
Het Stedelijk IJkwezen te Breda (1.)
door

P. SCHERFT

Het ijkwezen tot het midden van de 16e eeuw.

Voor het eerst horen we in de stedelijke resoluties van een ijk~

meester op 19 Augustus 1550. Op die dag legt "Laureys Jacop
Laureys sone de smit" de eed af "als ijckmeester der stadt van
Breda, dair hij toe aengenomen is, dat hij alle lopenen ende andere
maten rechtverdelic ijcken sal, ende egeen maten uutleveren en sal
sij en sullen rechtverdelic geeyckt ende metter stadt marck ge~

brant sijn." 1) Zeven jaar te voren, op 8 Juni 1543, had de magi~

straat doen publiceren, dat alle korenmaten en allerhande andere
maten door de eigenaars verijkt moesten worden, op eigen kos~

ten 2), wat onder meer tot resultaat had een vonnis van de sche~

penbank van Breda, geveld op 27 November van hetzelfde jaar, in
een zaak van Rutgheer Boetschot en zijn vrouw contra de beide
roedragers (agenten van politie) Godert van Helmont en Hubrecht
Peterssen, waarbij eerstgenoemden niet ontvankelijk werden ver~

klaard in hun eis "tot restitutie van de twee kannen, die om dies
wille, dat se te cleyn zijn, gecalengieert ende medegedragen zijn",
tenzij ze daarop staande boete van vijf schellingen zwart betaal~

den. 3)
Dit drietal mededelingen is, hoe kort ook, toch in hoge mate

instructief om iets van het 16e~eeuwse ijkwezen in Breda te leren
kennen. We zien in de eerste plaats, dat de ijk ,.....- de controle dus
op maten en gewichten ,.....- geen aanvang nam in 1543, omdat er
sprake is van "verijcken", dus een herijk, een herhaling. Na die
herijk vond een controle plaats bij de burgers, die met maten werk~

ten, door de roedragers, die het recht hadden onjuiste maten in
beslag te nemen; op het bezit daarvan was een boete gesteld. Wie
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met de herijk was belast, is niet overgeleverd; pas enkele jaren later
horen we van een ijkmeester en wel een ambachtsman, een smid,
die speciaal het oog moest houden op de lopens, waarmee het koren
werd gemeten. Het beeld, dat we nu gekregen hebben, is welis~

waar op veel punten nog onafgewerkt, maar geeft toch al de indruk
van een bewust streven om toe te zien op het gebruik van maten en
gewichten. Om dat op zijn betekenis te waarderen, dienen we zo~

veel mogelijk trachten na te gaan, wat uit oudere tijden is overge~

leverd.
Wel is Laureys Jacop Laureys sone de oudste Bredase ijk~

meester, die ons bij name bekend is, maar er zijn tal van aanwijzin
gen, dat de ijk hier al veel ouder is. Het schepenvonnis van 1543
gaat rechtstreeks terug op een bepaling uit het Houte Boecxke
onder het opschrift: "Dit is van den tapperen" : "Item soe wie dat
niet vol en mate alrehande drancke, hi waers op V scelling .
Item soe wie dat mate anders dan metter gebomder mate, hi waers
op V scelling". 4)

Deze bepalingen golden in de 14e eeuw; het merkwaardige
daarvan is, dat gesproken wordt van "gebomder mate", dus een
maat, die met een gloeiend stempel is gemerkt. Dat bewijst het be~

staan van een stedelijk ijkwezen in de 14e eeuw. Dezelfde conclu~

sie volgt uit het hoofdstuk "Van den zoute"; 5) Breda had gezwo~

ren meters, die ten behoeve van de stedelijke impost het aange
voerde zout moesten meten "met ghebranden maten".

Er bestond dus een samenhang tussen het Middeleeuwse
financiewezen en de ijk. Om de accijnzen naar behoren vast te
kunnèn stellen, moesten goed geijkte maten aanwezig zijn. Anders
zijds was er contröle op maten en gewichten in verband met de
vaststelling van de broodprijs. Een bakker mocht voor een veertel
rogge niet meer bakloon vragen dan drie groten "boven dat hem
die viertel rogs cost tot allen merctdagen. Ende daeraf es ghemaect
een ghewicht, daer die coermeesters mede omgaen sullen". Het
bakloon voor tarwebrood mocht niet meer bedragen dan vier gro~

ten. Brood, dat te licht van gewicht bevonden werd, werd verbeurd
verklaard en geschonken aan "den Heylighen gheest ende den
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Gasthuyse": de bakker kreeg bovendien een boete van 10 schel~

ling. 6) Om de contröle efficiënt te doen zijn, werden ook de aan~

gevoerde hoeveelheden koren gemeten door gezworen meters. 7)
Een derde aspect van het stedelijk toezicht op maten en gewichten
tenslotte is de bescherming van de consument door het oog erop
te houden, dat de gevraagde kwantiteit hem ook inderdaad gele~

verd wordt. De hiervóór aangehaalde bepalingen over de tappers
zijn daar een voorbeeld van.

Onder dat gezichtspunt moeten we ook bezien de in oude
oorkonden vervatte bepaling, dat erfpachten, die ,...... zoals in de
Middeleeuwen zo vaak voorkwam ,...... bestonden uit jaarlijks te be~

talen hoeveelheden rogge, geleverd moesten worden met de maat
van Breda. Men vindt daarvan voorbeelden te over in de oude
cartularia van bijv. het Begijnhof en het klooster St. Catharinadal,
vooral sinds de 14e eeuw. Het oudste mij bekende geval trof ik
aan in Jos. Habets --- De archieven van het kapittel der hoogadel~

lijke Rijksabdij Thorn I, 1889. Deze abdij bezat tal van goederen
in de omgeving van Breda, waarvan zij veel inkomsten trok, o.a.
een aantal roggerenten. In een akte van 26 October 1297 8) wordt
gesproken van "al dat goet, dat her Jacob die deken van der ker~

stenhede van Beke (het dekenaat van Hilvarenbeek) ghegheven
heeft ter capelrien te Thoren, dat ghelegen es te Ghilse, omme vijf
serster rogs tjars metter maten van Breda......", een bepaling, die
alleen zin heeft, wanneer toen een standaardmaat aanwezig was,
waarmee zulke grootheden werden afgemeten. In 1297 is dus het
bestaan van een standaardmaat voor koren te Breda voor het eerst
in de bronnen aan te wijzen.

Van die oudste standaardmaat weten wij intussen niets meer
af. Ze werd later vervangen door een nieuw gegoten metalen ko~

ren"lopen" met het jaartal 1437 erop aangebracht. Dit lopen was
in 1777 nog aanwezig: het heet dan, dat het "schoon nog seer gaef
en onbeschadigt, egter alle kenmerken van ouderdom draegt" en
"dat men op hetselve vind vier oude cijfferletters, waaruit men
1437 meent te leesen, welk jaartal op het van ouds bekende koorn~

loopen moet gestaen hebben". 9) Dat jaartal staat echter vast door
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een hierna te bespreken proces-verbaal uit 1587, waarin gesproken
wordt van "het stadts oude metalen gegoten loopen van date
XlIIIcXXXVII". 10) lets nauwkeuriger is een beschrijving uit 1650,
die spreekt van "een kooper koorenloopen met twee ooren, daer
kleyne kruyskens op staen, ende is onder op den bodem getee~

ckent 1437". 11) Het oude lopen was dus tevens gemerkt met het
stadswapen.

Naar deze standaard moesten in 1543 de in de stad gebruikte
korenmaten herijkt worden. Er bestond echter een veelheid van in
houdsmaten in Breda. We zagen reeds, dat de zoutmaat, aan de
haven in gebruik, van stadswege geijkt werd. Dat was ook het ge
val met de tonnen, waarin de haring verpakt werd. 12) De keur
meesters van de haring waren belast met het controleren van de
afmetingen van de vaten, evenals de keurmeesters van het brood
op het juiste gewicht van het brood moesten toezien.

Voor het brandhout kunnen we de datering van de houtmaat
stellen op 13 April 1516. Toen werd een verordening gepubliceerd,
uitgaande van de heer ~ Hendrik 111 - en zijn raad op verzoek
van de stad "ter eeren ende ter welvaert van derselver sijnre stadt
ende van den lande van Breda ende om die neringhe ende coman
schap van den borninghout te vorderen", dat al dit hout "dwelck
men noempt fisseelhout ende bonthout, hetsij eyckenhout oft doof
hout", dat in de stad en de dorpen van het land van Breda verhan
deld zou worden, en ook het hout "dat van buyten sal comen te
vlote of gesceept worde in der stad ende lande van Breda", de
volgende afmetingen moest hebben: "te weten dat het blochout,
tsij eycken oft doofhout, sal moeten langh sijn twee Bredaesche
houtvoeten ende in der dicten hebben drie quarten van eenen hout
voet. Ende dat bonthout sal moeten sijn van derselven lenghten;
ende in een bonthout en sullen mer drie houten moghen sijn, ende
die drie houten sullen van alsulker dicten sijn oft grootten, alsoe
dat tselve bonthout van drie houten, wel ende custbairlick gebon
den, in dicten sal moeten hebben vyerdalf quartiel' van eenen
voet", op verbeurte van de helft van het hout aan de heer en de
andere helft aan de stad. 13)
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Uit hetzelfde verzoekschrift, dat de aangehaalde ordonnantie
uitlokte, blijkt tevens, dat de turfhandel nog niet gecontroleerd
was. De stad verzocht n.l. "want veel bedrochs gebeurt in de wage~

nen en metten torven, die dagelijcx ter marct comen in der stadt,
ende d'ingesetene daerbij zeer bescat worden: dat men ordinere,
dat alle torf gecocht sal worden metter tonnen oft metten getale,
ende dat die prijs bij ennige guede ende daertoe gedeputeert gesteIt
wordde na gelegentheyt des tijts op eenen sekeren prijse van daer
niet boven te geven, alsoe dat de vercooper redelike winninge heb
ende den cooper wat voir sijn geIt hebbe". 14) Dat verzoek heeft
toen echter nog niet tot een regeling geleid.

Voor wat de gewichten betreft, mogen we misschien conc1l1de~

ren, dat er - afgezien van het gewicht, dat de keurmeesters van
het brood gebruiken - reeds vóór 1523 een standaard, een z.g_
pijl, bestond van 8 pond Keuls gewicht. In 1587 is n.l. e.en tweede
pijl van 8 pond aanwezig "gedateert de date XVcXXIII in chijf~

ferlettere, geteekent met de waepenen van Coelen, Antwerpen
ende Breda. Den anderen, die den outs ten schijndt te zijnen, is
zonder marck oft waepen; ende zijn in de swaertte accorderende"
15). Beide pijlen waren van koper.

