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Inleiding

Het beeld van de Bataafse tijd
1januari 1Ö20iseenvrijbelangrijke datum indewordingsgeschiedenis van de moderneNederlandse eenheidsstaat.Opdie
dagtrad dewet op hetmetrieke stelsel officieel inwerking.
De invoeringvandit stelsel betekende eenoverwinning op die
politieke enmaatschappelijkekrachten diebaat zochtenbijconservatieve chaosoffederalistischeversnippering.Aandeuitvaardigingvandewet was eenvoorgeschiedenis vanenkeledecenniavoorafgegaan.Detijdwaarindezevoorgeschiedenis zich
afspeelde,geeft inNederland op veleterreineneenstrijdte
zientussen behoud envooruitgang, régionalismeeneenheid.In
dit lichtbezienishetniet verwonderlijk,dathet zolanggeduurd heeft voorinonslanduniformematen engewichteningevoerdwerden.
Hoewel ergeenafzonderlijkestudiebestaat overdeinvoering
vanhetmetrieke stelsel inonsland,isertochwelhetnodige
overbekend.VooralK.M.C.Zevenboom,-deijverigeijkeruitZwolle, heeft erin zijnboekenvrijveelaandacht aanbesteed(l).
Dat ontslaat mijvandeplicht hieralles op teschrijvenwat
aandewet van 1januari 1620voorafgegaan is.Zevenboomheeft
zich speciaal beziggehoudenmet deperiodevanna 1809,toen
het KoninklijkInstituut bijdewerkzaamheden tot voorbereiding

vanhetnieuwe stelsel betrokkenwerd.Ikwilmijhierhoofdzakelijkbeperken tot dedaaraanvoorafgaande periodevanhet unificatieproces.Hetverdereverloopna 1809kanikdan zeerkort
behandelen,omyoorhet overige de aandacht geheel terichten
opdeontstaansgeschiedenis vandeVergelijkmgs-Tafels,dieik
hieropnieuw uitgeef.Denadruk zaldaarbijsteedsophetonderzoekvan de oudematen en gewichtenkomenteliggen.Tot
slotwil ik dannogenkeleopmerkingenmaken over de mandie
dezeVergelijkings-Tafels heeft samengesteld, Jan Hendrikvan
Swinden.
Zevenboom heeft zichniet zodiepgravend beziggehoudenmet
devraag,hoehet in onslandallemaalbegonnenwas.Dat hing
voor eenbelangrijk deel samenmethet geschiedbeeld dathijer
voordeBataafse endeFransetijdopnahield.Zoalszovelenis
hijnamelijkhet slachtoffergewordenvandekarikaturalevoorstellingendieColenbrander overdezeperiodeverspreid heeft(2)
Colenbrander,envele liberalehistoricimet hem,heeft dePatriottenniet als zijngeestelijkevoorvaderenwillenerkennen.
Dit had totgevolg,dat hijdemannen,diein 1795aandemacht
kwamen,voornamelijkalsmarionetten heeft willen zien,die
slechtsmetbehulpvanFransebajonetten overeindkondenblijvenstaan. In dit kader paste ookdeopvatting,dat alleswat
eraanunificerendewetten enmaatregelen in deBataafseRepubliekuitgevaardigd werd,uitFransekokerafkomstigmoest zijn.
Eenvan de duidelijkstevoorbeelden van Franse ghost-writing
zoudeStaatsregelingvan 1798geweest zijn,dievrijweleencopievandeFranse Grondwet van 1795heettete zijn(3).En juist
deze Staatsregeling zei in artikel 59ietsoverdeeenvormigheidvanmaten en gewichten.Wat lag er numeervoordehand
danteveronderstellen,dathierdeFranse Constitutiegevolgd

was, waarindezekwestie immersookgeregeldwerd.
Sindsdeonderzoekingenvan GeylenvooralDeWitwetenwe
evenwel,dat de Bataafsetijdnietbepaald een poppenspelte
ziengaf,maardat erweldegelijkreële enheelbelangrijkepolitiekbedrevenwerd(4).Nu zou het onredelijk zijnZevenboom
teverwijten,dathijdeverkeerdehistorische leidsmangekozen
had.Tenslottebekeekhijde zaakindeeersteplaatsalsijker
enmetroloog en niet alshistoricus.Hetheeft echterweltot
gevolg,dat zijnvoorstelling van deeerstepogingentotinvoeringvanhetmetrieke stelsel in ons landenigszinsgewijzigd
moet worden.Naderebeschouwingvandeeerste jarenvandeBataafseRepubliek leertonsnamelijk,datartikel 59vandeStaatsregelingvan 1798niet zomaaralseenduiveltje uit eenFrans
doosjegesprongenis,maareenmoment vormtineenontwikkeling,
die zeerweluit de Nederlandseverhoudingen van dietijdte
verklarenvalt.

Het streven naar gelijkheid van maten en gewichten
Indetweedehelftvan de achttiendeeeuwwerdhet steeds
duidelijker,dat hetgebouwvan de "Gothische orde",zoalsde
PatriottendeRepublieknoemden,rijpwasvoordesloop.Deeconomiemisteiederesoepelheid, en destaatsinstellingen waren
gefossiliseerd.Het systeemvanzevenvolkshuishoudingen hadde
tegenstellingen tussendeprovinciesvergroot. Inelkgewest
bestonden apartemunten,maten en gewichten.Iedere provincie
kende zijneigenrecht,zijneigeninstellingen en zijneigen
postwezen.Bijeendergelijkestrukturele chaoswashetnatuurlijkvolstrekt onmogelijk omtot enigerlei vorm vancentralisatietekomen.Zelfsdeovermacht vanHollandwasnietinstaat

