In 1587 verklaarden de ijkmeesters "dat alle de stadtsmaeten
wordden gebrandt metter stadts merck binnen ende buyten op den
bodem, daer men deselve mede sal bekennen" 132). De particuliere
maten werden waarschijnlijk voorzien van het stadswapen op de

wand, waarbij volgens het tarief op het ijkloon van 1580 bijzonder
veel aandacht werd gewijd aan de turf~, de run~ en de meelrun~

tonnen: deze moesten op elk van de duigen gebrand worden 133).

Aan het stadswapen werd nu toegevoegd de naam van de stad,
aangegeven door de hoofdletters BRE, elk met een afzonderlijk
stempel ingebrand; voor de schildvorm en de drie kruisjes dienden
twee afzonderlijke ijzers. Op 11 Augustus 1578 werden aan de ijk~

meester Willem Laureys Jacobss "vijff marckijsers overgelevert,
daeraf d'een gemerct B, 't IIe R. 't IIIe E. 't IVe wesende een
schildeken ende 't Ve drye cruyskens" 134). Daar echter slechts
door een herijk kon worden nagegaan, of de aldus gemerkte maten
nog betrouwbaar waren, werd het al spoedig gebruik de maten ook

te tekenen "metter letteren van dien jaere", getuige een ordonnan~

tie op het ijkloon van 13 Februari 1587 135). De salarisregeling
voor de ijkmeesters van 14 Augustus van hetzelfde jaar 136) stelt
dus hun loon vast voor het branden van de maten "met der stadts
waepen ende naem ende datum van den jaere". Deze jaardatum
was het merk. dat in de ordonnantie van 18 December 1615 137)

wordt genoemd het cijfergetal: het volledige jaartaL ofwel - wat
oudtijds wellicht de meest gebruikelijke vorm was - de laatste

twee cijfers daarvan: de ordonnantie op de ijk van de korenmaten
van 13 Augustus 1595 138) beveelt het merken met het stadswapen
"ende daerbij het getal 95".

In de 18e -eeuw werd het jaartal vervangen door de jaarlette:.
Nog vaag is de resolutie van 17 Februari 1727, die de particulieren

opdraagt op hun maten en gewichten "te doen setten het jaargetal
oH seeker letter bij de geswoore eyckmeesters daertoe te despi~

eieren" 139), maar l~tters zijn in feite pas gebruikelijk sinds 1777;
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1790 P
1791 D
1792 E
1793 M
1794 Q
1816 X
1820 E
1825 G
1826 Z
1827 A
1829 C

van toen af werden zij door de lakenhal vastgesteld. De te Brcdd
bekende jaarletters zijn de volgende 140):

1777 Z
1778 B
1779 W
1780 A
1781 H
1782 K
1783 C
1784 0
1785 X
1786 N
1787 S
1789 T

In het Stedelijk Museum te Breda bevindt zich een houten eL
gemerkt met drie kruisjes en een serie letters, waarmee de ont
brekende jaren grotendeels kunnen worden aangevuld. Deze serie
luidt als volgt: COXNS (1783-1787), G (17887), T (1789), M
(1793), ,AZBRETXIRNKCARNT (1795-18107), BA (1814
18157), X (1816), VZR (1817-18197), E (1820). In de laatste
onrustige jaren voor de invoering van het Bataafs bewind zou deze
el dan niet regelmatig geijkt zijn, terwijl ijking in de periode van
het Franse bewind geheel achterwege zou zijn gebleven. In ieder
geval vormen de laatste 7 letters een nieuwe serie: zij staan onder
elkaar, de voorafgaande naast elkaar in de lengterichting van de
maatstok. Bij Kon. Besluit van 8 November 1820 werden de nieuwe
lengtematen en gewichten ingevoerd; de jaarletter van 1820 is dus
de laatste, die op de el is aangebracht.

Op 30 December 1776 bestelde de lakenhal bij de smid en ijk
meester Van Jaarsvelt drie letters Z: een voor hemzelf, een voor
elk der beide ijkmeesters Eeltjens en Verleg, ..welke drie letters,
soodra bij de lakenhalle weder sal werden goedgevonden eene
andere letter te ordonneeren, sullen moeten aen dese vergaderinge
werden overgebracht om in de cas bij de verdere documenten te
worden bewaert" 141). Twee jaar later, toen de W werd vastge-
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steld, kreeg hij opdracht voor het vervaardigen van 10 letters:
"voor hemselven twee, voor den kuyper twee en voor yder der
twee loodgieters tot de gewigte drie in soorten" 142).

Het aanbrengen van het stadswapen en de aanduiding van
het jaar was de laatste bewerking, die de maten bij de ijkmeesters
ondergingen. Bij de controle zelf, die eraan voorafging, werd voor
elke soort maat een bijzondere techniek toegepast. Over de ge~

wichten en lengtematen is het minst bekend, omdat de techniek
daarvan het eenvoudigst was. Weten wij van de ijk van de ge~

wichten oudtijds eigenlijk niets meer, dan dat er enige standaard~

gewichten waren 143), daar staat tegenover, dat uit 1587 een
levendige beschrijving is overgeleverd van de ijk van de unster,
"huyssel" genaamd, die weliswaar hoogst onbetrouwbaar was,
maar desondanks ,..- of misschien wel juist daarom ,..- veel gebruikt
werd. De huyssel was een balans met een lange en een korte arm;
aan de korte arm was een haak bevestigd, waaraan het te wegen
voorwerp werd opgehangen. De lange arm, die als machtsarm
diende, had· een aantal inkepingen op gelijke afstanden, waaraan
een vast gewicht, de "eloot" of "pirael" werd opgehangen. Door
de eloot over de machtsarm te verschuiven kon men verschillende
lasten wegen. De huyssel werd gecontroleerd op de plaatsing van
de eerste en de derde inkeping, de afstand daartussen werd met
de passer in tweeën gedeeld en die uitkomst, gemeten tussen de
punten van de passer, werd vervolgens over de hele lengte van de
machtsarm uitgezet. 144).

De ellematen werden nagezien door de lakenhal, die daarvoor
over een standaard beschikte, terwijl een ieder bovendien zijn
maten op de gevel van het stadhuis kon verificeren. In de 18e eeuw
had de lakenhal twee ijzeren ellen, die als leggers dienden; deze
leggers waren zelf gejusteerd in 1776 145); op 6 Januari van dat
jaar werd de el van de ijkmeester Van Jaarsveld daarmede ver~

geleken 146). Op 19 Januari 1781 kreeg deze opdracht om twee
exemplaren te vervaardigen van een ijzeren landroede, die in vieren
kon worden geklapt, en van leggers voor de vadem en het talhout:
een daarvan was de eigenlijke legger, die op de lakenhal werd
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gedeponeerd. Voor de roede en het talhout gebeurde dat op 9 Juli
1781, de legger van de vadem schijnt niet gemaakt te zijn 147). Het
tweede exemplaar berustte bij de ijkmeester voor dagelijks gebruik;
op zijn beurt werd dit met de legger op de lakenhal geconfron~

teerd 148).