De contróle op de in de kleinhandel gebruikte gewichten en
weegschalen berustte in het midden van de 16e eeuw bij het college
van de lakenhal. In een ordonnantie op de lakenhal, door W. Be~

zemel' gedateerd vóór 1553, 16) wordt verboden onjuiste gewichten
te gebruiken op een boete van 1~ oude schild ten behoeve van
deken en gezworenen van de lakenhal. Daar, waar goederen per
gewicht werden verkocht met een weegschaal, die niet uitsloeg
"de breette van der maten daeraff zijnde, te weten ruyqJ. twee vin
geren breet", viel een boete van een pond zwart. Ook zag de laken~

hal toe op de ellematen: "indien men ennighe onrechtveerdige ellen
oft gewichten bij yemanden oft in yemandts huys bevonde, soo suI
len die hen sculdich zijn bij hunnen eede te verc1aren, hoe lange
ende hoe dicwils sij met sukkel' onrechtveerdigen ellen ende ge
wichten hen goet vercocht ende uytgemeten oft gewogen hebben,
zoo wanneer de deecken van den wolwerck des versuect, om daeraff
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te wordden gecorrigeert nae gelegentheyt der saecken ende nae
dyen dat tselve lang ende dicwils gebeurt ware, na den kuer voor~

zeyt". Op de lakenhal was een el gedeponeerd.
Ten overvloede had de stad nog een tweede exemplaar, beves~

tigd aan de gevel van het stadhuis, bij het bordes, waarvan in 1587
gezegd wordt, dat daar aanwezig was "van zeer ouden tijde zekere
viercante ijsere elle oft maete, behalven d'elle opte lakenhalle, ge~

deyIt zijnde in acht gelijcke deelen". Op dezelfde plaats was aan~

gebracht "een half ijseren roede in X gelijcke deelen oft voeten ge~

deelt zijnde. Dese halve roede is oudt ende over alle memorialen
tijde vastgemaeckt geweest opten steygher van deser stadt huyse,
daer een yegelijck, des van doende hebbende, de maete daeraen is
haelende". 17) Men zou graag willen weten, of deze oude lengte~

maten eerst na de verbouwing van het stadhuis in 1535 zijn aange~

bracht, of dat zij de grote stadsbrand in het jaar daarvóór en de
daarmee gepaard gaande verwoesting van het stadhuis hebben
overleefd. De beschrijving geeft aanleiàing aan de laatste mogelijk~

heid de voorkeur te geven. Tevens verklaart ze afàoende de zowel
hier als elders voorkomende gewoonte de lengtematen aan het
stadhuis te bevestigen.

Overzien we nog eens, wat de bronnen ons tot nu toe hebben
geleerd over het ijkwezen in de Middeleeuwen, dan is reeds van
oudsher aantoonbaar de aanwezigheid van vastgestelde maten en
gewichten en van toezicht daarop. Het ligt niet aan de spaarzaam~

heid van de gegevens, dat we niet kunnen besluiten tot een afge~

rond systeem. Naar gelang van de behoefte werden er maten en
controleurs ingevoerd. De keurmeesters, die uit die tijd bekend zijn,
letten alleen op de koopwaren, waarvoor zij waren aangesteld.
Er was een grote verscheidenheid in de gebruikte inhoudsmaten,
die in het vervolg nog duidelijker aan het licht zal komen. De ijk~

meester die in 1550 met een algemene opdracht werd aangesteld,
herijkte slechts de bestaande maten, maar bracht er geen eenheid
in. Bij de gewichten en de lengtematen stond de zaak iets anders.
Er was daar een algemeen toezicht, uitgeoefend door de lakenhal;
er was slechts één officiële roede, één officiële el. Het in Breda
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gebruikte gewicht was het Keuls gewicht, dat ook in Antwerpen
en de meeste andere steden gold. En toch heerste er noch bij de
gewichten, noch bij de lengtematen een volkomen uniformiteit. Wij
komen daar later op terug.

De ijkmeesters van de maten.

Om een inzicht te krijgen in de structuur van het ijkwezen in
Breda in later tijd is het allereerst nodig een onderzoek in te stel~

len naar de personen, die in dat ambt gefungeerd hebben, en hun
bevoegdheden. Zo weinig is n.l. in ordonnanties vastgelegd, zo~

veel berust op mondelinge, voor ons verloren gegane, traditie, dat
het in dit geval de in de diverse aanstellingsakten vervatte om~

schrijving van werkzaamheden is, die in eerste instantie enkele
grote lijnen moet uitstippelen.

Na de opdracht, in 1550 verleend aan de smid Laureys Jacop
Laureys sone, horen we voor het eerst van de beëdiging van een
beambte "om der stadt maten te ijckenen" op 9 Augustus 1578. De
opdracht krijgt dan Willem Laureys Jacopss, in de plaats van zijn
oom Merten Jacops. 18) Het woord "beambte" is wellicht te veel
gezegd. Willem was een ambachtsman, mogelijk een smid, die er
zijn gewone werk niet voor in de steek liet. Hij zal een zoon ge~

weest zijn van de Laureys, die in 1550 ijkmeester was en waarvan
Merten Jacops weer een broer kan zijn; de patronymica wijzen
in die richting.

Een jaar later, op 25 September 1579, kregen Peter Lam~

brechtss en Peter Jacop Ysacxs commissie "om te ijkeren ende
segelen metter stadt ijker de tonnen oft maten, die men maicken
sal om den honich te meten". 19) Op 28 Februari 1581 deed de
smid Peter Aertss de eed "van getrouwicheyt als ijckermeester
deser stadt". 20) Zijn aanstelling was geschied op een verzoek
van hemzelf, waarop burgemeesteren en schepenen op 28 Januari
1581 hadden beschikt, dat hem zou worden "gegondt ende gelaten
der stadt ijck, mer vorder nyet". 21)

In 1587 was hij nog in functie, nevens Jan Wouters van den
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Beempden, een schrijnwerker. Tezamen heetten zij "ijekmeesters
van de corenmaeten, soudtmaete, calcmaete ende smedecool~

maete".22) In hetzelfde jaar was Peeter Ysack, tingieter, - de~

zelfde als de bovengenoemde Peeter Jacop Ysacxs - "gesworen
ijckmeester van de potkannen, van meerder ende minder dierge~

lijcke maeten te ijcken" en van de gewichten. 23)
Een publicatie van de magistraat, gedateerd 13 Augustus

1595, gelast, dat allen "die eenige corenmaten hebben, te weten
halve veertelmaten oft loopens, voir d'ierste, weder sij daermede
uytmeten oft ontvangen oft nyet", deze binnen een maand "moeten
bestellen ten huyse van Peter Aertss de smit, der stadt gesworen
ijckmeester, om bij denselven oversien ende metter stadt wapen
gemerct te worden, ende daerbij het getal 95". 24) Op 19Septem~

ber 1603 wordt Joris Geerits van Mol, wonend in de Brugstraat,
beëdigd "om te ijcken de corenmaeten deser stadt". 25) De 4e No~

vember van hetzelfde jaar legt Adriaen Anthoniss, busmaecker, de
eed af als "ijekmeester deser stadt Breda". 26) Het duurt dan
meer dan 20 jaar, voordat er nieuwe namen bekend worden. Om~
streeks 1625 zijn ijkmeesters Thomas Cornelissen en N icIaes
Henricx Verhoeven. Eerstgenoemde is ons alleen bekend, omdat
hij na zijn dood genoemd wordt in de benoemingsakte van zijn op~

volger Jan Aert Rietmaeckers tot "brootweger ende ijcker deser
stade', gedateerd 21 Augustus 1625. 27) De tweede was al een
tijd lang in functie, toen hij op 24 Maart 1626 officiële commissie
kreeg "tot het ijèken van allerhande deser stadt corenmaeten, ge~

lijck hij lange voor desen heeft gedaen". 28)
Dat zijn de namen, die ons zijn overgeleverd uit de tijd vóór

de reductie van Breda door Frederik Hendrik. Het zijn meestal
ijkmeesters van de korenmaten - waarbij eenmaal genoemd wor~

den de zouh kalk~ en smedekoolmaat -, verder zijn er ijkers van
de honingvaten, waarvan er een ook de potkannen onderzocht, en
voorts een ijkmeester tevens broodweger, die in die laatste functie
de taak had van de keurmeesters van het brood; een ambt dus, dat
verder voor de geschiedenis van het ijkwezen zonder betekenis is.
Om de verdere taakverdeling goed te begrijpen, is het nodig eerst
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Leur en Johannes Doornen). Breda had dus toen twee paar ijk~

meesters: een voor de droge en een voor de natte maten, d.w.z.
de inhoudsmaten voor droge en natte waren. Hetzelfde onder~

scheid tussen droge en natte maten bestond reeds in 1587, zij het
dan dat er andere termen voor werden gebruikt: naast twee ijk~

meesters voor de koren~, zout~, kalk~ en smedekoolmaten (de droge
maten) stond destijds een ijkmeester voor de potkannen, die tevens
de gewichten controleerde. Er is dus alle reden aan te nemen,
dat ook in de tussenliggende periode steeds in principe onderscheid
is gemaakt tussen de ijk van droge en die van natte maten, temeer
aangezien dat verschijnsel zich ook in andere steden voordoet. 32)

In 1650 trad als stadsijkmeester op Adriaen van Olmen, een
oude smid met reeds een ervaring van jaren op het gebied van de
ijk. Kort tevoren, op 22 November 1649, was naast hem benoemd
de kuiper Frans Michielsen van Boextel. Van deze is geen aan~

stelling geregistreerd, maar het blijkt uit de stukken, die betrekking
hebben op een geschil tussen die beide ijkmeesters, waarover later
gehandeld zal worden. Uit dezelfde stukken valt te concluderen,
dat zij de ijk van de droge maten waarnamen. In 1652 en 1653 ~
van Olmen was inmiddels gestorven ~ is naast Frans Michielsen
sprake van Lenaert Janss. 33) Wanneer nu in 1654 de kuiper
Herman Hendricx stadsijkmeester blijkt te zijn en Peeter Paluda~

nus naar de tweede post solliciteert in de plaats van de enkele ja~

ren tevoren overleden Franchois Domis, 34) kan het niet anders
of hier worden bedoeld de ijkmeesters van de natte maten. Aan~

gezien deze Herman Hendricx ongetwij feld dezelfde is als de
Herman Hendrick "Wolfoets" van 1666, klopt dat prachtig.

Peeter Paludanus nu beriep zich in zijn rekest, ingekomen
op 20 Juli 1654, op een commissie, hem door het stadsbestuur ver~

leend op 18 Augustus 1639, waarbij hem was toegezegd, na het
overlijden van een der beide stadsijkmeesters Franchois Domis of
Aert Janssen Rietmaeckers in diens plaats te mogen komen. Toch
bekleedde later Herman Hendricx dat ambt; deze weigerde Palu~

danus te erkennen, omdat in zijn eigen ~ ook niet in de commis~

sieboeken geregistreerde ~ aanstelling stond, dat hij zou fun~
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een eind verder in de historie te gaan en wel tot de tweede helft
van de 17e eeuw.