politiekeeneconomische eenheidhetsterkst leefde.Hunsociaaleconomisch program vindenweterug in deOeconomischeTakder
HollandscheMaatschappijvanWetenschappen.Hierleefden ideeën
overbevorderingvande industrie en rationalisatie van landbouw enveeteelt.Veelvan de maatregelen die in deBataafse
enFranse tijd op ditgebiedgetroffen zijn,waren in deOeconomischeTak al uitvoerigbesproken.Indit licht bezienis
hetniet verwonderlijk,datmen zichookoverhet probleemvan
demetrologische chaos inonslandgebogenheeft(7).
IndeAlgemeneVergaderingvandeOeconomischeTak van28
september 1779werddevolgende resolutie aangenomen: "Dewylin
onsVaderland een zeergroot getalvanonderscheideneMaatenen
Gewigtengebruikt word;welkerevenredighedennietalgemeen,en
vooralniet nauwkeuriggenoegbekend zijn,enhetnietweldenkelykis,dat door Publicq gezagdezelvenstaanvernietigd,en
eenalgemeeneMaat enGewigt ingevoerd teworden;isbeslooten,
datdeonderscheiderespectiveDepartementen,iederin zyndistrict,vóór of opuit.Dec. 17Ö0,eene juisteopgaave zalbezorgen,vanalle Roeden,Voeten en Ellen,Maaten en Gewigten
aldaaringebruik"(8)..Daaropzijnantwoordenbinnengekomenuit
eenaantaldepartementen vandeOeconomischeTak,maarnaarde
smaakvan de Vergaderingnietvoldoende.Daaromheeftmenhet
verzoek in devolgende jarensteedsherhaald totuiteindelijk
in 1798beslotenwerdde zaakvandematenengewichtenverder
telaten rusten(9).Veel substantieelshaddezeenquêteookniet
opgeleverd,maarhijhadweldeledenvan de OeconomischeTak
steedsweergeconfronteerdmetdegrotemetrologische verwarring
inonslandentegelijkertijd de gedachteaanmeereenheidop
ditgebied levendgehouden.
IntussenhadinFrankrijkdeAssemblée Constituante opvoor-

stelvanTalleyrand in 1790besloten eennieuw stelselvanmatenengewichten intevoeren,datvoorallevolkeren aanvaardbaar zouzijnengebaseerd zouwezenopeenaandenatuurontleendeonveranderlijkegrondslag. De FranseAcadémiewerdmet
deuitwerkingvan dit planbelast.Dezesteldein1791voor,als
grondslagvanhetnieuwemetrieke stelselhetveertigmiljoenste
deelvaneenmeridiaantenemen.Omde juistelengtedaarvante
wetentekomen,zou de meridiaanvanDuinkerken totBarcelona
opgemetenmoetenworden.Behalve de lengteeenheidmoestmennatuurlijkookdeinhouds-engewichtseenheden preciesberekenen.
Demetingenenwegingenhebbenmedetengevolgevanhetwisselvallige politiekeklimaatzeerveeltijdgekost.Pasin 1798was
men zover,datde zaakvanhetmetrieke stelsel ininternationaalverbandbesprokenkonworden.Opvoorstelvanhet Institut
National des Sciences et desArtswerdenallegeallieerdeen
neutrale landendoor de Franse regeringuitgenodigd geleerden
naarParijstesturen,waareenconferentiededefinitievevaststellingvandeeenhedenvanhetnieuwe stelselregelen zou.De
BataafseRepubliekwerd bij dezegelegenheid vertegenwoordigd
doorVan'Swinden enH.Aeneae.Vooral deeerstgenoemdeheeftop
deze conferentie eenbelangrijke rolgespeeld,die zijnwetenschappelijkeroem inEuropanogvergrootheeft.

De eerste Nederlandse berichten over het metrieke stelsel
Kerenwijnuweernaareigen landterug,dandringt devraag
zichaanonsop,waarendoorwiehetmetrieke stelselhierbekendgewordenis.Afzonderlijkepublikaties zijnerinNederland
inhetbeginvandenegentiger jarenniet aandewerkzaamheden
vandeFranseAcadémiegewijd.Ookdeberichtgeving indepers

scalavanafgevaardigden aan,dieallenvoortdurend hunliefde
vooreenheidengelijkheidbetuigden,maarbij de realisering
ervantoch wel vaak een restrictiewildenmaken. Kortom, de
mensendiewijtegenwoordigtothet centrum ofgematigd rechts
zoudenrekenen.

De commissie voor de constitutie van 1796
Op 14maart 1796benoemdedeNationaleVergadering eencommissievan21 leden,dieeenPlanvanConstitutie voorhetvolk
vanNederland op zoumoetenstellen.Dezecommissie droegeen
vrijbehoudendkarakter.Federalisten engematigde unitarissen
haddenerdemeerderheidin.Tochwarenookzijervanovertuigd,
daterenigeordeindeNederlandse staatkundige chaosgebracht
moestworden.Hetwasvooral over de vraag,hoeverofliever
hoeweinigvermendaarbijmoest gaan,datnaenige tijddestrijd
zoulosbranden.Natuurlijkspeeldedeuniformiteitvanmatenen
gewichtendaarbijniet zo'ngeweldiggroterol,hoeweldehoudingdieiemandtegenoverdit probleem aannam tocheenaanwijzing voor zijn verdere politieke en socialeopvattingenkon
zijn.
i

DeGrondwetscommissie hadalvelemaandenvergaderd toenop
29augustus 1796devraag tersprakekwam: "Zalde Constitutie
ookeenigebepalingmaakenomtrentdemaatenengewigtendiein
de Nederlandsche Republiek zullen gebruikt worden?"(15).Wie
ditvoorstel ter tafelgebracht heeft,blijkt verderniet.De
notulenvan de commissie zijnopdit punt anoniem.Ookbijde
behandelingervanop2septemberwordengeennamengenoemd(l6).
Iniedergevalblijken er nogal wat bezwaren tebestaan.Verschillendeledenvroegen zichaf,"ofintedoene aanbesteding