Sedert de lakenhal met het toezicht op het hele ijkwezen was
belast, had zij ook de leggers van de gewichten en de inhouds~

maten onder haar hoede. Een tweede stel gewichten bevond zich
in de stadswaag onder beheer van de pachters van die waag. Op
16 October 1755 was besloten daarvan een lijst op te stellen en ze
tevens te laten ijken. De lijst werd op 30 October ter griffie van de
stad gedeponeerd 149), waar zij sindsdien verdwenen is.

Op 12 November 1772 nam de magistraat het besluit de super~

intendant van de lakenhal op te dragen "de nodige geijkte leggers
der gewigten te besorgen" 150). Waarom die leggers op dat mo~

ment zo nodig waren? De lakenhal was gevestigd in een kamer op
het stadhuis. In de jaren 1766 en 1767 nu werd het stadhuis in~ en
uitwendig verbouwd (waarbij de gevel het huidige aanzien kreeg),
ten gevolge waarvan de leggers op de lakenhal verloren gingen.
De sobere bewoordingen, waarmee dit in de resoluties van de
lakenhal van 17 Januari 1775 staat geboekstaafd, spreken boek~

delen. Op die v~rgadering brachten de gezworenen ter tafel dat
"tijde der vernieuwing van 't stadhuys de meeste leggers, die
altoos op 't stadhuys moesten blijven, soo der maaten als gewigten,
sijn soek geraakt, apparent verkogt - soo als meer saaken, de
lakehal behorende, weg sijn - onder eenige oude, soo men meen~

de onnodige meubilen" 151). Nadat het besluit genomen was de
magistraat te verzoeken nieuwe leggers uit Antwerpen te laten
komen, zijn de heren "dien avond bij den anderen gebleeven op
een vriendelijk oestermaal".

Het verzoek werd toegestaan, voorzover het de leggers van
de gewichten betrof. Adrianus Swagemakers, een der gezworenen
van de lakenhal, werd met de ijkmeester Verlegh naar Antwerpen
gezonden om nieuwe pijlen te halen van 50, 25 en 8 pond; de oude
pijl van 8 pond, die bij de ijkmeesters .berustte, was volgens eerst~
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genoemde "versleeten en gans niet juist" 152). Eveneens werden
gemaakt drie balansen met koperen schalen en kettingen in ver~

schillende afmetingen, benevens "een houte opset met een heel klijn
dO balans voor een heel fijn gewicht", Al deze stukken worden
vermeld in een in het jaar 1780 opgestelde inventaris 153).

Op 24 Februari 1777 ontvouwde de superintendant Benjamin
van der Borch in het college van de magistraat een schema voor
reorganisatie van het ijkwezen, waarbij hij voorstelde het oude

korenlopen van .1437 als basis te nemen voor alle maten en met
behulp daarvan een stel nieuwe leggers te vervaardigen. die in de
kast van de lakenhal opgeborgen en eens per jaar met de instru~

menten van de ijkmeesters vergeleken zouden worden. Zijn ver~

dere voorstellen, n.l. om een instructie voor de ijkmeesters vast te
stellen en het aantal van die functionarissen mettertijd tot één te
doen inkrimpen, bleven zonder gevolg. Wel was het van groot
belang, dat nu voor alle maten één vaste norm werd gesteld en dat
die norm toen reeds bijna 3~ eeuw oud was. Als gevolg van de
constructieve ideeën van Van der Borch werden, nu in de behoefte
aan standaards voor ellemaat en gewichten was voorzien, de nog
bruikbare inhoudsmaten uit 1587 gecontroleerd en een aantal
nieuwe maten vervaardigd. Alles werd in de inventaris van 1780
opgesomd, terwijl er in ! 781 de bovengenoemde leggers van de
andere lengtematen aan werden toegevoegd. Een aantal van die
instrumenten zijn nog in het Stedelijk Museum aanwezig, dat daar~

mee over een unieke verzameling beschikt 154).

Het voorstel van Van der Borch om het oude korenlopen als
basismaat te nemen was mede het gevolg van het verloren gaan
van de oude standaard~potkan. In 1587 had de ijkmeester van de
natte maten verklaard te beschikken over twee kannen van een
Bredase pot, één van de halve pot, één van de beduit of kwartpot
en één van de halve beduit. Deze kannen waren van metaal ge~

goten 155), Op 28 September 1733 kreeg de burgemeester machti~

ging om een nieuwe kan van koper en een beduit van tin "op de
juste mate ende pegel" voor de ijkmeesters te doen vervaardigen
156). Denkelijk zijn de oude kannen daarna in het ongerede ge~
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raakt. Op 8 Februari 1777 werd op de lakenhal het korenlopen
uit 1437, dat bij de smid Van Jaarsvelt was opgedoken, vergeleken
met de kannen "volgens welke tans ter goeder trouwen sonder de
minste exactitude geeyckt word" 157), waarbij bleek, dat de in
1587 vastgestelde verhouding ongeveer een beduit van de werke~

lijkheid verschilde. Er werd dus een nieuwe potkan gemaakt, maar
dat bij dezelfde gelegenheid aan de dag kwam, "dat de eykmeesters
Van Jaarsvelt en Van Soomeren nooyt in eed genomen sijn en dus
haare ampten ter goeder trouw hebben waargenomen" was voor
Van der Borch de druppel, die de emmer deed overlopen: 16 dagen
later hield hij zijn reeds aangehaalde fulminatie voor de heren van
de magistraat.

Werd dus in 1777 een nieuwe standaard voor de potkan ver~

vaardigd door vergelijking met het lopen, ook in de behoefte aan
leggers voor de droge maten en tonnen werd voorzien. Als droge
maten werden beschouwd de koren~, de haver~, de zout~, de kalk~

en de smedekoolmaat. In 1587 verklaarden de ijkmeesters die te
ijken "met suyver droegh sporiesaat (lijnzaad), dat zij daertoe
bewaeren" 158). Ook in 1777 werd met lijnzaad geijkt: op 1 Febr.
van dat jaar ontbood de lakenhal de smid Van Jaarsvelt "met de
metale loope van 't jaar 1437 en het spurrisaat daartoe noodig, als~

meede alle verdere maaten, die nog onder hem sijn berustende"
159). In 1818 werden de inhoudsmaten volgens een officiële op~

gave geverificeerd "door eene vergelijkende meting met lijnzaad"
160) .