Op verzoek van Herman Wolfert en Peter van Wijnocxber~

gen, "waterijckers", gelastten burgemeesteren en schepenen op
17 September 1665 "dat voortaen alle jaer precis de wijnsteeckers
alle vaeten, die sij met wijn sijn uytdoende, sullen moeten laeten
ijcken bij de voors. ijckmeesters, diewelcke het jaer, wanneer het
geijckt is, sullen opbranden, waervoor sij sullen trecken voor ijck~

loon en branden: van de deyne vaeten onder en tot een halve aem
induys eenen stuyver, boven de half aem tot een heele aem in~

duys twee stuyvers, en van grooter vaeten naer advenant". 29)

Tot hun taak behoorde dus het ijken van de wijnvaten; vandaar
hun betiteling als waterijkers, omdat ze de inhoud met water ma~

ten. Zij konden het niet goed samen vinden: Herman Hendrick
"Wolfoets" (kennelijk een verschrijving) werd op 6 Mei van het
volgende jaar aangezegd, dat hij moest nalaten "eenige vaeten te
eycken sonder kennisse en bijwesen van Peter van Wijnocxbergen,
oft wel soo hij Wolfoets tselve is doende in sijn absentie door
d'indispositie van hem van Wijnocxbergen, evenwel sal moeten
geven ende laten genieten de helft van 't geldt, dat van 't
ijcken is comende; en soo wanneer hij W olfoets daerin na~

latigh is, voor d'eerste reyse sal verbeuren eene boete van drij
gulden" 30). Het ijken moest dus geschieden in samenwerking
tussen de beide daarvoor aangestelde ijkmeesters en dat niet al~

leen met het oog op de revenuen, maar vooral - bekeken uit het
oogpunt van de magistraat - ter meerdere contröle.

Eerst geruimen tijd later valt echter wat meer licht op het
stedelijk ijkwezen, wanneer n.l. op 11 Augustus 1678 Martinus
van Renen aangesteld wordt tot ijkmeester van de droge maten
naast Hendrick Wolferts "omme tsamen ende gelijckelijck deselve
ijck waer te nemen ende te bedienen", 31) en op 28 Augustus 1681
evenzo naast Herman Wolfferts als ijkmeester van de natte maten
wordt benoemd Andries van Giesen wegens het aftreden van Cor~

nelis van Wijnoxbergen. (Deze benoeming geschiedde op verzoek
van drie Bredase kooplieden: Govert Veddens, Hendrick van de
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geren naast Aert Jan Rietmaeckers. Blijkbaar was hij benoemd in
plaats van Franchois Domis en was Aert Rietmaeckers in 1654
nog in leven en in functie. Paludanus herinnerde zich ter kwader
ure zijn commissie van 15 jaar geleden, maar de magistraat, die
het niet opportuun vond daarop terug te komen - waarschijnlijk
mede omdat Paludanus zich om andere redenen het misnoegen
van dat college op de hals had gehaald 35) -, liet zijn rekest
onbeantwoord.

In 1639 waren dus ijkmeesters van de natte maten Franchois
Domis en Aert Janssen Rietmaeckers, de zoon van de in 1625
aangestelde Jan Aert Rietmackers. Drie jaar later, op 16 Augustus
1642, bevalen drossaard, burgemeester en schepenen, dat in het
vervolg geen wijnverkopers "eenige vaetjens met wijn sullen mo~

gen uytleveren, tensij deselve behoirlijck bij Abraham Joncweirt
geijckt en met stadts segele gebrant sijn, op de verbeurte van den
wijn telcke reyse. Ende sal den voors. icker bij potten en pinten
ijcken sonder daerbeneden en voor loon genieten van vaetjens tot
eene halve aeme inclus eenen stuyver, en daerboven tot een aem
inclus twee stuyvers". 36) Bij dezelfde resolutie is op 26 Febru~

ari van het volgende jaar aangetekend, dat in plaats van Jonck~

weert tot "ickmeester ende peylder" werd benoemd Alert Janssen
Rietmaeckers.

Joncweirt was dus, naar het schijnt, tijdelijk aangesteld voor
de ijk van de grotere wijnmaten, wat echter reeds na een half jaar
ongedaan werd gemaakt. Hoe is dat te verklaren? Was wellicht
Rietmaeckers geschorst of buiten staat geweest zijn functie te be~

dienen, bijv. door ziekte? Of ontwaren we hier iets als een echo
van een oude strijd om de inkomsten van de ijk der olie~ en wijn~

amen, die de dekens van het kuipersambacht in 1587 aan de ijk~

meesters van de natte maten betwistten? In dat jaar staat aange~

tekend: "hoewel dat dese twee amen wordden geijckt bij den
ijckmeester van de potten, sustineren de dekens voirs., dat sij die
behoiren te ijcken, als oick alle maeten, die bij hen wordden ge~

maeckt". 37) De bewoordingen van Joncweirt's aanstelling laten
generlei conclusie toe, daar ze alleen geschiedde "om alle frauden
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te verhoeden en een iegelijck tsijne te geven".
Uit al het voorgaande valt op te maken, dat er weliswaar ver

schil is tussen de ijk van natte en die van droge maten, maar dat.
vooral in het begin, de terminologie daaromtrent nog zeer vaag
is. Tevens is te constateren, dat voorzover enige bijzondere kwa
liteit van de ijkmeesters genoemd wordt, het die is van ambachts·
man; smeden en kuipers worden het meest genoemd. Daarbij valt
op, dat de bekwaamheid om tot die functie te worden toegelaten.
vaak in de familie bleef. Dat zagen we bij de oudst bekende ijkers,
Laureys de smid en zijn opvolgers, bij de Rietmaeckers en de
Wolfferts. De verklaring van die "erfelijkheid" is te zoeken in
de techniek van het door de ijkmeesters uitgeoefende ambacht. dat
zelf vaak van vader op zoon overging.

Van de beide Wolfferts, Herman en Hendrik, was de eerste
waarschijnlijk de vader, omdat hij het eerst overleed. Tot zijn dood
toe bleef hij ijkmeester van de natte maten; in zijn plaats trad op
17 Januari 1697 zijn zoon Hendrik, tot dan alleen ijkmeester van
de droge maten. Aan de hand van de aanstellingsakten is de op
volging in vacerende posten vast te stellen tot in het tweede kwart
van de 18e eeuw. Bijna steeds blijkt er een tweetal ijkmeesters te
zijn voor elk van beide soorten maten, met een uitzondering voor
de jaren 1720--1734, toen voor de natte maten Pieter Somers als
derde ijkmeester fungeerde, en een onduidelijke periode omstreeks
de eeuwwisseling, toen Pieter van der Ven en Hendrick Wolfferts
zich met beide bemoeiden.

Voor de droge maten werd op 11 Augustus 1678 Martinus
van Renen aangesteld naast Hendrick W olfferts, welke laatste na
zijn dood, op 2 Augustus 1703 werd vervangen door Hermanus
van der Ven naast Pieter van der Ven. In 1715 stierf Marten van
Reenen en werd op 7 October opgevolgd door zijn zoon Arent van
Reenen naast Hermanus van der Ven. De laatste maakte op 27
April van het volgende jaar plaats voor Pieter Somers. Bij de dood
van Arent van Rheenen werd. op 11 December 1727, zijn weduwe
Catarina Koninks met zijn praats begiftigd.

Voor de ijk van de natte maten werd, als gezegd, in 1681 in
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plaats van Cornelis van Wijnoxbergen benoemd Andries van Gie
sen naast Herman Wolfferts. Hij bedankte vier jaar later en werd
op 20 Maart 1685 opgevolgd door Symon Logier; deze op zijn
beurt na zijn overlijden door Pieter van der Ven op 19 April 1686.
Dat de tweede ijkmeester, Herman Wolfferts, in 1697 werd opge
volgd door Hendrick Wolfferts, is reeds gememoreerd. In diens
vacature kwam op 2 Augustus 1703 Arnoldus Dons. Op 15 Juli
1720 werd daarbij "mits goede rapport ende bequaamhijt van de
persoon van Pieter Soomers, borger ende meester cuyper alhier,
tot meerder gerieff van onse goeden borgeren ende ingesetenen
alhier, tot ijckmeester van de natte maten oH wijnvatjens" de ge
noemde Somers aangesteld, en wel als derde ijkmeester, die op
14 Januari 1734 wegens het overlijden van Arnoldus Dons naast
zich kreeg Johannes Somers als "eyckmeester van de natte maten
mits van de vaatjens van wijnen, brandewijn en andere gediste
leerde wateren". De benoeming van een derde ijkmeester voor de
natte maten op 15 Juli 1720 valt samen met een nieuwe resolutie
van de magistraat, dezelfde dag genomen, op het ontduiken van
de voorschriften op de ijk door de wijnkopers, 38) evenals die van
Johannes Somers verband houdt met een ordonnantie op de ijk
van de brandewijnvaten van dezelfde datum. 39)

De toedeling van droge en natte maten aan aparte ijkmees
ters kwam overeen met wat in andere steden gebruikelijk was. In
Breda doet zich echter het vreemde verschijnsel voor, dat dit
systeem doorkruist wordt door een ander, dat in de loop van de
18e eeuw de overhand krijgt. Het eerste spoor daarvan vertoont
zich in 1663. In de in het Buysens-boeck gecopieerde ordonnantie
op de ijk van 1587 staat geannoteerd: "Op den 23 Juny 1663 is per
co(n)s(ulem) (door de burgemeester) een nieuw gewicht inge
bracht nevens het oude van 1523, ende is het...... gegeven aen ......
van de Lemmer ende 't andere aen ...... Wolf, steenhouder, beyde
als ijckmeesteren." 40) In deze "Wolf" herkennen we Herman
Wolfferts, maar Van de Lemmer is een nieuwe figuur, die ons
pas wat meer gaat zeggen, wanneer op 12 September 1689
op "condescentie" van Pieter van de Lemmer diens zoon Johannes
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benoemd wordt "tot een der gesworen eyckmeesters der maeten
ende gewichten deser stadt, alsmede tot opsiender van de stadts
brandspuyten ende het maecken van het bootwerck, soo ende ge~

lijck dat den voorn. Pieter van de Lemmer sijnen vader hadde
ende bediende", 41) De combinatie van ijkmeester van maten en
gewichten en opzichter over de brandspuiten is in onze ogen stel~

lig ongewoon, maar destijds werd een handig ambachtsman blijk~

baar tot beide functies in staat geacht. De schakel hiertussen is
het gildewezen, dat wederom zijn vèrstrekkende betekenis voor het
stedelijk organisme bewijst.