10

enaankoopvan landerijenenz.daaruit geeneverschillen zouden
kunnen ontstaanalsookofdebuitenlandsche negotie,enzomraige
plaatselykeomstandigheden,zulkeenvastebepaalingdaarzynde,
deuitvoeringnietzoudekunnenhinderlyk zyn."Anderendaarentegenstelden: "datdenatieniet zelden hun verlangen omeen
gelykenvoetindemaatenengewigtentebepaalenhaddegemanifesteerd,en zulks zoo tot gemak,alsvoordeel van de meeste
deringezetenen zoude strekken en bovendien tot het opleggen
vaneenegeneraalenationaalebelasting op delanderyen,zulk
eenbepaalingvangelykemaatevolstrekt noodzaakelykwas,daar
thans zelfsdoorverschilvanmaat,vandezelvequadraat voeten
lands,doornaastdenanderengeërfde landlieden,eenverregaandeongelykheidvanverponding plaatsheeft,hoezeerdie landen
in de beddingendergrond envruchtbaarheid ookmogenovereen
koomen."Economischgezienwerdhiervooralgeappelleerd aande
belangenvandeboerenendeconsumenten.Uit politiek oogpunt
washetdestemvandeaanhangersvandestaatseenheid,diehier
klonk.NaenigediscussiebeslootmeninhetPlanvanConstitutiehetvolgende artikel optenemen: "indeRepubliek,zalzoo
spoedigmooglykgelykheidvanmaaten en gewigtenwordeningevoerd,doch de wyzedezerinvoeringen de tydderzelvewordt
aanhet algemeenwetgevend lichaam overgelaaten."
Tweevragen rijzenernubijonsop.Wie zijndevoorstellers
vandit artikelgeweest enwaarkomtdegedachte aan invoering
vaneenuniform stelselvanmatenengewichtenvandaan?Deeerste
vraagvalt infeitemoeilijktebeantwoorden,omdatdenotulen
opdit puntgeennamennoemen.Deenigemogelijkheidomerachtertekomenishet eliminerenvan de namenvandie ledenvan
decommissie,die om politieke,socialeofandere redenenhet
voorstelwaarschijnlijkniet ofnietvanhartegesteund zullen
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van 1795komt inTitelXIV,Dispositions Généralesalsartikel
371voor:"Ilyadans laRépubliqueuniformitédepoidsetde
mesures."(20)DeNederlandsecommissiehadvoorgesteld: "Inde
Republiek,zal zoospoedigmooglykgelykheidvanmaaten engewigtenworden ingevoerd."Dediktaat-overeenkomstisonmiskenbaar.Waarschijnlijkhebben we hierwelmet een vertalingte
doen.Dezegedachtewordtnogversterkt doorhetfeit,dathet
artikel over de maten en gewichtenindezelfdeTitel van de
respektievelijkeConstitutiesvoorkomt.
Tochmogenweniet aannemen,dathierzomaarklakkelooseen
Fransvoorbeeldgevolgd is.Datblijkt duidelijkalswedeuiteindelijke redaktievanhetbetreffende artikelnaslaaninhet
PlanvanConstitutie,dat op 10november 1796bijdeNationale
Vergadering ingediend werd(2l).Artikel 745luidtdaarnamelijk:
"Ellen,Maaten enGewigten zullenindegeheeleRepubliekgelyk
zyn;het staat aanhetWetgevend Lichaam dentydendewyzedaar
vantebepaalen."Hetmeest opvallendeaandezeversie zijnde
eerstedriewoorden."Ellen,maatenengewigten"waseentypisch
Nederlandsemanier om hetgeheelvanmaten en gewichten,van
watvoor soort danook,meeaanteduiden.Algemenebepalingen
opditgebied droegenvaakdetitel "keurofordonnantie opde
ellen,matenengewichten".Doorhetgebruikvandezebepaling
werd het grondwetsartikel dus in eentraditioneelNederlands
kadergeplaatst.Bovendienwerdhierdooreendirekte aansluiting
bijhetmetrieke stelselonmogelijkgemaakt.Deelpast immers
nietindat systeem.Datdemeter later "el"genoemd zalworden
iseenontwikkeling,dieopditmoment,in1796,nognietspeelde.
Numoetenwewelbedenken,dathetmetrieke stelselhiernog
langniet zogoedbekendwasals in Frankrijk.De "uniformité
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depoidsetdemesures",diedeFransegrondwetvan1795eiste,
was ongetwijfeld eenmetrieke eenheid.InNederland vielnaast
deaanhangersvandeze eenheid ook een permanente onderstroom
teconstateren,dieweliswaar eenvormigheid op hetgebiedvan
matenengewichtenwenste,maarditgerealiseerdwilde ziendoor
bepaaldematenvoorhethele landbindendteverklaren.Indat
geval zoub.v.hetgebruikvandeRijnlandse voet,deAmsterdamsegraan-enwijnmaten,deLeidse turfton enhetAmsterdamsgewicht voordeheleRepubliekverplicht gesteldworden.Wemoeten
devertegenwoordigers van deze stromingvooral zoeken bij de
Hollandsehandelskringen enhunrelaties.Voorhenzoubijeen
dergelijke gelijkmakingmeervoordeeltebehalen zijndanbijde
invoeringvaneenmetriek stelsel,datallemaatverhoudingen op
eenvoorhentamelijkongewisse helling zouzetten.Hetiswaarschijnlijkmededeze overweginggeweest,diebijdedefinitieve
redaktievanartikel745 v anhet PlanvanConstitutiemeegespeeld
heeft.Onze conclusie kan danook zijn,dat de vorm van het
grondwetsartikel overdegelijkheidvanmaten en gewichtenin
eersteinstantie aan de Franse Constitutionvan 1795ontleend
is. De inhoud en deuiteindelijkeredaktievormenechtereen
duidelijkeweerspiegelingvandeopvattingendieopdatmoment
indeBataafseRepubliek leefden.