In de practijk werd die methode alleen voor de vier eerst~

genoemde maten toegepast. In 1587 ontvingen de ijkmeesters daar~

voor de benodigde standaards, terwijl de pachter van de kraan
twee dubbele koren~, twee dubbele havermaten en een kalkmaat
kreeg; aan de pachter van het zoutgeld werden twee zoutmaten ter
beschikking gesteld met een blok en een strekel, waarmee het bin~

nenkomende zout gemeten moest worden. Het blok mocht echter
alleen bij de tonnen van het zout gebruikt worden: "alle minder
maten is men schuldich gelijx der aerden te stellen ende te meten"
161). De zoutton werd dus op het blok gezet, een gebruik, waarvan
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de reden ons ontgaat, maar dat al uit de Middeleeuwen dateert. Het
Houten Boecxke zegt op pag. 13: ,,Item sullen die meters meten met
ghebranden maten ende bloken ende met rechten strekelen; ende
gheen bloc en sal dicker sijn dan een half virendeel van eener
elle ende die uutkante van den zoutmate ende van den bloke
sullen evenghelike staen" 162).

In 1650 werden behalve het lopen van 1437 nog zeven stan~

daards gebruikt; deze waren van buiten voorzien van het jaartal
15~87 met in het midden daarvan het stadswapen en rechts van de
7 een hoofdletter H, R, of S als aanduiding van haver, rogh of
sout. Bovendien werd gebruik gemaakt van een koperen schep~

of molsterlepel, gemerkt

met een inhoud van 1/32 korenlopen, en een schoteltje van 1/60

korenlopen, van binnel). door drie cirkels in vier gelijke delen ver~

deeld 163).

Door middel van ingewikkelde manipulaties werden hiermee
ook diverse andere maten geijkt. Volgens Van Boextel maakte
bijvoorbeeld "het coperen quartier (~ korenlopen ) eens vol, het
coperen halff quartier halff, dat men noempt het maetken, eens
vol, noch eens de helft daervan ende noch het achtste paert daer~

van mette schaal gedeelt ...... de groote van 't calckquartier". In
1777 werd eindelijk voor de kalkmaat (die kapot of zoekgeraakt
was) een stel nieuwe leggers vervaardigd, terwijl de zeven stan~

daards uit 1587, die in 1650 nog gebruikt werden, met andere
werden aangevuld.

De vijfde droge maat, die van de smedekolen, werd op andere
wijze geijkt. Op 11 Februari 1579 besloot de magistraat "dat men
voortaen alle maten, daermede men de smedecolen vercoopen ende
uutmeten zal willen, maicken sal van eender wijtte, hoochte ende
dicte van duygen, volgende het patroon van ijser daertoe gemaict
ende van der stadt wegen gemerct, alsoe dat de lengte van densel~

ven ijser boven in de breette van de mate juyst draeye, ende de
hoochte raecke boven aen den kerff int midden staende, ende de
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dicten van de duygen gelijck is den grootsten kerf oft winckel~

hoeck aen d'eynde van den ijser voors. opte lengte van denselven
ijser, ende de dicte van den ijseren reep gelijck is den cleynsten kerf
oft winckelhoeck" 164) . Van Olmen geeft in 1650 nog een duide~

lijker beschrijving: "Noch isser een plat ijser van 13 duym ende
een halven duym lanck, om de koolmaet mede te ijcken, aent een
ent met een ront gat, daer het stadts wapen onder staet, ende aent
ander ent twee kerven, daervan de grootste kerf is de dickte vant
hout van de koolmaet ende de kleynste kerf is de dickte van de
ijseren banden, die om het hout koomt, ende in de midden is een
kerf, dat is de diepte ofte hoochte van de koolmaet; ende de lengte
van het voors. geheel plat ijser moet van boven af tot op den
bodem toe van binnen gelijck rontom ingaen, ende dat is de wijte
van de koolmaet; ende moet opgehoopt worden, niet afgestreken
gelijck andere maten, ende is geteeckent met Latijnsche letteren:
"Dit is de stads koolmaet 1579." 165). De smedekolen werden ge~

meten door de knaap van het ambacht der smeden, waartoe in
1587 aan de dekens van dat gilde een naar dit "patroon" geijkte
maat werd geleverd 166).

Volgens Frans Michielsen van Boextel geleek dit maatijzer
op de maat, waar de biertonnen mee werden gemeten 167). Inder~

daad vertoont de ijk van de smedekoolmaat ook meer overeen~

stemming met die van de vaten dan met die van de andere droge
maten. De vaten werden n.l. geijkt met "eenen ijseren bugel ende
een ijsere langemaete, somtijts oick water ende coren" 168). De
tweede methode was de z.g. waterijk, waarbij de inhoud van een
ton werd gemeten door na te gaan, hoeveel potten water (of koren)
ze bevatte, evenals bij de natte maten. Ze kon worden toegepast
als de afmetingen van zo'n ton niet volgens voorschrift waren en
werd op 10 Juni 1633 uitdrukkelijk toegestaan: "ende of het ge
beurden, datter eenige vaten bevonden werden nae den ordinaris~

sen beugel ende mate te cleyn te wesen, ende de brouwers susti~

neerden ter contrarien, sullen de ijckmeesters deselve vaten water...
ijcken" 169). Nog op 13 Mei 1816 besloten burgemeesteren van
Breda de ijkmeesters van het vaatwerk te gelasten de vaten van de
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brouwer Kersten te waterijken, daar dit vaatwerk "voor het uiter~

lijk wel vertoond den omtrek van het alhier in gebruik zijnde vaat~

werk, doch dat den inhoud van hetzelve minder is dan den gezetten
pijl" 170).

Misschien was deze vorm van ijk wel gebruikelijk voor de
wijn~ en olie~amen die, zoals we zagen, waren voorbehouden aan
de ijkmeesters der natte maten; dezen werden in 1665 als water
ijckers aangeduid 171). Voor de bier~ en andere tonnen werd zij in
elk geval slechts bij uitzondering toegepast: de meermalen aange
haalde ambachtsbrief van de kuipers uit 1651 gelastte in art. 7 uit~

drukkelijk, dat de biertonnen zouden zijn "van eender hoochten

ende wijdde": dit was immers ook eenvoudiger te controleren. Ook
toen Holland in 1623 eiste, dat het uit Breda ingevoerde bier zou
worden geleverd in tonnen, vervaardigd volgens de beugel van
Dordrecht, nam die provincie geen genoegen met een waterijk 172).