Na de dood van Jan van de Lemmer werd op 17 Augustus
1705 aangesteld Thomas Sprong. Ongeveer terzelfder tijd was nog
een andere ijkmeester in functie, Adriaen Stickers, na zijn dood
opgevolgd door Nicolaes van Rosmalen, die op 23 October 1702
werd benoemd tot "een der gezworen eyckmeesters der maeten en
gewichten deser stadt". Op zijn beurt werd hij na zijn overlijden,
op 20 Februari 1727 opgevolgd door Pieter van Rosmalen, met
dezelfde commissie, die zijn werk moest verrichten volgens een
ordonnantie op de ijk van 17 Februari van dat jaar en verder ge~

houden was "deser stats gewighten en maeten soo in de wage als
elders gratis te moeten eyken". Toen Pieter van Rosmalen was
gestorven, kwam op 24 Juli 1760, wederom met dezelfde taak, in
zijn plaats Adrianus Verlegh,

Op dezelfde dag als Pieter van Rosmalen werd, wegens het
overlijden van Severijn Speeck - die dus voordien ijkmeester was 
benoemd Pieter Eeltjens, wiens akte gelijkluidend was aan die
van zijn collega. Deze Eeltjens was tenminste 50 jaar later nog in
functie - of het moest zijn zoon zijn, die in de magistraatsnotuIen
van 24 Februari 1777 naast Verlegh en Van Jaersvelt als ijkmees~

ter wordt genoemd. 42) Van Eeltjens en Verlegh konden wij de
voorgangers nagaan; het ligt nu voor de hand aan te nemen, dat
de derde, Van Jaersvelt, de opvolger -direct of indirect - was
van Thomas Sprong.

Een wonderlijke evolutie heeft het ijkmeesterschap in Breda
doorgemaakt! Terwijl de lijnen van de ijkmeesters der droge en
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natte maten uitstierven, trad min of meer geruisloos een drietal
ijkmeesters daarvoor in de plaats. Vooralsnog ontbreekt het aan
concrete gegevens, die daar de nodige toelichting op zouden kun~

nen geven, en daarom willen wij ons bepalen tot een veronderstel~

ling, die een en ander, naar wij hopen, verklaarbaar kan maken,
en wel deze, dat dit verloop voortkomt uit de behoefte aan nauw~

keuriger toezicht, eerst op de gewichten, later op de kleinere in~

houdsmaten. Het is n.l. opvallend dat de aanstellingsbrieven van
de 17e~eeuwse ijkmeesters der natte maten geen melding maken
van de ijk van gewichten, terwijl de functies in 1587 nog gecombi~

neerd waren. De eerste kennismaking met de nieuwe categorie
ijkmeesters valt in 1663, wanneer op de lakenhal een nieuw ge~

wicht in gebruik wordt genomen. Deze ijkmeesters krijgen bij hun
aanstelling altijd de opdracht zowel gewichten als maten te ijken.
Voor zover het de gewichten betrof. was dat stellig de voorziening
in een lacune, terwijl onder die maten in dit verband waren te
verstaan de kleine maten, niet van hout vervaardigd, zoals kannen
en de onderdelen daarvan. De -- grotere -- vaten, gebruikt bijv.
voor wijn en brandewijn, zouden gereserveerd gebleven zijn voor
de ijkmeesters van de natte maten, die zich wellicht ook vroeger
van de kleinere maten niet veel hebben aangetrokken.

De commissie van Pieter Somers uit 1720, die spreekt van
"natte maten of wijnvatjens" is met die hypothese in overeenstem~

ming; niet, naar het schijnt, die van Johannes Somers uit 1734, die
de vaatjes noemt naast de natte maten; maar daar op diezelfde
dag de brandewijnverkopers aan hun plicht herinnerd werden, is
het wel duidelijk, waar de werkzaamheden van Somers allereerst
betrekking op hadden. Ook pleit er voor, dat de -- hierna te be~

spreken -- ordonnantie van 1727, uitgevaardigd met het oog op de
aanstelling van Pieter van Rosmalen en Pieter Eeltjens en waarop
zij en hun opvolgers de eed moesten doen, betrekking heeft op
gewichten, flessen, metalen en stenen kruiken, kannen en kitten,
zowel voor droge als natte waren, maar niet op vaten. Enige steun
mag die veronderstelling verder vinden in het feit, dat de ijk van
houten vaten in techniek geheel verschilt van die van metalen en
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stenen inhoudsmaten: het eerste is meer werk voor een kuiper, voor
het tweede is bijv. een smid of een loodgieter meer geschikt.

In het vervolg hebben dan de ijkmeesters van de nieuwe stijl
de oudere, zowel die van de droge als die van de natte maten,
verdrongen, waaraan de magistraat heeft medegewerkt door in de
ontstaande vacatures geen benoemingen te doen plaats vinden.
Het precieze verloop van die ontwikkeling ontgaat ons echter
wederom. Wel werd bij de tarieven voor de verkoop van stads~

ambten van 17 November 1721 en 5 Mei 1733 43) gerekend op
ten minste acht plaatsen van ijkmeester (elk te koop voor 50 gul~

dens), maar daarmee is niet gezegd, dat die ook alle inderdaad
bezet werden. In 1777 is er in ieder geval slechts sprake van drie
ijkmeesters. Er had toen reeds een taakverdeling plaats gehad; op
22 December 1777 dienden de ijkmeesters bij de lakenhal een lijst
in van het onder hen berustende gereedschap: 44) de tinnegieters
Pieter Eeltjens en Adrianus Verlegh hadden onder zich de natte
maten en gewichten, de smid Johannes van Jaarsvelt de droge ma~

ten. 45) Bovendien bevond zich bij hem een ellemaat. 46) Op 5 Ja~
nuari 1801 werd "vermits de hooge jaaren van Johannes van Jaar~

velt. eykmeester van de elle en drooge maeten binnen dese stad"
Johannes \/Volfers ~ weer een Wolfers! ....- naast hem benoemd.
Pieter Eeltjens bedankte op 14 December 1779 en droeg zijn taak
over aan zijn collega Verlegh, 47) waardoor het drietal ijkmeesters
tot twee werd teruggebracht. Wegens het overlijden van Verlegh
werd op 23 November 1795 Johannes van Seeters aangesteld als
"gezwoore eykmeester der maaten en gewigten dezer stad", nog
steeds op de ordonnantie van 1727; deze werd na de liquidatie van
het Franse bestuur op 25 Januari 1815 hersteld "als ijkmeester der
natte maten en gewigten". Maar daarmee komen we op het onder~

werp· van de afschaffing van het oude stelsel van maten en ge~

wichten, waaraan een afzonderlijk hoofdstukje gewijd zal worden.

De ijkmeesters van de vaten.

In het voorafgaande is reeds ter sprake gekomen de regeling
van de ijk van de wijn~ en brandewijnvaten: deze maakte aanvan~
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kelijk deel uit van de taak van de ijkmeesters der natte maten en
werd later hun voornaamste, zo niet hun enige bezigheid. Het

betrof hier geen maten, die bij de handelaars thuis bleven of bij de

stad berustten, maar de vaten, waarin de waren werden verpakt

en verzonden. Dat was ook het geval met de andere vaten, waartoe

o.a. de biertonnen behoorden. De oudste ons bekende gegevens

betreffen echter niet dit brouwersvaatwerk; in 1510 zagen we de

keurmeesters van de haring optreden bij de ijk van de harington~

nen. In de ambachtsbrief van de kuipers, daterend uit 1561, wordt

voor het eerst over de biertonnen gesproken. 48) Aan de koop~

brouwers -- de brouwers, die voor wederverkoop en export werk~

ten -- was bevolen "egeen byer uyt te leveren met eenige tonnen.

dan die gebrant ende gesegelt zijn metter stadt teecken, houdende
elcke tonne hondert Bredasche potten"; op grond daarvan werd
nu bepaald, dat de kuipers "de tonnen, die sij nu voirtaen nyeuwe
maicken zullen, moeten maicken van eender hoochten ende wijdde"
(art. 7). Elke kuiper was gehouden op iedere door hem vervaardig~

de ton "te setten ende te branden zijn zelfs marck ende teeeken,
om daerbij te bekennen, wie die gemaict heeft" (art. 9). In de
ambachtsbrief van de koopbrouwers. die uit hetzelfde jaar dateert.
maar iets vroeger, n.l. 25 Januari -- de brief van de kuipers is van
3 Maart, -- werd dezelfde inhoud van de biervaten voorgeschre~

ven. 49) Deken en gezworenen van het koopbrouwersambacht
moesten ten minste eenmaal per jaar rondgaan "om te visiteren
elck brouwers tonnen, om te besien oft die genoech gesegelt ende
gemerct sijn. ende oft se hon maet houden zoot behoort". (art. 12)
Uit geen van deze keuren is echter op te maken, wie de ijk volvoer~

de, noch van de biervaten, noch van de vaten van de "meedeblan~

ders" of ,.zeemmaickers" (bereiders van een honingdrank, mede).
die volgens de brief van de kuipers "useren als van den coopbrou~

wers", voor zover het ging om vaten, die buiten de stad gemaakt
waren. Tonnen en halftonnen, die van buiten de stad werden aan~

gevoerd om hier gevuld te worden, moesten n.l. eveneens "gesegelt
ende gemaict zijn metter stadt teecken", terwijl voor elk stuk een
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aart stuivers betaald moest worden, die voor de helft aan de heer
en de stad en voor de andere helft aan het kuipersambacht ten
goede kwam (art. 10),

Op 25 September 1579 werden de reeds eerder genoemde ijk~

meesters Peter Lambrechtss en Peter Jacop Ysacxs gecommit~

teerd om de honingvaten --' waarvoor eerst toen de maat officieel
was vastgesteld --' te ijken. Reeds op 7 October van het volgende
jaar moest 'laatstgenoemde echter in tegenwoordigheid van burge~

meesteren en schepenen aan de beide gezworenen van het kuipers~

ambacht, Pieter Claess en Gheryt Nou, en Jan Henricxs, ouder~

man van het ambacht, de ijkinstrumenten van de "seemtonnen"
en de bier~ en halve biertonnen overgeven. 50) Tevoren waren dus
ook de biertonnen door eerstgenoemd tweetal geijkt.