Gelijkheid van maten en gewichten als politieke toetssteen
Nadat het PlanvanConstitutiebijdeNationale Vergadering
ingediendwas,benoemde deze op8decembereencommissievanzeven ledenomhet ontwerpinvoorbehandeling tenemenen zonodigteamenderen.Integenstellingtot decommissievan21was
deze commissie,o.l.v.debekendeJ.G.H.Hahn,vaneenveeluni-

taristischer signatuur.Dithad tot gevolg,datallerleieenheidsmaatregelen in haarbewerking van het grondwetsvoorstel
een zwaarderaccent kregen.Zoookhet artikel overdeuniformiteit vanmatenengewichten.In denieuweversievanhet OntwerpvanConstitutie,datdecommissie op29december 1796aan
deNationaleVergadering aanbood,luiddeartikel 745: "Ellen,
Maaten en Gewigten zullenin de geheeleRepubliekgelykzyn.
HetWetgeevendLichaam zal de wyzedaar van, uiterlykbinnen
een jaarna zyneeerste zittingbepaalen,entwee jaarennahet
arresteerenderConstitutie,zaldeinvoeringmoeten plaatshebben,of zooveeleeralsmooglyk".Bezecoir.raissiewildehetdus
niet alleenbijeenmet demondbeledenverlangennaareenheid
laten.Zijwildeook resultaten zienen liefst opkortetermijn.
Omdat denationaleVergaderinghetOntwerpvan Constitutie
artikelsgewijsbehandelde,moestenwenogtot28maart 1797wachtenvoorartikel 745a a n ^ e beurtkwam. De behandeling ervan
gingmet eenlevendigediscussiegepaard,dieonsinstaatstelt
detoenmalige opvattingen over het probleem der matenengewichtenweerietsbetertelerenkennen(22).Eenvandevoornaamste sprekersbijditdebatwasB.Nieuhoff,hoogleraar inde
wijsbegeerte,denatuurkundeendesterrekunde te Harderwijk.
Dezewetenschapsman zagnatuurlijk ten volledevoordelenvan
hetmetrieke stelselin,maaralspolitiek federalist verkeerde
hijookinkringen die niet zo'nhaastmet de eenheidwilden
maken.Ditmaakte zijnpositie enigszins tweeslachtig.AlsoudlidvandeOeconomischeTakbegonhijmet te refererenaande
pogingenvandezeorganisatie om meeruniformiteit ophetgebiedvandematenengewichten tebrengen.Hetprincipevanartikel745keurdehijgoed.Grotebezwarenhadhijechtertegen
hetvaststellenvaneentijdslimietwaarbinnen het nieuwe stel-
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selingevoerd zoumoetenworden.Omstandigweeshijopdemoeilijkhedendieallemaal overwonnen zoudenmoetenworden,ophet
wantrouwen endetegenwerkingdieeendergelijkevernieuwing zou
ontmoeten.Hijadviseerde danookdenieuwematen engewichten
zeergeleidelijk intevoeren eneentijdgrensvanminstenszes
jaaraantenemen.Eengrootdeelvanhetdebathandeldeverder
overdevraagnaarhettempoendevolgordevandeinvoeringvan
hetnieuwestelsel.Linkswasvoor een snelleintroductievan
hethelesysteem.DedemokratischevoormanVreedenoemde zelfs
eentermijn van één jaar.Ookanderedemokraten, zoalsVande
KasteeleenVanHooffdrongenopdegrootste spoedaan.Demeer
behoudende politici zagenliever,datmengeleidelijkaan,soort
voorsoort,denieuwematenengewichtenindeRepubliekinvoerde.Overijlingstondhundaarbijzekerniet aan.Tenslotte"diende
menonzeBuitenlandsche Commeroieelerelatieninhet oogtehouden", zoalsSchimmelpenninckopmerkte.
Uitdediscussiebleekverderook,datergeeneenstemmigheidbestond tenaanzienvan de grondslagvandenieuwematen
engewichten.UiteraardwensteiederlidvandeNationaleVergaderingeensysteem,datvoor zijnachterbanhet voordeligste
was.Hetmeest onbewimpeld werddituitgesprokendoordeAmsterdamsetapijthandelaarVerster, die voorstelde de Amsterdamse
matenalsbasistenemen.Maarhijhaddanook al eerderverklaard,dathijzich meer geschikt voordehandel danvoorde
politiek achtte.Overhet algemeenwenstede linkerzijdeovernemingvanhet stelsel,zoalsdatinFrankrijkontwikkeldwerd,
terwijlhet centrum enderechterzijde met andere voorstellen
kwamenofernogeennachtje overwildenslapen.
Nadat dekoppengeteldwaren engeblekenwas,dat linksop
het stukvandeeenheidvanmatenengewichtenindeminderheid
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was,kontot de finale redaktie van debetreffende artikelen
overgegaanworden.Ditwerkwerd opgedragenaanNieuhoffende
Overijselsefederalisten QueysenenDeMist.Het resultaat van
hunarbeidvinden we, met enige stilistischewijzigingen,in
Titel XII,"Beschikkingen over onderscheiden zaken",van het
OntwerpvanConstitutie, dat op2juni 1797 aan hetBataafse
volkaangebodenwerd.
Artikel 834. AlleMaaten enGewigten zullenberekend enopgemaakt wordennaareeneonveranderlykegrootheid,
endoordegeheeleRepubliek gelykzyn.
Artikelfa35-Dew.yze,opwelke dieéénheid indeMaaten en Gewigtenvanhet Bataafsch Gemeer.ebest zalgebragt
worden,wordt doorhetWetgevend Lichaam, zodra
mogelyk,bepaald,immersbinnen net eerstejaar
vandeszelfs zitting.
Artikel 836. Zodra 'er een genoegzaan aantal van één soort
vanMaaten ofGewigteningereedheid zalgebracht
zyn, zorgthetWetgevend Lichaam,datdeinvoering
vanditsoort doordegeheeleRepubliek gelyktydig
eninéénsgeschiede;enzaldegeheelevernieuwingvanalledeMaaten enGewigten,invoegenvoorschreven,binnen vyf jaaren na devaststelling
derConstitutie, tot volkomen beslagmoetengebragt zyn.
Wewetenhoehetmet hei "Dikke Boek", zoalshetGrcnrr.jetrvoorstel genoemd werd,afgelopen is. Up öaugustus "i'lLj'( we^a
hetmet overweldigendemeerderheid door de kiezersafgewezen.
DeBataafse Republiek zatnogsteeds zonderConstitutie enmanmoedigbenoemdemen op 15septembermaarweer eencommissieom
opnieuwteproberen ons landeenGrondwet tegeven.Tengevolge
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van de heersendepolitieketegenstellingenwasdezeoommissie
niet totveel constructieve arbeid instaat.Ookdeeenheidvan
matenengewichtenisinhaarmiddenniettersprakegekomen(23).