De beugel was dus het gebruikelijke ijkinstrument voor de
tonnen; ze bestond uit twee halfcirkelvormige ijzers, aan een einde
met een scharnier verbonden, waarmee de omvang van de ton werd
gemeten. Daarbij hoorde een lengtemaat, waarmee de diepte van
de ton werd vastgesteld. Op 2 October 1662 ging Breda wederom
over tot de Dortse beugel 173). Adriaen Vereyck en Bastiaen
Bernagien, deken en ouderman van het brouwersgilde, gingen naar

Dordrecht om te laten maken "een beugel van de biertonnen met
zijne lenghte, wijte ende binnenmaet" en dezelfde instrumenten
voor de halve en de kwart bierton 174). Op 1 November 1662 werd
besloten, dat deze werktuigen "in bewaringe op den stadthuyse tot
liggers gehouden ende andere daernaer gemaeckt sullen werden, om
dagelijcx bij de deeckens van de cuypers totten eyck van nieuw
voor te comen vaetwerck te gebruycken, ende den ouden beugel
tot de oude vaten, soo langh asser die sijn ende voorders niet"
175) .

Later keerde Breda terug tot zijn oude maat. De ijkmeesters
Franciscus Rams en Johannes van Jaarsvelt kregen op 16 Novem~

ber 1778 van de lakenhal opdracht twee stel beugels en verder
gereedschap te maken voor de verschillende tonnen 176). Voor
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elke ton werd een houten bodem gemaakt en een ijzeren beugel en
el. Bovendien werd voor de hele bierton gemaakt een binnenmaat
"getekent met pinnen tot alle desselvs deelen"; de beugel en de el
van de turfton dienden zowel voor de ton van 48 als van 40 in het
last. Bodem en beugel van de hele appelton dienden ook voor de
schorston, die van de hele ajuinton voor de multon. Alle beugels
moesten "om de houte bodems tot het justeeren der vaten een
quartier duyms Rijnlandse maat openstaan" 177).

Rest ons nog de vraag, waar het ijken plaats vond. In 1587
werden de nieuw vervaardigde maten vergeleken met het oude
lopen "opte oude V eemerct in de huysenen genaemt het Slot, op
zekere bovencamere aldaer achter aen den hoH, daer men gewoen
lick is de ijckcamere te houden" 178). Men leide daar echter niet
uit af, dat hier een permanent ijklokaal was gevestigd; het was
eenvoudig de woning van de ijkmeester Jan Wouters van den
Beemden 179).

Dat de ijkmeesters in hun eigen huis de ijk verrichtten, blijkt
bij de verschillende gelegenheden, dat genoteerd staat dat zij de ijk
instrumenten thuis hebben of hun gelast wordt die over te bren
'gen 180). Voor de biertonnen gold, wanneer het grote hoeveel
heden betrof, de regel, dat ze geijkt werden ter plaatse waar ze
gemaakt of gebruikt werden: "Item wat onder het half last is, en
sullen de segelers oft branders nyet gehouden zijn te gaen ten huyse
van den cuypers oft andere, mer sullen die gehouden zijn deselve
tonnen te brengen ten huyse van eenen van den branders oft sege
Iers, die honnen huyse alrenaest woont oft daert hen best gelegen
zal zijn", zegt de ordonnantie van 5 October 1580 in art. 9 181),

terwijl een overeenkomstige bepaling te vinden is in die van 10
Juni 1633 182).

Tot hoever strekte het gebied van de Bredase ijk zich uit?

De vragende vorm van dit opschrift is niet zonder opzet ge
kozen: een definitief antwoord is pas te geven, wanneer door
onderzoekingen ter plaatse en in archivalische bronnen is komen
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Bredaas pijlgewicht van 166 J, met de daarop aangebrachte versiering.
(Foto Conservatoire National des arts et métiers, Parijs)
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Fragment van e~n te Breda gebruikte diemaat met jaarIetters van 1777- 1785;

boveneind van de lengtemaat uit '779, gebruikt voor de schorston;

beugel voor de halve mossel ton uit 1779.
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vast te staan, welke maten in de daarvoor in aanmerking komende
dorpen in gebruik waren. Wanneer we elders Bredase maten
vinden, betekent dat n.l. dat deze getoetst waren aan de standaard~

maten in de stad. Rechtens was die toetsing alleen voorgeschreven
voor de stad en haar gebied, aangezien de ijk een zuiver stedelijke
aangelegenheid was. Daarom hechten wij geen geloof aan de
bewering van de magistraat van 25 Februari 1654 183), dat "van
ouden tijden bij de omleggende steden en plaetse. insonderheyt
door tgeheele landt van Strijen. soo verre tselve van oudts wijdt
ende sijdts gestrect heeft, de Bredasche mate gevolght ende binnen
deselve stadt aItijts gehaaIt is geweest". Zo iets zou betekenen, dat
Breda het centrum van een regionaal ijkwezen krachtens heerlijk
gezag was geweest in de tijd, toen het land van Strijen nog één
rechtsgebied vormde, d.w.z. vóór de splitsing in de elfde eeuw.

Er is evenwel geen aanleiding om aan te nemen, dat de heren
van Strijen zich met een dergelijk toezicht zouden hebben bezig
gehouden, en nog veel minder, dat Breda, dat in de 11 e eeuw nog
van geen betekenis was, het centrum van hun activiteit in dezen
zou zijn geweest. Een specifieke Bredase korenmaat is trouwens
pas, zoals we zagen, in 1297 aan te tonen. 184). Het gebied, waar~
in deze en andere maten gebruikt werden, werd alleen bepaald
door de handelsbetrekkingen tussen de stad en het omliggende
land. Daardoor kon ook het ijkwezen zijn invloed laten gelden

buiten het stedelijk rechtsgebied.
Na het poneren van die regel volgt direct de uitzondering, die

haar bevestigt. In 1605 was de polder Princeland ingedijkt; het
volgende jaar kreeg zij een eigen bestuur, dat zich om enkele in
structies wendde tot de Domeinraad van de Prins van Oranje. De
instructies werden op 6 Augustus vastgesteld. De nieuwe heerlijk~

heid werd daardoor in een zekere afhankelijkheid van Breda ge~

bracht: zo werd van de schepenbank van Princeland hoger beroep
ingesteld op de Hoofdbank te Breda en werden in het nieuwe
wapen de drie schuinIcruisjes van Breda opgenomen. Ook beval de
Domeinraad, dat die van Princeland moesten gebruiken "zuIeken
gewichte ende maten, tsij natte oft drooge, alsser binnen dieselve
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stede (Breda) tot noch toe gebruyct Sijll geweest" 185). Inderdaad
bestaat thans nog in het Stedelijk Museum te Breda een halve
korenveertel, in 1760 te Breda vervaardigd zoals uit de ingeb:ande
merken blijkt, en waarop zich drie wapens bevinden, waarvan er
twee te herkennen zijn als het wapen van Princeland. Tevens zijn
er 14 getallen in gebrand, die de jaren tussen 1764 en 1798 aan~