Dat nu aan het bestuur van de kuipers de ijk van de vaten
werd toevertrouwd, geschiedde op een door deken en gezworenen
van dat ambacht bij de magistraat ingediend rekest, waarop bur~

gemeesteren en schepenen op 9 September 1580 besloten, "dat het
segel, daermede de tonnen gebrant worden, sal blijven in het cuy~

persambacht, ende dat de gesworens met twee oudermans telcken
jaere wesende tselve sullen gebruycken opte ordonnancien daerop
gemaict ende noch te maicken". 51) Een en ander vond zijn reden
in de emolumenten van het door de kuipers vurig begeerde ijkloon.
Op 5 October van hetzelfde jaar 52) bevestigde de magistraat het
voorgaand besluit en stond de kuipers toe "dat zij voirtaen onder
hon ambacht hebben ende behouden zullen den brant oft tsegelen
van den tonnen" en wel "ten eynde die van den cuypersambacht
deser stadt hen te beter mogen in als (alles) quijten ende honne
armen onderhouden, ende oick om tselve ambacht te vorderen
(bevorderen)". Het onderhoud van de armen was een van de so~

ciale doeleinden van het gildewezen. Elk ambacht had een kas,
"busse" genaamd, bestemd voor het steunen van zieke en invalide
gildebroeders. De inkomsten van de bus bestonden o.m. uit entrée~

gelden bij het aannemen als meester en geregelde contributies of
collecten. De bus van de kuipers kreeg nu een extra~inkomste: art.
10 van de onderhavige verordening stelt vast "dat de twee deelen
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van alle het brant- oft teeckengelt voors. toecomen zullen den ge
sworens ende oudermans van den voors. ambachte, die de bran
dinge ende arbeyt doen zullen, ende d'ander derde derdendeel
zal comen ende geworpen worden in de busse tot behoef van den
armen van den voors. ambachte", De ijk werd verricht door de twee
gezworenen en twee oudermannen, die elk jaar in functie waren,
of tenminste een van ieder (art, 8).

Uit sociaal-economisch gezichtspunt is het hier gelegde ver
band tussen het ijkloon en de bus van de kuipers interessant; van
meer direct belang voor de geschiedenis van het ijkwezen is echter,
dat de ordonnantie van 1580 een toestand schiep, die enkele gene
raties zou voortduren. Zij gold niet alleen voor de bier- en honing
tonnen, maar ook voor de azijn-, turf-, run- en meeltonnen, alsmede
voor de "buystelmaete" 53) en voor de haringtonnen, welker ijk
dus daardoor aan de keurmeesters van de haring onttrokken werd.
De ijk van de wijn- en olietonnen daarentegen werd, zoals we hier
vóór zagen, door de kuipers zonder resultaat betwist aan de ijk
meesters van de natte maten.

In 1653 vroegen de dekens van het kuipersgilde om verhoging
van het ijkloon, waarop door de magistraat op 17 Maart afwijzend
werd beschikt. 54) Die kwestie bleef evenwel wrijving geven tussen
de kuipers en de koopbrouwers. Daarom werd op 9 Juli 1663, toen
de zaak opnieuw door de dekens van de kuipers tegen die van het
brouwersambacht aanhangig was gemaakt. het ijkloon door de
magistraat opnieuw, onder verwijzing naar het 10e artikel van de
ambachtsbrief van de kuipers -- dat echter op iets anders sloeg -
vastgesteld op een oort stuivers "voor het segelen van yeder stuck
ofte vat", 55)

Op 18 Januari 1666 werd plotseling geregeld. dat de dekens
van het kuipersgilde hun ijkinstrumenten voor de brouwersvaten
moesten inleveren "bij de jegenwoordige aangestelde segelaers
Jeremias van Loon en Pauwels Cornelis van Riel", en dat zij "hen
hebben te onthouden van voordaen eenich brouwersvaetwerck te
segelen". 56) Dit besluit werd niet nader gemotiveerd; misschien
hadden de dekens van de kuipers fraude gepleegd met die instru-
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menten, die kort te voren waren aangeschaft naar de Dortse
standaard.

De beide genoemde zegelaars zijn ons niet nader bekend. Nog
na 1716 waren er afzonderlijke ijkmeesters voor de biervaten; op
27 April van dat jaar werd, wegens het overlijden van Cornelis
Eycx "die was in sijn leeven stadseycker van de biervaaten binnen
dese stad" Pieter Somers benoemd naast Pieter Rams, die dus voor
die tijd samen met Eycx die functie had bekleed. Op dezelfde dag
~ hij werd toen bovendien benoemd tot ijkmeester van de droge
maten ~ kreeg Somers zijn derde aanstelling, n.l. "tot repareeren
van het kuypwerck van dese stad, alsmede tot het behoorlijk on~

derhouden der torftonnen van dien", mede in plaats van Cornelis
Eycx. 57)

Op 18 December 1758 werd de kuiper Franciscus Rams be~

noemd tot "eykmeester der bier~, asijntonnen en verdere brouwers~

en andere tonnen". 58) Na zijn overlijden stelde de magistraat in
1788 Johannes Smits aan tot "eykmeester der tonne en verdere
vaatwerck". 59) In 1777 was ijkmeester, kennelijk eveneens voor
het vaatwerk, een zekere Van Someren, ook een kuiper. 60) Wan~

neer nu op 24 Februari van datzelfde jaar de magistraat een sug~

gestie in overweging neemt om het ambt van ijkmeester te doen
uitsterven op één na "laatende echter den eyk van tonnen en vaat~

werck als van ouds aan het kuypersgilde", 61) ligt daarin m.i. geen
aanwijzing dat dit ambacht, evenals vroeger, de beschikking had
over de ijk van het vaatwerk; alleen dat in ieder geval één der
ijkmeesters, n.1. die van de tonnen, uit de kuipers zou worden ge~

nomen. Op de ingediende overweging viel overigens geen ander
besluit dan dat "bij versterf van een der eykmeesters over de mor~

tificeering van die plaatse nader sal werden gedelibereerd".
In 1779 werden, zoals hiervoor gezegd is, de beide posten van

ijkmeester der natte maten verenigd. Toen in 1813 de oude maten
door nieuwe volgens het Franse metrieke stelsel werden vervangen,
waren er in de stad nog drie ijkmeesters, 62) maar dat was niet het
drietal, welks geschiedenis wij sinds het eind van de 17e eeuw
konden vervolgen: één ervan zorgde voor de droge, één voor de
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natte maten en gewichten en de derde voor het vaatwerk. Het slot
van de curieuze ontwikkeling van het ijkmeesterschap is dus ge~

weest, dat de oude functies zijn teruggekomen, maar nu met een
eenmansbezetting.

Het oppertoezicht.

Waar van oppertoezicht sprake is, moet een sluitend systeem
bestaan, dat ondergeschikt is aan de controle van één toeziend or~

gaan. In de Middeleeuwen was, zoals we zagen, van zulk een af~

gerond geheel nog geen sprake. Het ijkwezen vertoonde toen een
bont kleurenspel zonder regelmaat. Organisatorisch was er, naar
het schijnt, geen samenhang. De ijkmeesters werkten naast elkaar,
ieder op hun beperkt terrein. De lakenhal had weer een aparte
functie bij de controle op gewichten en lengtematen; zij werd daar~

in bijgestaan door de ijkmeesters, die de stad voor andere doelein~

den dienden. Alvorens daarop nader in te gaan, moeten wij eerst
een blik werpen op het toezicht op het gewicht van het brood, zoals
dat omstreeks het midden van de 16e eeuw werd uitgeoefend.

Een memorie van rechten en plichten der stedelijke overheids~

personen en ambtenaren vóór de inname van de stad door de Span~

jaarden in 1581 "gecolligeert uyt diversche ordonnantien ende
verclaringhen van den oudsten schepenen, advocaten ende roey~

dragers ende van Bartelmeuss van den Corput, verlaten greffier,
die al voir der reductie van der stadt in officien sijn geweest", en
blijkbaar daterend uit het eind van de 16e eeuw, wijst ons hierbij
de weg. Deze memorie, opgenomen in het Buysens~boeck, 63) ver~

klaart dat "den overdeeken van den backers mette gesworen
brootwegers, met hen nemende een van de roeydragers, hebben
van ouden tijden de visitatien ende d'ondersoeck gedaen van den
broode, dat te coop wort gebacken, ende hebben denghenen, wyens
broot sij bij de visitatie oft anderssins lichter bevonden dan het
geordonneert gewicht, daeraff gecalengeert; ende heeft den roey~

drager den gecalengeerde dach van recht bescheyden. Ende van de
vervallen bruecken heeft de overdeeken gehadt d'een helft ende
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de gesworen brootwegers d'ander helft; ende de roeydrager is be~

taelt geweest van elke visitatie 4 st.... In verkorte vorm is die be~

paling opgenomen in de costumen (de regels van het gewoonte~

recht) van stad en land van Breda, ingevolge opdracht van bur~

gemeester en schepenen van 27 Augustus 1598 opgesteld door de
advocaat Mr. Hendrick Montens. 64) Zij is een nadere uitwerking
van wat ons uit de Middeleeuwse bronnen bekend is; de taak van
de keurmeesters is toegevallen aan de schepen~overdeken van de
bakkers met de gezworen broodwegers - waarvan ons in 1625
Jan Aert Rietmaeckers bij name bekend is - en de roedragers.

De costumen van Mr. Hendrick Montens leren ons omtrent
de functie van de lakenhal bij het ijkwezen het volgende: .. Item
den president (de binnenburgemeester) heeft als overdeken van de
lakenhalle mette gesworens van deselve lakenhalle ende metten
gesworen ijckmeesters van der stadt calengieringe van onrechten
gewichten, balancen, huysers 65) ende ellen, die in de coopman~

schappen gebruyckt worden; ende wort de gecalengierde bij de
knecht van de lakenhalle bescheyden. Ende heeft de overdeken
d'een heIlicht van de breucke ende de gesworens d'ander heilicht;
ende de ijckmeesters metten knecht van der lakenhalle worden ge~

loont naer gelegentheyt ende discretie van den overdeken ende
gesworens". 66) Ook dit artikel is - met enige onbelangrijke
veranderingen - overgenomen uit de bovenbedoelde memorie.
Wanneer nu onder de titel ..Van de laeckenhalle", art. 3, aan
overdeken en gezworenen wordt geattribueerd ..d'opsicht, visita~

tie ende calengieringe van alle gewichten ende maten, soo als
boven van de binnenborgemeester geseyt is", 67) dan dient men
onder die maten niet te verstaan de inhoudsmaten, maar, gezien
het voorgaande, de lengtematen, hoewel die betekenis niet zeer
gebruikelijk is. Van de uitspraken van de lakenhal stond hoger
beroep open op de schepenbank. 68)

In 1587 bleek voor de lengtematen een standaard~el op de
lakenhal aanwezig te zijn; de standaardgewichten berustten des~

tijds bij de ijkmeesters van de natte maten en gewichten. Pas 75
jaar later valt het bewijs te leveren, dat de lakenhal toen stan~
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daardgewichten in bewarIng had, aan de hand van een verklaring
van de deken van de lakenhal, Ber. Montan, van 24 November
1662, die in het Buysens~boeck is geïnsereerd. Deze rapporteerde,
dat aldaar berustten "een gewicht van 50 f:, noch een van 25 f:,
item een copere van 16 f: ende noch een idem van 8 f:, gemerckt
met stadts teycken en wapen aen beyde zijden, met noch een
ander en een leliken". 69)

In diezelfde tijd viel het eerste spoor van de nieuwe ijkmees~

ters van maten en gewichten waar te nemen. Op deze plaats me~

nen wij aan de ontwikkeling van dit instituut te mogen vastkno~

pen het begin van de supervisie van de lakenhal over het gehele
stedelijke ijkwezen. Het is zeker, dat in die tijd het door de laken~

hal uitgeoefende toezicht zich niet alleen over de lengtematen en
gewichten, maar ook over de inhoudsmaten uitstrekte. Op 16 Juni
1687 n.l. besloot het stadsbestuur, dat overdeken, dekens en ge~

zworenen van de lakenhal "met haare gerequireerde assistenten
sullen vermogen te doen halen ofte nemen de visite in reguarde
van de natten ende drooge maate, binnen dese stadt Breda wer~

dende gebruykt bij de winkeliers ende andere". 70) Rechtens
werd haar daarbij een bevoegdheid verleend, die ze in feite al uit~

oefende. In een 18e~eeuws "Bewijs van 't recht van de lakenhalle
deeser stad Breda" 71) staat een afschrift van het verslag van
"visiten gedaan van ellen, gewichten, natte maten, alsmede van
kalck~, coren~ en soutmaten, bij de heer president Damisse en de
gesworens van de lakenhalle den 22 April 1678", luidende als
volgt:

"Den Bolster in de Brugstraat, 2 halve veertelen, 2 loopens
in 't jaar 1678 niet geeykt, daarover getaxeert voor ieder maat
drie guldens, komt also over de vier maten f 12.-.