De Staatsregeling van 1798: Franse import of eigen kweek?
Op22januari 1798maakte eenstaatsgreepvan linksedemokrateno.l.v.Vreede en FijnjeeeneindeaandeoeverlozedeliberatiesoverdeConstitutie.Erwerd eencommissievanzeven
ledenbenoemd omeenStaatsregeling optestellen.6maartbood
zijhaarontwerpaandeConstituerende Vergaderingaan,dieop
17maart,nageringewijzigingen,tot aannemingbesloot.Lange
tijdheeftmengemeend,dat dezeGrondwet eenbewerkingvande
Franse Constitutionvan 1795was(24).DeWit heeft echterduidelijkaangetoond,datdezeStaatsregelingweldegelijk eeneigenNederlandskarakter droeg(25).Alswekijkennaarden.anier
waaropmenhet probleem vandeeenheidvanmaten en gewichten
dacht optelossen,kunnen we dat alleenmaarbeamen.Artikel
59i par.1van de Burgerlyke en Staatkundige Grondregelsvan
dezeStaatsregelingluidde: "Alle Maaten en Gewigtenworden,
doordegantscheRepubliek,zoospoedigdoenlyknaareene zekere
onveranderlyke grootheid,tiendeeliggelykgemaakt."DeovereenkomstigebepalingindeFranse Constitution luidde:"ilyadans
laRépubliqueuniformitédepoidsetdemesures."Het isduidelijk,dat ergeendiktaatovereenkomst aantewijzenvalt.Bovendienbestaanerookinhoudelijkbelangrijkeverschillen.HetNederlandse artikel isveelpregnanterdanhetFranse.Onomwonden
spreekthet zichvoorhetmetrieke stelseluitenhet dringt er
verderopaanbijdeinvoeringdaarvan spoed tebetrachten.Nu
herinneren we ons,dat dediscussieoverhet probleem vande
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maten engewichten zichindeafgelopen jaren juist toegespitst
hadopdevraagnaardegrondslag,waaropeeneventueleunificatiegebaseerd zoumoeten zijnenhettempo,waarmee hetnieuwe
systeem ingevoerd zoumoetenworden.Als logischgevolgvande
staatsgreep sprakartikel 59 zich nu opbeide punten voor de
ideeënuit,diedoorde linkerzijdeinhet debat naarvorengebrachtwaren.Eengrootverschil tussendeFranse endeNederlandsebepalingwasverdernog de plaatsin de grondwet.Het
Franse artikel stond ineensoort rommelrubriek,hetNederlandsewasopgenomen in de Grondregels,dieaandeeigenlijkeStaatsregelingvoorafgingen.Tevensbevatte het Nederlandse artikel
nogeentweede paragraaf,diegelijkheid vanmunt eiste.Monetairegelijkheidwasuiteraard al langeenunitaristisch programmapunt.HetvoorkomenvandezeeisineenGrondwetsartikel,
dat zichookvoorgelijkheidvanmatenengewichtenuitspreekt,
bewijstalleenmaar,dat deopstellersvandit artikeleenconcreet sociaal-economisch beleidvoorogenstond endat zijaan
imitatievanFransevoorbeeldengeenbehoeftehadden.
Menwilde ookwerkelijkhaastmakenmetdeinvoeringvanhet
metrieke stelsel. Op 22 mei 1798diendedeDirecteurFokker,,
dieook lidvandeGrondwetscommissie geweest was,in de vergaderingvanhetUitvoerend Bewindhetvoorstel ineenbeginte
makenmet de realiseringvanartikel 59- Daaropwerdbesloten
ditvoorstel inhanden te gevenvan de DirecteurenFijnjeen
Fokker "ommetassumtievananderedeskundige engeschikte persoonen zoospoedigmoogelijkeenvolleedigrapport desaangaande
bijdit Bewinduit tebrengen(26).Daarvan zouechternietskomen,want op 12junideden rechtsedemokraten, zoalsDaendels,
SpoorsenGogeleengeslaagde greepnaardemacht,waardooraan
hetbewindvanFijnje c.s.eeneindekwam.
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De eerste voorbereidingen
Hoewel zijernaarstreefdenlinksenrechtsteverzoenen,
waren de nieuwemachthebbers tochvoorstandersvanuitvoering
vandebestaandeStaatsregeling.VooralGogelheeft als agent
vanfinanciënindezeperiode van hetUitvoerend Bewindverschillendeorganiekeeenheidswetten opgesteld. Verder treffen
webij de agent van nationale oeconomie,Goldberg,gedachten
aaneenmeergeleideeconomische politiek aan.Inditkader pasteookdeinvoeringvanhetmetrieke stelsel.Hetnieuwebewind
heeft zich al dadelijk overdit probleem gebogen.Nadat Gogel
enGoldberginterndezekwestiebekekenhadden,beslootdeEerste
KamervanhetVertegenwoordigend Lichaamop11augustus 1798een
commissietebenoemenomadviestegeven "ophoedanigewyzehet
beste zoudekunnenwordenvoldaanaandeninhoudvanhet eerste
gedeeltevanartikel59derAlgemeenBeginzelen vandeStaatsregeling".Toendezecommissie op 23januari 1800verslagvan
haarwerkzaamhedenuitbracht,moest zijbekennen,dat zeeigenlijknietsgedaanhad.Helemaalverwonderlijkwasdat niet.Van
3augustus 1798 tot 29 juli 1799haddenVanSwindenenAeneae
deBataafseRepubliekophet internationale congresoverhetmetrieke stelsel inParijsvertegenwoordigd(27).Decommissiewildeeerstweleenshorenwathunbevindingendaargeweestwaren,
Zesteldedaarom voordekwestievandeinvoeringvandenieuwe
matenengewichtennaarhetUitvoerend Bewind terug te spelen
methetverzoek overdeze zaakteadviseren.HetUitvoerendBewind droegop28januari aan de agent vannationale oeconomie
opom "deconcert"metVanSwinden en Aeneaehierovereenadviesuit tebrengen.Goldbergwaseenondernemendman,maarhij
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wasookeenvertegenwoordigervandeAmsterdamse handelsbelangen,
waarvanwe al eerder gezien hadden,dat ze niet stonden te
springenominvoeringvanhetmetrieke stelsel(28).Zijnaanpak
van dit probleemwas dan ookniet zo geweldigenergiek.Dat
blijktb.v.uit eenbrief,diehijop5februari aanVanSwindenstuurde(29).Hijschreefdaarino.a.: "Het ismijvoorgekomen,datdebedoelingderEersteKamer,zichvooralsnog,minderuitstrekt,tot eenedaadlijkenintrainbrengingvangelijke