geven, waarin deze maat is herijkt.
Van hogerhand werd hier dus een toestand geschapen, die

elders door de omstandigheden gegroeid is. Hoe kwam nu de

Bredase magistraat in 1654 tot zijn zonderlinge opvatting? Drie
redenen kunnen dat in de hand hebben gewerkt. Ten eerste, het
ontbreken van inzicht in de werkelijke factor, die de invloedssfeer
van het Bredase ijkwezen bepaalde en die van economische aard
is. Ten tweede, een gebrekkige waarneming van de feitelijke toe~

stand. In 1653 waren er door de ijkmeester Frans Michielsen van
Boextel een aantal grieven geuit over zijn collega Lenaert Janss,
o.a. dat deze met de instrumenten van de Bredase ijk in Ouden~

bosch werkte. Bij een onderzoek van die klachten, waarvan een en

ander in een memorie van 22 Juli is vastgelegd 186), werd ook
gezegd, dat veel plaatsen de ijk van Breda volgden, n.l. Steenber~

gen, Vosmeer en een aantal Zuid-Hollandse dorpen; met dat laat~

ste wordt gedoeld op het deel van Holland, dat thans tot de provin~

cie Noordbrabant behoort. De memorie noemt niet het dorp Made,
waar een dubbel Bredaas haverlopen met een inhoud van circa
50 liter, gedateerd 1658, in uitstekende staat bewaard is gebleven
187) . Wel wist de magistraat van Breda, dat ook Princeland voor
zijn ijk afhankelijk was van deze stad, ook al zal men zich de reden
daarvan niet hebben gerealiseerd, terwijl zijn bewering als zou het
hele voormalige land van Strijen daaraan onderhorig zijn, vervat
is een besluit, dat viel op het verzoek van Willemstad om de
Bredase standaardmaten in leen te mogen ontvangen. Het besluit
behelsde verder, dat aan Willemstad "beleeffdelijck soude werden
geantwoort", dat zulks ondoenlijk was en bovendien strijdig met
het oude recht van de stad, dat gegrond was op het ,- veronder~

stelde ,- gebruik in het hele land van Strijen.
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Inderdaad. met enige goede wil zou men kunnen zeggen. dat
de bovengenoemde plaatsen ongeveer binnen het gebied lagen,
waarover zich vroeger die oude gouw had uitgestrekt. en waarvan
verder een gedeelte van de Baronie deel had uitgemaakt. Maar
ook behoorde daartoe het Markiezaat van Bergen op Zoom, dat
stellig althans voor een deel de Bergse maten gebruikte.

De misvatting omtrent het land van Strijen is in de derde
plaats te verklaren uit de historische onderzoekingen van de in
het jaar daarvoor overleden Bredase stadsgriffier Adriaen Haver~

mans 188). Niet dat deze serieuze werker daar direct schuldig aan
was. maar hij zal ongetwijfeld de magistraat enige kennis van het
land van Strijen hebben bijgebracht. die dit college zich op boven~

omschreven wijze ten nutte dacht te maken.

Behalve de hierboven genoemde havermaat uit Made, die op
de wand voorzien is van de letters BRE. het jaartal 1658 en het
stadswapen, zijn nog een tweetal op dezelfde wijze gemerkte
Bredase korenmaten te Roosendaal bekend; deze worden in het
museum "De ghulden Roos" aldaar bewaard. De oudste dateert
van 1698 en is een dubbel korenlopen van circa 42,6 1 inhoud 189).

De tweede is een korenlopen van 1753 190), waar behalve de
Bredase merken drie rozen in gebrand zijn. In hetzelfde museum
bevindt zich een korenlopen uit 1794, dat geen Bredase merken
vertoont, maar wel voorzien is van drie rozen en dus in Roosen~

daal zelf gemaakt is. In tegenstelling tot de Bredase maten, die
cylindrisch zijn, verwijdt deze maat zich naar boven toe. De in~

houd bedraagt ongeveer 20.75 1. Blijkbaar heeft Roosendaal zich
in 1794 losgemaakt van de Bredase ijk.

Een fragment van een Bredase korenmaat van 1698, afkomstig
uit Etten. wordt bewaard in het Stedelijk Museum te Breda 191).

Ook dit dorp volgde dus de Bredase ijk. Hetzelfde museum heeft
nog een Bredaas dubbel korenlopen. dat vermoedelijk gemaakt is
in 1782 en waarschijnlijk ook in een dorp heeft dienst gedaan. 192).

Dit is alles. wat omtrent bestaande Bredase maten ten platte~

lande bekend is. Voorzover er maten geweest zijn, die niet bij de
korenhandel gebruikt werden, is het bestaan ervan nog niet aan
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het licht gekomen. Wel is er nog activiteit van de Bredase ijkmees
ters van de vaten bekend ten aanzien van het in Terheyden en
elders in de Baronie gebrouwen bier. Dat was overigens voor de
Bredase magistraat zo'n pijnlijke zaak, dat hij daarover op 22 Dec.
1654 slechts een besluit wilde nemen "sonder hierdoor int minste

te willen toestaen ofte gehengen, dat d'usurpatie van die van
tplatte land int stuck van brouwen oft andere hooftneyringen
tegens de privilegien, oude hercomen ende gerechticheden van dese
stadt souden werden gestijft ofte geconniveert" 193). "Onder

expresse protestatie van de stadts privilegien ende gerechticheden,
mitsgaders de sollicitatien dienaengaende, albereyts aangehecht
ofte naermaels bij de handt te nemen, daerdoor int minste te willen
afgaen ofte prejudiceren, maer dienthalven alles te reserveren in
sijn geheel" werd derhalve beschikt op het verzoek van Peternella
van de Biestraten, weduwe van de stadhouder van Terheyden
Johan van Son, om haar biertonnen te mogen laten ijken door de
stadsijkmeester en wel in T erheyden. In die vorm werd het ver
zoek afgewezen, maar wel werd haar en alle anderen, die in het
zelfde geval verkeerden, toegestaan hun vaten in de stad te laten
ijken. Op 11 Augustus 1667 viel een tweede besluit over hetzelfde
onderwerp, inhoudende "dat alle vaetwerck, in de Baronnie ge
maeckt werdende en binnen dese stadt gebracht werdende om te
segelen om buyten te gebruycken, bij de segelaers gesegelt sal
werden met die distinctie int segel met een B" 194).