Aho de Bolster op de lakenhalle den 2 Mey 1678 door den
boden is ontboden omme sijne boeten te komen voldoen, en al~

daar gecompareert deselve heeft geweygert te betalen, so word
den voors. bode gelast en geauthoriseert den persoon behoorlijk
te sommeeren omme den breuk, daarinne hij vervallen is, binnen
drie dagen naar insinuatie op de lakenhalle te komen voldoen,
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ofte bij weygeringe van dien denselven daarvoor te executeeren.
Actum den 26 Mey 1678. En was onderteekent als over~

deeken van de lakenhalle: D. Damisse.
(Lager was aangeteekent:) Dese breuk van f 12 is voldaan".
Bij de reeds aangehaalde ordonnantie van 17 Februari 1727

besloot verder de magistraat "dat den heer superintendant (de
deken van de lakenhal) in der tijd nevens de verdere leeden van
de laakenhalle worden versoght om ten minsten alle jaeren eens
na expiratie van de maant January de kannen, pinten, flesschen
en andere maaten en gewighten te willen doen meeten en weegen
en naauw reguard te neemen, oH de voors. kannen, pinten en
flesschen haere gerequireerde groote hebben en geeyckt sijn, en
oH de gewighten haere vereyste swaerte hebben en van jaer tot
jaer in manieren als voors. staet geeyckt te worden, en tegens de
gebreckige en overtreeders van dese ordonnantie na ouden her~

komen te procedeeren en deselve in conformiteyt van de voors.
articulen te mulcteeren na behooren". Te dien einde werd hun ook
een afschrift van deze ordonnantie verstrekt. 72)

Wat de rechtsmacht van het college van de lakenhal betreft,
verwees de ordonnantie van 1727 naar een van oudsher bestaande
toestand, wat blijkt uit de term "na ouden hercomen". Inderdaad
wordt daarvan reeds in de 16e~eeuwse ordonnantie op de laken~

hal gesproken en is die in de aangehaalde plaatsen uit de memo
rie in het Buysens~boeck en de costumen van Montens duidelijker
omschreven: zoals de schepen~overdekenvan de bakkers de actie
instelde tegen overtreders van de bepalingen op het gewicht van
het brood, trad de president~overdekenvan de lakenhal op tegen
de gebruikers van onjuiste maten en gewichten. Deze gevallen
waren, volgens de bedoelde memorie, uitdrukkelijk onttrokken
aan de schout, die had "de calengieringhen ende compositien van
alle civile bruecken ende andere ongeregeltheyden, behalven de
calengieringe ende compositien van de onrechte gewichten, scha~

len, huysers ende ellen, ende van den broodt dat te licht wordt
gebacken, daervan de calengieringe ende compositien van ouden
tijden toegecomen heeft den overdeken ende gesworens van de
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lakenhalle ende den gesworen brootwegers van den backers res
pective". 73)

In de 16e eeuw bepaalde de jurisdictie van de lakenhal zich
tot de gewichten en lengtematen. Voor de inhoudsmaten was de
schepenbank in eerste instantie bevoegd, hetgeen bewezen wordt
door het proces van 1543, aan het begin van deze studie besproken.

Het hiervóór aangehaalde "bewijs" poogt het nu vOOr te
stellen, alsof de lakenhal van oudsher ook de contröle op de in
houdsmaten heeft bezeten. Daartoe dient een uittreksel uit een
(helaas verloren gegaan) "oudt keurboek van de lakenhalle de
anno 1506, 21 January, fol. 14, op francijn geschreven, in eenen
houte band gebonden". Dat uittreksel omvat de reeds geciteerde
bepaling uit de l6e-eeuwse ordonnantie op de lakenhal, die ook
in het out keurboeck van de stad te vinden is. Bij de tekst in het
"bewijs" is echter tot tweemaal toe het woord "maten" tussen de
ellen en gewichten ingevoegd. Deze merkwaardige "tekstverbete
ring" is vierkant in strijd met wat het Buysens-boeck en de cos
tumen van Montens daarover bevatten, wat niet wegneemt, dat
het "bewijs" kalmweg verzekert, dat overdeken en gezworenen
van de lakenhal ook hebben "de opsigte, visitatie en calengierin
ge van alle gewichten, droge en natte maten, so als breder in 't
capittel van den binnenborgemeester in deselve costumen te sien
is": juist daar valt te zien, dat natte en droge maten er niet onder
vielen. De practijk van de rechtspraak in 1543 pleit ook al tegen
het vermeende oude recht van de lakenhal. Onverklaard blijft
tenslotte de omstandigheid, dat in hetzelfde dossier, waarin zich
het "bewijs" bevindt, nog een ander afschrift van de bewuste be
paling ligt, ook uit het oude keurboek van de lakenhal. met de
zelfde hand geschreven, maar zonder dat de "maten" ingevoegd
zijn!

Een groter moeilijkheid wordt opgeleverd door artikel 6 van
de instructie van de schout van Breda, daterend uit 1637 74) en
ook in het "bewijs" afgeschreven. Het luidt: "Item sal calangieren
die in 't verkopen van hunne goeden en waaren gebruyken min
der mate of ligter gewigte, en die in hare neeringe of koopman-
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schap tegens de keuren en breucken anders handelen dan bij
sijn Excellentie, borgemeesters en schepenen is geordonneert,
wanneer hij daartoe versogt sal sijn van den overdeeken of dee
kens van den ambagte". In dezelfde vorm komt dit artikel reeds
voor in de instructie van de schout van 1594, opgenomen in het
Buysens-boeck. 75) Volgt daaruit, dat zaken, verband houdende
met onjuiste maten -- ook inhoudsmaten -- gereserveerd waren
voor de lakenhal en de besturen van de betrokken ambachtsgilden
en dat dezen de schout konden verzoeken, zonder daartoe ver
plicht te zijn, die acties voor de schepenbank in te stellen? De
formulering is vaag en niet in overeenstemming met de elders in
het Buysens-boeck en ook in de costumen van Montens omschre
ven competentie van de lakenhal t.a.v. gewichten en lengtematen.

Een dieper gaand onderzoek is nodig om de strekking van
deze instructie van de schout te beoordelen; evenwel is ze stellig
niet geschikt om er een bevoegdheid van het college van de laken
hal uit te destilleren. Wij kunnen alleen constateren, dat dit in
1678 de visitatie van inhoudsmaten tot zijn werkkring rekende en
dat dat in later tijd bevestigd wordt.

De lakenhal oefende haar toezicht uit in de vorm van een
keuring bij degenen, die maten en gewichten gebruikten, later
als een nakeuring na de jaarlijkse herijk. Het houden van een
nakeuring was op zichzelf niets nieuws; alleen geschiedde die
vroeger van stadswege. Toen op 10 Augustus 1587 een herijk van
bepaalde droge maten werd gelast, werd een boete van 3 oude
schilden vastgesteld, te verbeuren door hen "die bevonden zullen
worden in de visitatie honne maten noch ongeteeckent te wesen
metten cifre van desen jare, ende voorts op arbitrale correctie
nae gelegentheyt der sake". 76) De boete werd gelijk verdeeld
tussen de heer, de stad en de aanbrenger; de lakenhal echter
wordt niet genoemd.

De hier geschetste ontwikkeling van een orgaan, dat de su
pervisie over het ijkwezen had, liep parallel met die van de hier
vóór besproken ijkmeesters, die er een belangrijke voorwaarde
van was. Desondanks bleef er aan de betrouwbaarheid van de
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gebruikte maten nog veel mankeren. Wel stelde de lakenhal her~

haaldelijk pogingen in het werk om meer orde op de zaken te
stellen; getuige o.a. een besluit van 21 September 1771 van super~

intendant en gezworenen om "bij de naaste vergadering de stads~

eykers te convoceeren om derselver maaten en gewichten in prae~

sentie deeser gilde tegens elkanderen te confronteeren en wijders
onder approbatie van de magistraat te bepaalen, hoeveel en hoe~

danige stuks gewichten dat een ieder winkelier, die in 't kleyn
verkoopt, diende te hebben en te vertoenen, alsmeede wat prae~

cautien konnen gesteld worden tegens de onbehoorlijke practij~

ken, dat den eene aan den andere, ten tijde als de visitatie ge~

schied, hunne maaten en gewichten in 't geheym overbrengen
en leenen, tot vilipendie van de goede ordres en gestatueerde
wetten". 77) Op 12 Februari 1776 liet het college van de laken~

hal door de stadsbelleman omroepen: "De winkeliers en alle, die
het aangaat, welke ellen en gewichten gebruyken, worden van
weegens deekens en geswoorens der lakehalle alhier met kennis
en goedVinden van den overdeeken gewaarschouwt, dat sij moe~

ten voorsien sijn van behoorlijke geeykte ellen en gewichten, de~

welke telkens alle jaaren als van ouds met het begin van ieder
jaar moeten geeykt zijn". 78) Daarop volgde eindelijk, op 14 en
28 April 1777, een algemene visitatie van ellen, maten en gewich~

ten door de hele stad: eerst op de Haagdijk, vervolgens in de
andere wijken, door de ijkmeesters met hulp van een stadsbode
en twee gerechtsdienaren. 79) De lange lijst van verbeurd ver~

klaarde voorwerpen 80) leverde aan boeten een bedrag van 52.!/z
gulden op. 81) Maar de vorige visitatie had dan ook niet minder
dan 17 jaar geleden plaats gevonden, waardoor de magistraats~