matenengewigten,danweltothet ontvangeneener stelligeopgavenaarwelkeonveranderlijkegrootheid dezelve overdegehele
Republiek zoudekunnen,enbehorentewordengelijkgemaakt,"
VanSwinden zondGoldbergop12februari 1800eenuitgebreid
rapport,waarinhijpreciesdewerkingvanhetmetrieke stelsel
uiteenzette en aangaf welke stappenondernomen zoudenmoeten
wordenomtotinvoeringovertekunnengaan(30).Voordeverdere
ontwikkelingen ophetgebiedvandeeenmakingvanmatenengewichtenisdit rapportuitermatebelangrijkgeweest.Allemaatregelen,dieindeloopvanditvaak zomoeizaam voortschrijdendeprocesgenomenmóestenworden,vindenwehieralaangeduid.
Alsvoorbeeld noem ikhetonderdeel,dat onshierhet meestaangaat,het onderzoekvan de bestaandematen en gewichten.Van
Swindenadviseerde daarover: "datdeAgentvanNationaaleOeconomievannuafaan,allededepartementale Bestuurenverzogt,
hem allediemaatenengewigtenoptegeeven:metbijvoegingvan
derzelver onderdeelen en veelvouden,gebruik: aanwijzing der
grootte zodaaroverimmersproeven zijngedaan,met aanwijzing
derplaatsenalwaar standaards diermaaten engewigtenbewaard
worden;deopgaave der stoffewaaruit die standaardsgemaakt
2ijn:het jaar-getal(zomooglijk)waarinzijvervaardigd zijn
etc.: teneindedit allesbekend zijnde,mendaarvanbehoorlijke
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Tabellen zoudekunnenvervaardigen,envervolgends zichbedenkenopdewijzewaaropmendie standaards zoudekunnen doenonderzoeken,meetenenonderlingvergelijken."WiedeVergeliikingsTafelsvan 1Ô12doorleest, zietdatuitdergelijke navrageninderdaad zeerveelgegevens voortgekomen zijn.
OokAeneaeheeft aanGoldberg zijnmeningoverhetmetriek
stelsel te kennengegeven.Het advies,dat hijop26februari
1800inzond,was veelwijdlopigerdandatvanVan Swinden,maar
bevatteminder concreteaanwijzingen overdewerkwijze diegevolgd zoumoetenworden omtot resultaten tekomen(3l)Opparlementair niveauismen in 18OÜmethetmetrieke stelselnietverdergekomen.De zaakberusttebijdeagent vannationale oeconomie.Dezemaaktegedurende vele maanden eenïnspectietocht door het land, zijn bekende "huishoudelijke"of
oeconomische"reis, zodat hijgeentijdhadvoorhet formuleren
vanwetsontwerpen(32).Het probleem van de maten engewichten
heeft onderwegwel zijnaandacht behouden.Mondeling enschriftelijkheeft hijopvele plaatsen enaanverschillende personen
inlichtingen op metrologisch gebiedgevraagd.Vooral hetijkwezen enderelatie vanmaten engewichten tot plaatselijkebelastingenhaddendaarbijzijnbelangstelling(33)•Verderheeft
hijzichna zijnterugkomst inDenHaagmodellen enstandaards
oplatensturen(34).
IntussenbegondeEersteKamerenigszins ongeduldigteworden.Injanuari 1801 drongmen erbijhetUitvoerend Bewindenkelemalen opaanspoedigeenadviesuit tebrengen.Bijdebesprekingvanplannentot invoeringvaneenalgemeen belastingstelsel steldedeEersteKamernogeensduidelijk, "dateenvormigheid indeBelastingenookeenvormigheid vordert indeMaaten
enGewigten."Menbeslootdanookop4februari aanhetUitvoe-
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rendBewind adviestevragen "nopens den voet opwelkegelyke
Maaten en Gewichtenin 'tBataafsohGemeeneBest zoudekunnen
worden ingevoerd,welspeciaal tenaanzien van eengelykeMaat
op de Graanenenzulks ten eindedaarvan,byde invoeringvan
hetnieuweStelsel vanAlgemeeneBelastingenkunnenwordengebruikgemaakt."VoorhetUitvoerend Bewindwasditverzoekaanleidingdeagent van nationale oeconomienogmaalsaantesporen zijnrapport inzakedematenengewichten intedienen. Op
7maart bood Goldbergeenadviesaan,waarindevoorstellenvan
VanSwindenvrijwelgeheelovergenomenwaren.Aandehandhiervan
stelde het Uitvoerend Bewind eenstukop,dat op23aprilaan
deEersteKameraangebodenwerd.Dezebenoemdeop4mei eencommissie,dieoverdevoorstellenzoumoeten rapporteren.Hetverslagvandeze commissie,datop27augustusbehandeld werd,bevattedezelfde elementenalshetplanvanhetUitvoerend Bewind.
Ogenschijnlijkverliepallesdus zoalsVanSwindenvoorgesteldhad.Erwasechteréénpunt,dat aanmerkelijkvanzijnoorspronkelijke opvattingen afweek.Voortdurend vindenwijeensterkeaandrangtothetgebruikvanNederlandse namenvoordenieuwe
maateenheden.Dit iseenvandevele aanwijzingen,dathetpolitieketijsteedsmeerbegontekeren. De tegenkantingtegen
allerlei vernieuwingsplannenwerdsterker.Inverschillendevormenliet destemvan het behoud zichhoren;o.a. indezeroep
omNederlandse namen.Van Swinden speeldehierbijeenmerkwaardige rol.Totnutoehadhijzichsteedseenvoorstandergetoond
vandeGrieks-RomeinsenomenclatuurvandeFranseAcadémie.In
eencommentaar,dathijals lidvan het Uitvoerend Bewind bij
hetadvies van Goldbergschreef,merktehijevenwel op: "Men
zalnadermoetenraadpleegen over de naamenwelkemeninonze
TaalaandeLandmaat,deinhoudsmaat,endeeenheiddergewigten
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geeven zal:daardenaamenAre,Litre,Kilogrammetevreemdzoudenklinken"(35)- Het isveelbetekenend, dat VanSwinden,die
alsGallomaanteboekstond,hierbijrefereerdeaanhetdecreet
vandeFranse consulsvan 13BrumaireAnIX(=4november 1Ö00),
waarbijdeklokopmetriekgebiedinFrankrijk een flinkeind
teruggezet werddoorhet gebruikvanoudenamenweertetolereren. Ikvrees,dat zijnzwakontwikkeld politiek reukorgaanhem
indezekwestie lelijkpartengespeeldheeft.