Doen deze gevallen een neiging veronderstellen bij de dorpen
om zich aan te passen aan het centrum van de Baronie, die neiging
is er zeker niet altijd en overal geweest; met name heeft het ver
schil tussen de biertonnen van Etten en die van Breda in 1561 en
volgende jaren aanleiding gegeven tot wrijving op het punt van de
belastingheffing , zowel van 's heren gruit als van de stedelijke
bieraccijns. In dat jaar ging Breda van de bierton met een inhoud
van 92 potten over op die van 100 potten. Enige tijd later uitten
zich de pachters van 's heren gruit in stad en land van Breda ge
durende de jaren 1561-1565 in een rekest aan prins Willem van
Oranje, dat deze hun had toegezegd dat "mits de vermeerderinge
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van de tonnen int voors. jaer LXI begonst te maecken de. tonne
van hondert potten, daer tevoren de tonnen plagen te wesen nyet
meer dan XCII potten", de tappers in stad en land van Breda nu
voor elke ton bier voor de gruit niet meer 2 stuiver 1~ oort moes~
ten betalen, maar 3 penningen meer, dus 2 stuiver 2 oort; die vàn
Etten nu hadden dat geweigerd, omdat volgens hun zeggen bij hen
de ton altijd 100 potten geweest was 195). Reeds eerder had de
pachter van de stedelijke bieraccijns over 1561 en 1563, Ghoris
Huych Anssems, zich bij de magistraat beklaagd, dat de tappers
van Etten hem weigerden te betalen "d'acchijnse van dat de ton~

nen grooter sijn ende meer houden dan XCII potten in elcke tonne,
soe die van outs plaghen te houden, onder decxel dat sij aldaer
Delffsche tonnen plagen te hebben ende te gebruycken, die oick
houden hondert potten in de tonne, welcke acchijnse op elcke tonne
bedragen soude een oort st." Op 29 December 1565 besloten bur~

gemeester en schepenen hem in zijn pachtsom tegemoet te komen
"ter tijt ende wijlen toe de questie, tusschen de stadt Breda ende
tdorp van Etten wesende, aengaende de vermeerderinghe van de
tonnen voirs., tsij metter minne oft metten rechte gedecideert zal
zijn" 196). Een dergelijk besluit viel op 12 Januari 1566 voor de
pachter van 1562 en op 26 Juni 1573 voor die van 1569~1571 197).

Ook Oosterhout was niet erg gesteld op de suprematie van de
Bredase maten. Dat blijkt voornamelijk uit de gefingeerde rechten.
die in 1232 door de hertog van Brabant aan deze vrijheid verleend
zouden zijn, maar die in feite een zeldzaam brutale vervalsing uit
veel later tijd zijn, slechts in een hoogst dubieus afschrift over~

geleverd. Tot de vele belangrijke voorrechten, die Oosterhout zich
blijkens dit stuk gaarne zag toegekend, behoort ook het bezit van
een zegel ten zaken, eigen geld, maten en gewichten, zoals de in~

woners dat reeds lang van hun heren verkregen hadden 198). Er
is geen reden om deze pretentie ernstig te nemen.

Er zijn nog enkele andere gevallen van incongruentie bekend
tussen Breda en de Baronie en wel op het gebied van de landmaat,
maar die berusten niet op een verschil in de basismaat en zuIJen
daarom behandeld worden bij de bespreking van de grootheid van
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de Bredase maten. Ook hier echter is een voorbeeld te vinden van
het gebruik van de Bredase landmaat en wel in Gilze. Dit dorp
gaf in 1616 de lengte van de Bredase landroede aan op de gevel
van de noordelijke kruisarm van de parochiekerk. Die lengte werd
aangeduid door de afstand tussen twee puntige zandsteentjes 199).

Wij willen deze beschouwing besluiten met een tweetal aan
halingen uit later tijd, waaruit blijkt, hoe toen het stadsbestuur
dacht over de invloedssfeer van het Bredase ijkwezen. Op 17 Mei
1815 gaf de burgemeester van Breda aan zijn collega's in de Baro~

nie kennis van de aanstelling van nieuwe ijkmeesters "om in geval
UwelEd. mogt goedvinden de oude gebruikelijke maten Uwer in~

gezetenen te doen justeren, hun alsdan tot de voorn. ijkmeesters
respectivelijk te kunnen verwijzen" 200). In een opgave van 21
April 1818 betreffende het ijkwezen aan Ged. Staten van de pro~

vincie heette het: "De dorpen van de voormalige baronnie van
Breda hebben over het algemeen dezelfde maten en gewigten als
de stad. Alhoewel de ingezetenen van het land van Breda hunne
maten en gewigten binnen de stad doen ijken, zoo bestaat er echter
geene dadelijke vermenging van dienst, immers wanneer daardoor
verstaan wordt, dat de stad enig toeverzicht over den ijk van het
platteland te houden heeft" 201). Dit is ten dele treffend juist: dat
de dorpen in de Baronie hun maten in de stad deden ijken was een
gewoonte, geen recht. Maar we zagen, dat Roosendaal in 1794 een
eigen korenmaat liet maken, terwijl ook buiten de Baronie aan~

sluiting bij de Bredase ijk voorkwam, hetzij vrijwillig, zoals in
Willemstad, hetzij krachtens hoger gezag, zoals in het geval van
Princeland. De opvatting, dat de invloedssfeer van het ijkwezen
van de stad samenvalt met de Baronie is dus even onjuist als de
oude voorstelling, dat het hele land van Strijen daaronder ressor~

teerde.
(Slot volgt)

AANTEKENINGEN

]20) Inv. no. 47 fol. 59v.
121) Buysens-boeck fol. 194.
122) Ibid. fol. 193.
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123) Er was dus in de "andere Staatse tijd" d.w.z. vóór 1625- Breda was
van 1625-1637 Spaans - ook al iets aan de hand geweest.