resolutie van 1727 in onbruik was geraakt. 82)
De onzekerheid bij de particulieren was een rechtstreeks ge~

volg van de onzekerheid op de lakenhal zelf, waar in 1775 een
begin van verbetering in werd gebracht en waarvan niets wel~

sprekender getuigt dan een verklaring van de president~schepen

Van der Borch op 24 Februari 1777 dat hij "als superintendant
van de lakenhalle, in 't begin van dit jaar present zijnde bij het
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visiteeren van de gewigten en ellen door de eykmeesters Eeltjens,
Verleg en Van Jaarsvelt op de kamer van de lakenhal. ter dier
occasie heeft vernomen, dat alles in ordre was gebragt, dog wat
betrof de natte en drooge maaten, dat sijn Weled. bij nauwkeurig
ondersoek van alle die instrumenten er niet een eenig gevonden
had, dat het noodig, ja noodsakelijk kenmerk van echtheid had
of eenig bewijs konde opleveren, dat hetselve tot een geadvoueerde
legger moeste dienen;

dat men wel wist, dat er van ouds een gegooten metaele
koornloopen is geweest, waaruit alle drooge en natte maaten
wierden bereekend en gejusteert, dog dat men niet wist, waer
hetselve gebleeven was;

dat men bij den smit Van Jaarsvelt thans nog een dergelijk
gegooten metaele koornloopen, 't geen voor veele jaeren aan hem
met eenige oude maaten en instrumenten is ter hand gestelt, vind,
en hetwelke, schoon nog seer gaef en onbeschadigt, egter alle
kenmerken van ouderdom draegt;

dat men op hetselve vind vier oude cijfferletters, waaruit men
1437 meent te leesen, welk jaartal op het van ouds bekende
koornloopen moet gestaen hebben;

en dat de kleyndere maaten meest alle voor niet veele jaeren
door de eykmeesters gemaakt sijn, dog dat men niet vind, dat
deselve ooit gevisiteerd sijn of eenige auctoriteit van peyl gekre~

gen hebben, schoon dat men die daertoe dagelijks besigt;
dat wat aangaat de instrumenten, thans door de kuypers tot

den eyk van vaten gebruikt werdende, dat sij die of van hun va~

ders geerft of van hun predecesseuren bekomen hebben, die alleen
dienen bij beslooten vaatwerk om de uiterlijke circumferentie en
lengte te meeten, dog dat de inwendige capaciteit onseeker blijft,
na maate dat het hout, daar het werk van is, dikker of dunner is
genomen;

dat bij alles nog komt, dat de eykmeesters van natte en droo
ge maaten geene instructie hebben, waerna zij zig konnen regu~

leeren". 83)

Op Van der Borch's voorstellen tot verbetering van die
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toestand en hun voorgeschiedenis zal later worden ingegaan.
Nu is het evenwel reeds van belang te constateren, dat onder de
lakenhal berustten de standaards van alle gebruikte maten en
gewichten. Zij had ook het toezicht op de ijk van de vaten onder
zich gekregen; vandaar dat zij op 1 Februari 1777 de kuiper en
ijkmeester Van Someren met zijn maten bij zich kon ontbieden 84)

en dat op 16 November van het jaar daarop de kuiper Franciscus
Rams van haar opdracht kreeg om samen met de smid Johannes
van Jaarsveld een stel leggers voor de ijk van de tonnen te ver~

vaardigen ter bewaring in de kast van de lakenhal. 85) En daar~

mee was haar bevoegdheid nog niet uitgeput. Sinds 1777 weten
we, dat de letter, waarmee ,..- evenals tegenwoordig nog ,..- het
jaar van de ijk wordt aangeduid, in Breda door het college van
de lakenhal werd vastgesteld. Voor dat jaar werd op 30 Decem
ber 1776 aangewezen de Z. 86) De ordonnantie op de turftonnen,
daterend van 15 April 1779, houdt in, dat de ijkmeester jaarlijks
de aan de haven gebruikte turftonnen moet nazien, de onbruik~

bare vernietigen en nieuwe daarvoor in de plaats stellen, "gelijck
hij daar en teegen de tonnen, die goed en op haare maat bevonden
worden, op nieuws met de letter van dat jaar, door de Lakenhalle
gesteld, zal moeten merken en branden". 87)

De Herijk.

Onder herijk kan men zowel verstaan het opnieuw ijken van
reeds geijkte maten naar gelang van de behoefte, als een perio~

dieke, op vastgestelde tijden uitgeoefende contröle. Voor de eerste
vorm kunnen wij verwijzen naar de ordonnantie van 1543, die wel
in het bijzonder, maar niet uitsluitend, betrekking had op koren~

maten. Ook later werden nog dergelijke verordeningen uitge
vaardigd. Op 7 September 1578 werd bij publicatie aan "allen
corencooperen ende alle andere, die hen met coren te coopen ende
vercoopen geneeren" bevolen, "dat sij tusschen dese tijt ende
Bamisse (1 October) naestcomende alle honne corenmaeten sul
len doen op een nyell herijkeren met der stadt merck ende daerbij
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djaer van LXXVIII, ende dat hem nyemants, wie hij sij, hem en
vervordere nae Bamisse naestcomende ennigerhande granen te
vercoopen, te leveren oft te meten dan mette maeten, die alsoo op
een nyeu geijkert zullen sijn met het jaer LXXVIII, opte pene
van twee goude guldens". 88) Negen jaar later, op 10 Augustus
1587, werd afgekondigd "dat alle deghene, die hen geneyren met
comanschap, gehouden sullen sijn binnen veerthien dagen naest~

comende honnen corenmaten, havermaten, zoutmaten, calckmaten
ende buystelmaten, zoo groote als c1eyne, te brengen in handen
van de gesworen ijckmeesters, om die bij hen verijct te worden
ende geteeckent". 89) Deze publicatie was voorafgegaan door een
dergelijke op 8 Februari van hetzelfde jaar, bevelende "den coren~

coopers, soutcoopers ende elck ander, die in hen comanschappen
zijn de voirs. maeten gebruyckende, zij waeren groot ofte c1eyn,
deselve te moeten doen verijcken", 90) en werd wederom gevolgd
door een andere, gedateerd 13 Augustus 1595 (reeds hiervoor
aangehaald), die alle inwoners gelastte hun korenmaten binnen
een maand te doen nazien door Peter Aertss de smid. 91)

Het is opmerkelijk, dat in de voorafgaande ordonnanties al~

leen sprake is van korenmaten en andere maten, die gebruikt
werden in de groot~ en de tussenhandel. Men leide daar echter
niet uit af, dat daarvoor geen periodieke herijk ..- de tweede vorm
van herijk dus ..- in gebruik zou zijn geweest; immers in het Buy~

sens~boeck staat direct na de ordonnantie van 8 Februari 1587
genoteerd: "Bij der stadts oude ordonnantien bevindt men, dat
men, overmidts de groote gebreken, die in de maeten waeren be~

vonden, alle de voirs. maeten tsjaers eens heeft moeten verijcken
ende proberen, ende telcker reyse teekenen met een nieuw teeken,
ende de stadt maeten alle twee maenden eens". 92) Deze oude
verordeningen waren echter niet terug te vinden, wat dubbel jam~

mer is, aangezien wij van dat intensieve toezicht op de stadsmaten
graag iets meer vernomen hadden .

Hoewel de bronnen er ook in later tijd over zwijgen, is het
aan te nemen, dat de periodieke herijk van de stadsmaten in het
vervolg weer is ingevoerd. Uitdrukkelijk staat dat vast voor de
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tonnen. waarmee de aangevoerde turf werd gemeten. De boven
aangehaalde ordonnantie van 15 April 1779 gelast. dat de ijk~

meester elk jaar binnen 6 weken na 1 Januari de tonnen. die hem
bezorgd zullen worden door de kaderneester, moet nazien, of ze
ook door het gebruik zijn versleten. 93)

Of er in de 16e eeuw ook voor de maten en gewichten in de
kleinhandel een periodieke herijk voorgeschreven was. is niet
vast te stellen; maar al was dat zo. dan is er in de practijk toch
weinig van terecht gekomen. Toen het krijgsrumoer zich van
Breda begon te verwijderen en normale economische verhoudin~

gen terugkeerden. bleken de gebruikte maten en gewichten zeer
onbetrouwbaar te zijn. De volgende publicatie, van 30 Juli 1606,
was daarvan het uitvloeisel: "alsoo in alle wel gepolitieerde steden
ende plaetsen sonderlinge opsicht ende goede ordre gestelt be~

hoort te worden. ten eynde alle gewichten, maten ende ellen be~

hoorlijck ende rechtveerdich sijn. opdat een yegelijck int coopen
ende vercoopen het sijne gegeven mach wordden. ende dat nu
onlancx geleden tot verscheyden plaetsen binnen deser stadt
Breda daeraen gebreck bevonden is geweest: soo wordt van 's hee~

ren ende der stadt wegen. in conformiteyt van alle voorgaende
oude ordonnantien ende keure)1, bij desen allen ende eenen yege~

lijcken ingesetenen deser stadt gewaerschout ende oock bevolen
ende geordonneert. dat se binnen sesse weken naer de publicatie
van desen heur gewichten. maten ende ellen bij deser stadt ge~

sworen ijckers maken te doen ijcken, al opte verbeurte van de
penen ende breucken van oudts daertoe staende. ende dat se
nyettemin sullen wordden gestraft naer gelegentheyt der saecken.
in alsulcker voegen als oft sij valsche gewichten, maten ende el~

len hadden gebruyct". 94)

Niets hierin wijst op een periodieke herijk. Die wordt pas in~

gesteld op 1 Juni 1665, en dan nog alleen voor ..alle natte maeten,
die binnen deser stadt bij de ingesetenen van tijt tot tijt in haere
huysinge en neeringe gebruyct werdende". Deze zouden voortaan
jaarlijks door een der gezworen ijkmeesters geijkt worden en
daarna zou nog een visitatie volgen. 95) Op 14 Augustus d.a.v.
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werd die verordening beperkt tot maten, die in neringen gebruikt
werden; die voor huishoudelijk gebruik vielen er dus buiten. Te
vens verviel de visitatie. 96) Droge maten trokken blijkbaar min
der de aandacht; eerst op 13 Augustus 1708 constateerde de ma
gistraat "dat de drooge maten, soo grote als clijne, binnen deser
stede tsederd veele jaren bij sommige sijn ende oock nog worden
ongeeyckt gebruyckt, ende dat daardoor de goede borgeren, in
gesetenen ende anderen in het haare mercklick souden connen
worden vercort". Daarom verboden zij andere droge maten "als
die behoirlijck in desen lopende jare 1708 zijn geeyckt". 97) Er
werd dus niet voorzien in een periodieke herijk en daardoor be
reikte de ordonnantie haar doel niet.