Het tij keert: de rechtse staatsgreep van 1801
Hetwetsontwerpbetreffende de nieuwematen en gewichten
heefthet net niet gehaald.Vlakvoor de eindstreepwerdhet
overvallendoorderechtse staatsgreepvanhalfseptember1801,
dieaan de Bataafse lente een eindemaakte. De EersteKamer
heeft het rapport van de commissieuit zijnmiddenop 17septembernogkunnengoedkeuren,deTweede isernietmeeraantoegekomen.In de nieuweStaatsregeling,die op 16oktober1801
afgekondigdwerd,kwamalsartikel 19voor:"Er zulleneenerlei,
indeRepubliek reedsbekende,MaatenenGewigten,alomworden
ingevoerd,opzodanigentyd enwyze,als de Wet nader zalbepalen."Eennogal onduidelijk artikel,voorwaar!Want wat was
nudebedoeling?Wilde men tochhetmetrieke stelsel invoeren
ofzoudenbepaalde lokaleofregionalematenvoorhetheleland
bindendverklaardworden?(36)VolgensVan der Palm,deoratorischewindvaandiemetdeputschvanseptembermeegedraaidwas,
hadmenweldegelijkhetmetrieke stelselophet oog.Denieuwe
maten en gewichten zoudenovereenkomstighetKaroerbesluitvan
17septemberwordeningevoerd.Deuitdrukking "indeRepubliek
reedsbekende,MaatenenGewigten" zou slechts"eeneverwaar-
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loosdeuitdrukking vanden steller"geweest zijn(37).
Formeel hadVanderPalm zekergelijk.Met verwijzingnaar
het adviesvanhetUitvoerend Bewind van23april 1801,stelde
het Staatsbewindop26maart 1bÜ2aanhetWetgevend Lichaam voor
tot invoeringvangelijkematen en gewichten overtegaan.Er
was echtereenbelangrijke restriktie.Het Staatsbewind oordeeldehet"voor als nogvoldoende te zyn,slechts den grondslag
van alle Maaten enGewigten,benevens de éénheid derLengtemaaten tebepalen,lieververkiezende debepalingdereenheden
vandeoverigeKaaten,alsir.edevandeGewigten,totdefinale
Wet tebesparen."Hel werd aanG.J.Palthe opdracht gegevende
bestaandematen engewichten indeRepubliek teregistrerenen
daarvanvergelijkingstafels tevervaardigen.
Palthewaso.a. de schrijvervan het in 1Ö00anomienbij
CrajenschotteAmsterdam verschenen boekje "DeTientalligeVerdelingdernieuweMaten enGewigten".(36)VerderhadhijbijVan
Swinden,tijdensdiens lidmaatschapvanhetUitvoerend Bewind,
naardepositievanijker-generaalgehengeld, zoalshijookal
eerderbijdeagent vannationale oeconomieom eenbaantjeaangeklopt had(39)» Nadestaatsgreep zaghijkennelijk zijnkans
schoon,want hijdiendetenminstebijhetStaatsbewind eenuitvoerigememorie in,getiteld "Gedagten hoehet nieuwematenen
gewigt-stelsel opeeneeenvoudige engemakkelijkewijzezoudein
tevoeren zijnindeBataafsehe Republiek"(40).Alseenvande
belangrijkstevoorwaarden voor het welslagenvan die ondernemingnoemde hij o.a.deaanstelling vaneenalgemene ijk-of
waagmeester,diebijdeverschillende departementen inlichtingen
overbestaandematenengewichten inzoumoetenwinnen.Palthe's
opzet slaagdeniet helemaal.Hijwerdwelbelast methetmetrologischonderzoek indeRepubliek,maardebegeerde funktieging
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zijnneusvoorbij.
Gezien detoegenomenmacht vanderechterzijdevielhetniet
teverwachten,daternogeenwet ophetmetrieke stelselkomen
zou.HetWetgevend Lichaam benoemdenogwel eencommissie,die
op 19meiadviseerdehetvoorstelvanhetUitvoerend Bewind over
tenemen.Het rapport van deze herenwasechter zooppervlakkig,dat iemand als Van Swinden zichb.v.afvroegof "derapporteursdezaakgenoegsaamhebbeningezien"(41)•HetWetgevend
Lichaam stelde zichdesondanks op8juniachterdit rapport en
maakteditbesluit aanhet Staatsbewind bekend.Dit benoemdeop
zijnbeurtweereencommissieomhieroveradviesuittebrengen.
Dezecommissie,bestaandeuitBesier,VanHoogstratenenDeLeeuw,
heeft deplannentotinvoeringvaneenwet ophetmetrieke stelselopdemeest effektievemaniergesaboteerd.Zeheeftnamelijk
helemaal nietsgedaan enallevoorstellen enrapportengelaten
voorwat zewaren.
IntussenwasPalthenijveraanhetwerkgetogenom bi;dedepartementalebestureninlichtingen overdeopdatmomentgangbarematenengewichten intewinnen(42).Tenbehoevevanzijn
vergelijkingswerkzaamhedenkreeghijop5 julid emeterdieVan
Swinden enAeneae in 1799uitParijsmeegenomenhadden,tengebruike.Op28septemberwerd hem ookeenassistent toegevoegd
indepersoonvanJ.P.Fokker,deman,dieinhet voorjaarvan
1798bijhet propageren van het metrieke stelsel zo'nbelangrijkerolgespeeldhad.
Wat PaltheenFokkerindedaaropvolgende jarenpreciesgedaanhebben,isniet ergduidelijk.Iniedergeval z;ijnzeaan
het opstellenvanvergelijkingstafelsniet toegekomen.Welhebben zij allerleimeetapparatuur latenvervaardigen,want op
28januari1805ontvingPalthevanhetStaatsbewindƒ 4000,=als
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vergoedingvoordegemaakte Kosten.Bijdiegelegenheidwerd eenterookbeslotendeRaad vanBinnenlandse /'.akenverdermetde
behandelingvanhetprobleem vandenieuwematenengewichtente
belasten.DeRaad kreegdaarbijdeuitdrukkelijkeopdracht "om
devereischteVergekykingstafelon tusschendenatuurlyke ende
thanshierteLandegebruikelykeBatenenGewigten tedoenvervaardigen".