124) Wie proeft niet een 17e-eeuws zuiveringsvraagstuk, dat op de achter
grond van deze uitlatingen staat? Frans Michielsen werd op 19 September
1640 als poorter van Breda ingeschreven. Inv. no. 704.
1'25) De stukken betreffende dit reeds hiervoor aangehaalde geschil zijn
te vinden in Inv'. no. 722 112•
126 ) Inv. no. 14 fol. 226v.
127 ) Inv. no. 6 fol. 2'9.
1'28) ,Art. 7 en 9, Bezemer pag. 128 en 129.
1'29) Inv'. no. 6 fol. 264v.
130 ) Gepubliceerd 6 October 1575. 0011, Havermans no. 11a.
131) Inv. no. 7 fol. 72.
132) Buysens-boeck fol, 193v.
133) Inv. no. 7 fol. 172v.
134) Ibid. fol. 63.
135 ) Buysens-boeck fol. 193v.
136 ) Inv. no. 8 fol. 243v.
137 ) Inv. no. 13 fol. 28v. De ordonnantie van 10 Augustus 1587, die aan
de in de vorige noot aangehaalde v'oorafgaat, spreekt van de "cifre van
desen jare", Inv. no. 8 fol. 243.
1.38 ) Inv. no. 9 fol. 159v.
139 ) Inv. no. 44 fol. 211v.
140 ) De letters van 1777-1794 zijn ontleend aan het register van notulen
van de lakenhal, die van 1816-1827 aan de resolutien van burgemeesteren
van 11 Jan. 1816, 6 Juli 1820, 19 Sept. 1825, 18 Mei 1826 en 15 Jan. 1827,
die v'an 1829 aan het register van publicatien (publicatie van 26 Jan. 1829,
Nieuw-archief Inv. no. I 13, no. 3). Volgens mededeling van de heer K. M.
C. Zevenboom te Zwollc is het gebruik van letters niet in de volgorde van
het alfabet maar willekeurig, een hoge uitzondering.
141) Inv. no. 429 h pag. 46.
142) Ibid. pag. 71.
143) Zie :deel III van dit jaarboek, pag" 125, 142 e.v. Dl' D. A. Wittop
Koning, apotheker te Amsterdam, maakte mij er vriendelijk op attent,
dat het gewicht van 8 pond uit 1663 zich thans bevindt in het Conserva
toire national des arts et métiers te Parijs. Daardooi' werd het mogelijk
een afbeeldingl van dit interessante en fraai bewerkte stuk bij deze ver
handeling op te nemen. Vgl, de beschrijving in deel. III van dit jaarboek,
pO' 157 noot 40.
144) Buysens-boeck fol. 195v: "Item wOl'dt binnen der stadt ende lande
van Breda bij veele particuliere persoonen gebruyekt de huyssels ge.wich
te, wesende zeer onzeker; ende wordt geprobeert met het gewichte ende
oick in der manieren hiernaer bescreven, volgende het verclaeren van
Peeter Vyngeroets, geweest hebbende een' experten meester van huyssels
ende balancen te maeken.

In den iersten sal men den schafft oft stock van den huyssel hanghen
in zijn waterplaetsse ende brenghen den pirael oft cloot opten yersten
steeck, daer denzelven huyssel zijn beghinsel neempt, ontrent den haeck.
Ende genomen den iersten steeck uytbrenght VIII steenen, dan sal men
hanghen aen den haeck evenveel gewichts, te weten oick VIII steenen
gelijek gewichts; soe verre dat dat accordeert, is een teeken dat den
iersten steeck wel gestelt es, Ist anders, soe moet den steeck geset zijn,
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daer de eloot zijn pla.etsse neempt. Vandaer sal men voirtgaen tot aen den
UIen steeek, uytbrenghende X steenen, ende hanghen dan noch U steenen
aen den haeck behoorlijck gewicht. Accordeert dit, zoe is den steeck van
den Xen steen oprecht, oft anders soe moet men dit corrigeren ende
teekenen de plaetsse, daer den eloot compt. Dan sal men de passer ge
bruycken ende deylen den VUlen ende den Xen steen opten steeck in twee
gelijcke deelen, ende sal wesen den IXen steen. Ende dese distantie sal
dienen, werckende voirts metten passer tot aen het eynde van den voirs.
huyssel, uytbrengende in als XXV en XXX oft min oft meer steenen, nae
de lenghte van den stocke van den huyssel. Aldus te. doene aen de lichte
zijde, ende andere diergelijcke huyssels nae de grootte ende den heysch van
de huyssels."
145) Inv. no. 80 fol. 93.
146) Inv. no. 429 h pag. 141.
147 ) Ibid. pag. 78 en 82. Elders worden deze leggers aangeduid als slapers
of dormants. In de Rekenkamer van Holland berustte bijv. sinds 1554 een
dormant van het Troois gewicht.

Vlg. S. J .. Fockema Andreae - De Rijnlandsche roede, Tijdschr. v·.h.
Kon. Ned. Aardr. Genootschap, 2e serie deel XLIX 1932, behoorde het toe
zicht op de landmaten in de Middeleeuwen niet tot de, bevoegdheid van de
stadsbesturen, wier functie t.a.v. gewichten, inhoudsmaten en el een
onderdeel was van de door hen uitgeoefende marktpolitie. Het toezicht
op de landmaten was toevertrouwd aan de gezworen landmeters (t.a.p.
pag. 642).De landmeters werkten echter bij voorkeur met de Rijnlandse
maten. Van een controle op de Bredase landmaten anders dan door ver
gelijking met de leggers op het stadhuis is niets bekend. Haarlem had
reeds in 1577 zich meester gemaakt van het toezicht op de roede: zie de
keur van 19 Maart van dat jaar, aangehaald bij K.M.C. Zevenboom
Het stedelijk ijkwezen van 1200-1600, pag. 11.
148) Sedert 1779 vindt men daarv~n regelmatig aantekening in het
resolutieboek van de lakenhal.
149) Inv. no. 71 fol. 151v en 155.
15{) Inv. no. 77 fol. 47V.
151) Inv. no. 429 h pag. 29.
152) RA 's Bosch, Coll. Cuypers van Velthoven no. 112:.
1'53) Inv. no. 80 fol. 90.
1'54) Het zijn de volgende:
2 ellen (Inv. no. 38 fen g), gejusteerd in 1776;
1 maat van het talhout en 1 landroede uit 1781;
lengtematen, vervaardigd in 1779, voor de hele, halve en kwart appelton;
de hele, halve en kwart ajuinton; de turf-, de schors-, de mul- en de halve
mosselton. Deze lengtematen zijn voorzien van inkepingen voor "hoogte"
en "weyte" (binnenwerkse maten);
twee lengtematen voor de hele, halve en kwart bierton: één voorzien van
4 pinnen, de ander van een schuif, die op enkele inkepingen gesteld kan
worden;
beugels voor alle bovengenoemde tonnen, behalve die voor schors en mul;
voor deze maten werden resp. de beug·el van de appel- en die van de
ajuinton gebruikt.
155) Buysens-boeck fol. 195.
1'56) Inv. no. 47 fol. 259.
1'57) Inv. no. 429 h pag. 47.
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158) Buysens-boek fol. 192v.
159) Inv. no. 429 h pag. 46.
"1&0) Opgave betreffende de dienst der maten en gewichten aan Ged.
Staten d.d. 21 April 1818, Nieuw-archief, Register van uitgegane missiven,
Inv. no. B 5, no. 129.
lGl) Buysens-boeck fol. 194.
l(2) Bezemer a.w. pag. 19, art. LXXIX.
16:3) De molsterlepel was de maat van de scheplepels, die op alle molens
in de stad gebruikt werden. Volgens opgave van v. Olmen bevatte ze, niet
afgestreken, 1/20 korenlopen. Frans Michielsen zegt, dat op de water- en
windmolens behoorden te zijn een grote houten schep van 1,4 lopen en een
kleine ijzeren van 1/16 lopen (Inv. no. 722 112 ). De molster was het gedeelte
van het gemalen koren, dat de molenaar als zijn loon opstreek; zie J.
Heeren - Het scheploon of de molster, Brabants Heem, 2e jrg. 1950 pag. 98.
101) Inv. no. 7 fol. 93.
165) Inv. no. 711 112• Ongetwijfeld was de "reep", waarmee volgens de
ordonnantie op de haring van 1510 (Out Keurbaeek pag. 184, art. 12; zie
deel Hl van dit jaarboek pag. 157 noot 12) de keurmeesters de haring
tonnen moesten ijken, een instrument dat daar veel van weg had.
166) Buysens-boeck fol. 194.
167) Inv. no. 722 112.
168) Volgens opgave van 1587, Buysens-boeck fol. 194; vgl. Inv. no. 7 fol.
172'v d.d. 1580.
169) Inv. no. 13 fol. 172v.
170) Nieuw-archief, In\". no. C 3, agendapunt 12 op genoemde datum.
171) Inv. no. 22 pag. 30.
172) Schrijven van 23 Maart 1623, Inv. no. 12 fol. 233.
17:3) Inv. no. 21 fol. 272.
174) Bedoeld wordt zeker lengte en wijdte binnenwerks, gezien de latere
Bredase leegers. Deze maten waren stellig op één maatijzer aangegeven,
want de kwitantie wordt gegeven voor het maken van een "beugel ende
mate", Inv. no. 15 fol. I-lv.
175) Inv. no. 21 fol. 273.
176) In\". no. 42'9 h pag. 69.
177) Inv. no. 80 fol. 92v. Deze l~ist geeft abusievelijk op, dat voor de
schorston bodem en beugel van de bierton werden gebruikt: zie de memo
rie van de ijkmeesters, op 6 December 1779 afgegeven op de lakenhal,
Inv. no. 429 h pag. 72.