Eerst op 17 Februari 1727 ging de magistraat over tot een
algemene, jaarlijkse ijk van natte en droge maten en gewichten,
overwegende dat ondanks voorgaande resoluties nog verschei
dene neringdoenden te Breda maten en gewichten gebruikten, die
niet naar behoren geijkt waren, welke "de gerequireerde mate,
groote en swaerte niet hebben, hetwelk ook wel onder anderen
veroorsaakt word door het langh gebruyck en slijtage van deselve,
mitsgaders dat deselve niet van jaer tot jaer behoorlijck geexami
neert, gewogen en gemeeten worden, waerdoor onse goede bor
geren en ingesetenen van tijt tot tijd in haer regt verkort worden"
Allen waren voortaan verplicht hun maten en gewichten "bij de
geswoore eykmeesters van de gewighten en maten deser stede
in de maent January te doen eycken en daerop te doen setten het
jaergetal oH seeker letter bij de geswoore eyckmeesters daertoe
te despicieren". 98) We zagen, dat het recht de jaarletter vast te
stellen in 1777 was overgegaan op de lakenhal, die in 1727 reeds
de algemene supervisie op het nakomen van deze ordonnantie
uitoefende.

Bij tijd en wijle werd de jaarlijkse .herijk speciaal gepubli
ceerd; zo op 22 December 1777, toen werd afgekondigd dat allen
"die in hunne neering en handteering elle, maaten en gewigten
komen te gebruycken", die jaarlijks in de maand Januari "con
form de ordonnantie op den eyck" (n.l. die van 1727) moesten
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laten ijken, 99) en op 10 Januari 1801. 100) Waarschijnlijk was
het toen al gebruikelijk geworden ieder jaar de ijk af te kondigen.

Het toezicht op de vaten.

Uit de ordonnantie op de haring van 1510 volgt, dat de ijk
van de haringtonnen destijds plaats vond bij de verkoop van die
vis; de keurmeesters immers keurden zowel de haring als de ton~

nen, hetgeen geschiedde "in den harincktuyn" 101) tijdens het pak~

ken van de haring. 102) Overigens kunnen we noch bij de haring~

tonnen, noch bij de andere vaten van een herijk spreken zoals bij
de natte en droge maten, aangezien alle tonnen --- uitgezonderd
die, welke aan de haven werden gebruikt om te meten, zoals de
turftonnen --- bestemd waren voor verpakking; ze werden geijkt
voor ze met enige koopwaar gevuld werden.

Het enige mij bekende geval van herijk betreft dan ook eigen~

lijk de vaststelling van een nieuwe inhoud voor de biertonnen in
1561. De reeds geijkte, nog ongebruikte tonnen mochten de kuipers
aanpassen aan de nieuwe maat, op deze voorwaarde dat zij "daer~

aH ......het oude teecken moeten uuthouwen; ende deselve tonnen
sal men alsdan wederomme moeten branden ende teeckenen metter
stadt teecken, eer men daermede byer zal mogen uytleveren". 103)

De ambachtsbrief van de koopbrouwers van hetzelfde jaar heeft
ons reeds doen zien, dat de juiste inhoud van de biertonnen ten
minste eenmaal per jaar moest worden onderzocht door het be~

stuur van hun gilde; een recht dat in 1580 overging op het bestuur
van de kuipers. Bij publicatie van 30 November 1608 herinnerde
de magistraat de brouwers aan hun plicht geen biertonnen, halve
tonnen en kinnekens (kwart tonnen) te vullen, die niet van een
ijkmerk voorzien waren, op boete van 12 gulden voor ieder vat;
tevens werd de kuipers verboden vaten te laten ijken "tensij deselve
hare juste ende competente mate sijn hebbende", op boete van 6
gulden. Dat verbod werd nogmaals gepubliceerd op 13 Juni 1610.
104) Op 3 Juni 1614 was het weer nodig het verbod aan de brou~

wers te herhalen; de boete bedroeg nu een goudgulden, "alleenlijck
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sal aen de schippers tbier met tonnen of halve tonnen voir haere
drinckbieren met ongeijckte vaten mogen gelevert worden". 105)

Die uitzondering is daaruit te verklaren, dat de koopbrouwers
anders uitsluitend leverden voor export en wederverkoop.

Op 9 Juni 1629 deed de magistraat weer een poging de jaar~

lijkse ijk van de biertonnen te doen naleven; hij verordende dat
geen tonnen bier uit de brouwerijen gevoerd mochten worden, ..ten~
sij deselve ierst ende voor al sullen sijn behoorlijcken geijckt ende
metter cijfere getale van den jaere, dat deselve sullen sijn geijckt.
sullen sijn geteeckent, hetwelck alsoo van jaere tot jaere sal werden
geobserveert ende onderhouden". 106) De herhaling van dat ver~

bod op 10 Juni 1633 107) tekent wel het lot, dat zulke pogingen
beschoren was.

Na ongeveer 30 jaar moest de memorie van de brouwers we~

derom opgefrist worden. In 1662 zonden de herbergiers en tappers
gezamenlijk een rekest in, waarin werd betoogd, dat het niet nako~

men van de ijkplicht nadelig was voor alle ingezetenen en ook
voor de brouwers zelf "gelijck onlangs tot Amsterdam verscheyde
tonnen ende vaten met bier ten oorsake voorschreve zijn aenge~

slagen ende verbeurt geworden". Op 20 Februari besloot de magi~

straat daarom weer tot een jaarlijkse ijk, lOS) en nogmaals op 9
Juni van hetzelfde jaar, " welcke voors. ijekinge aenvangh sal ne~

men acht dagen naer date deses, ende daernaer voorts alle jaer op
den 1 April". 109) Sindsdien schijnt deze ijk geen noemenswaardi~

ge moeilijkheden meer te hebben opgeleverd.
Wel hadden zich intussen zwarigheden voorgedaan met de bier

tonnen, die buiten de stad werden vervaardigd. Reeds de ambachts~

brief van de kuipers voorzag in art. 10 in het gebruiken door de
brouwers van hele en halve tonnen, die niet in Breda waren ge~

maakt. Ten aanzien van de ijk werden die op dezelfde voet behan
deld als de vaten, die de kuipers in de stad afleverden. Dezen
hadden dus in 1561 geen monopolie, maar later hebben zij het
stellig verkregen. De magistraat had n.l. op 22 Juni 1656 een prijs
vastgesteld voor de hele en halve biervaten, waarvoor de kuipers
verklaarden die niet te kunnen maken. Op 27 Juli d.a.v. werd der-
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halve "de coopbrouwers bij prOVISIe gepermitteert hun tonnen en
halve vaten, die sij yeder voor hun eygen doen souden meenen
van nooden te hebben, van buyten uyt de nabuyrige steden te lae~

ten comen, mits dat sij deselve tonnen sullen moeten doen maecken
conform den beugel deser stadt ende doen teyckenen met hun ge~

woonlijck teycken, eer sij die in hun huysen oft kelders sullen mo~

gen laeten brengen, sonder die aen andere te mogen overlaeten,

verhandelen ofte vercoopen". 110) Voorlopig dus, en met strenge
beperkingen, mochten de brouwers hun vaten elders bestellen,
maar 6 jaar later, op 2 October 1662, werd besloten, dat de brou~

wers die vaten van buiten alleen uit Holland mochten betrekken
"mits deselve behoorlijck latende maeeken en ijeken ~p den beugel
van Dort". 111) Later zal blijken, waarom die laatste voorwaarde
werd toegevoegd.

Opgemerkt dient te worden, dat al deze ordonnanties alleen
de koopbrouwers betroffen. Naast de koopbrouwers stonden in
Breda de huisbrouwers, die in de behoeften van de stedelijke bur~

gerij voor huiselijk gebruik voorzagen. Voor hen werd op 12 No~

vember 1733 vastgesteld, dat hun hele en halve tonnen binnen 6
weken geijkt moesten zijn. 112) Dat bevel werd op 28 December
van hetzelfde jaar gevolgd door een verbod aan de bierkruiers te
Breda "dat sij van nu voortaen geene bieren uyt de huisbrouwe
ryen, uytgenomen het weeshuys, gasthuys ende manhuys, in eenige
borgers huysen sonder onderscheyt zullen mogen wereken of in
doen" in ongeijkte vaten. Het interessante aan deze ordonnantie
is, behalve dat er uit blijkt, dat de genoemde drie godshuizen zich
bezig hielden met de huisbrouwerij, dat het doel van de magistraat
was "om zoveel mogelijk alle sluykerijen omtrent den impost op
de bieren binnen dese stadt gepleegt wordende des te beter voor
te komen en te weeren", waarmee het fiscale motief bij het ijkwezen
weer om de hoek komt kijken. 113)

Voor de wijnvaten werd een jaarlijkse ijk eerst vastgesteld op
17 September 1665 op verzoek van de beide hiervoor genoemde
"waterijckers", "diewelck het jaer, wanneer het geijckt is, zullen
opbranden". 114) Op 26 April 1685 viel een besluit, 115) waarbij
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de verplichting tot de ijk werd herhaald alsmede aan de havenar~

beiders verboden ongeijkte wijnvaten te vervoeren --- ook nu weer
ten dele uit fiscale overwegingen. Aangezien die ordonnantie even~

wel "in desobservantie geraakt" was en zowel door wijnkopers als
arbeiders "niet meer soo stiptelijk nagekomen word, als wel be~

hoirt", werd op 1 Juli 1720 een resolutie van dezelfde strekking
genomen. 116)

Doordat aan dit besluit "door malitieuse menschen verkeerde
ende quade uytleggingen word gegeven ende de arbeyders daaren~

boven nogh aangeset worden om niettegenstaende de voors. reso~

lutie evenswel te continueren in 't verwercken van wijnvaten, de~

welcke niet behoirlijk door de geswoore eyckmeesters deser stadt
geritst ende met het stads brandeyser geeykt sijn", bleek het nodig
op 15 Juli het verbod in scherper vorm te herhalen 117): bij over~

treding werden zowel wijnkopers als kraankinderen met 12 gulden
beboet; de laatsten bovendien voor de eerste maal met een schor~

sing van 6 weken, voor de tweede maal met ontzetting uit hun
dienst. Om te bereiken, dat er steeds twee ijkmeesters beschikbaar
waren om de wijnvaten te ijken, werd een derde ijkmeester aan~

gesteld, de reeds genoemde Pieter Somers. De resolutie van 15
Juli werd op 29 Augustus ook toepasselijk verklaard op de bran~

dewijnvaten. 118) Veertien jaar later waren de ordonnanties van
1720 in het vergeetboek geraakt: op 14 Januari 1734 werd het be~

sluit van 1 Juli 1720 --- niet dat van 15 Juli! --- opnieuw van toe~

passing verklaard voor de brandewijnen en andere gedestilleerde
wateren. 119) (Wordt vervolgd)
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