Zijn de houten bodems verloren gegaan, de ijzeren leggers van de
vaten, die bij die gelegenheid vervaardigd werden, zijn alle bewaard ge
bleven; vgl. noot 154.
178) Buysens-boeck fol. 191; zie Van Goo!' pag. 337 e.v., alwaar de hele
"ordonnantie op het ijkwezen" van 1587 is afgedrukt.

Het huis "het Slot" stond op de plaats van het tegenwoordige huis
Veemarktstraat 56.
179) Vgl. Inv. no. 7 fol. 194v, d.d. 20 Februari 1581: "t Is op huyden bij
wethouderen in Breda geordonncert, dat Christiaen Back, buytenborger
meester, hueren zal Voor de zwerte susteren alhier seker camel' achter
het Slot opte Veemerct Van Jannen Wouterss van den Beemden een jaer
voor XX karolusgulden, daeraf de helft bij die van den ouden c100ster tot
Breda ende d'ander helft bij den voirs. borgermeester betaelt ende hem in
rekeninge gepasseert zullen worden."
180) Zie voor de gewichten Buysens-boeck fol. 195v (1663), Inv. no. 429 h

73

Jaarboek De Oranjeboom 4 (1951)



pag. 40 (1775); voor de el ibid. pag. 41 (1776); voor de beugels Inv. no. 22
pag. 33 (1666); voor de natte maten InV. no. 47 fol. 259 (1733) en 429 h
pag. 46 (1777); voor de ijkinstrumenten in het algemeen, behalve het
notulenregister van de lakenhal ook Inv. no. 71 fol. 70 (6 Jan. 1755): de
smid Van Jaarsvelt werd' gelast de ijkinstrumenten over te brengen naar
de toenmalige stadssmid Adriaen Mulders; drie dagen later werd dat
besluit ingetrokken; ibid. fol. 75v. Zit daar weer een of andere ruzie achter?
181) Inv. no. 7 fol. 172v.
182) Inv. no. 13 fol. 172v: "Ende opdat tot gerief van den brouwers den
selven ijck gevuechelijck mach geschieden, wort haer toegelaten ende
vergunt, dat sij de deeckens Van de euypersambachte ~ als ordinarisse
ijckers - tot haren huyse sullen mogen ontbieden, als wanneer sij een last
oft een halve last tonnen ofte halve vaten sullen begeh'en geijckt te
hebben.

Maer minder getal als een halff last begerende geijckt te hebben,
sullen die voorschreven brouwers gehouden sijn deselve tonnen, halve ofte
v'irrendeelen te seynden aft te brengen totte voors. ijckmeesters, alles op
behoorlijcken tijde binnen sonneschijn, als wanneer de voors. ijckmeesters
de voors. brouwers oock terstont sullen gerieven ende hare tonnen ijcken."
183) Inv. no. 21 pag. 42.
184) Zie deel III van dit jaarboek, pag. 123.
185) Inv. no. 11 fol. 115v.
186) Inv. no. 722 l12.
187) Op de boerderij van de heer Seegeren in de Adelstraat aldaar.
188) Diens collectie aantekeningen, uittreksels en handschriften uit diverse
bronnen maken nog steeds een veel geraadpleegde verzameling in het
gemeente-archief uit.
189) Behalv'c de letter M (van 1793?) draagt deze maat de jaartallen 1752,
66 en 71.
190) De inhoud is thans circa 22,4 1, maar de bodem is vernieuwd. Deze
maat is van 1756 tot 1777 om de drie jaar herijkt, daarna in 1782 en 1786.
191) Hierop zijn de jaartallen 1706 en 1728 nog leesbaar.
192) Op het jaar 1782 wijst de ingebrande letter K; andere merken zijn
1806 en I (1802?). Evenals de maat in Made is hierin een wapen met een
balk gebrand.
193) Inv. no. 21 pag. 74.
194) Inv. no. 22 pag. 48.
195) Collo Havermans no. 5, fol. 213.
196) Inv. no,. 6 fol. 192.
197 ) Ibid. fol. 193 en 333.
198) Het stuk bevindt zich in een interessant recueil van Th. E. van Goor
in de bibliotheek van het Fries Genootschap te Leeuwarden. De originele
tekst van de passage luidt als v'olgt: "Item habebunt sigillum ad causas
et marcam, pondus et mensuram propriam, quam ab antiquo a dominis
suis habent."
199 ) Aldus een "Historische beschrijving der gemeente Gilze en Rijen"
(1941) door G. J. van Poppel, oud-burgemeester aldaar. Dit handschrift,
dat in het bezit van de schrijver is, voegt er verder aan toe, dat men in
1881 van het oostelijke steentje de punt schijnt te hebben afgestoten en
het westelijke door een baksteen te hebben vervangen. Vriendelijke mede
deling) van de heer C. Th. Lohmann te Breda.
200) Nieuw-archief, Inv. no. B 2, no. 292.
201) Vgl. hierv'óór! noot 160.
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