Aeneae en de voorbereiding van de wet van 1februari 1809
Deredenenvandezemetrologischeoplevingwarenvanfiscale
enpolitieke aard.Depolitieke toestandvandeBataafseRepubliek zag er steedsminderrooskleuriguit.Verhoging van de
belastingopbrengst doorgrotereuniformiteitenmeerefficiency
bijdeinvordering zoumisschien enigeverlichtingkunnenbrengeniDaarnaastwashet raadpensionarisschapvanSchimrnelpenninck
alindemaak.Eenvandeeisen,diedekeizerbijdeonderhandelingendaarovergesteld had,was de eenheidvanbelastingen
geweest(43)- Zonderuniformiteitvanmaten engewichten zouzoietsnatuurlijk niet teverwezenlijken zijn. Schimrnelpenninck
heeft zichlangetijdtegendebelastingplannen,diedoorGogel
opgesteld waren,verzet,maaruiteindelijkmoest hijtoegeven.
BijStaatsbesluitvan 12juli 1Ö05werdhet principevanalgemenebelastingenvastgelegd(44)•
Eenvandemaatregelen,dieinditkadergenomenwerden,was
deaanstelling,op5juli 18O5,vanAeneaetotCommissarisAdviseurtotde ZakenderWis-,Natuur-,Schei-,enWerktuigkunde
bijhetDepartement vanBinnenlandse Zaken.Hijzouzichvooral
methet probleem vandematenengewichtenbezigmoetenhouden,
"waarvandeeindelijke beslissingtenoodzake]ijkerwierd,we-
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gensderzelver invloed opdeIntroductievanhetnieuwe stelsel
vanalgemeeneBelastingindit Geraeenebest."OpadviesvanAeneaewerden indevolgendemaanden aandeDepartementalebestureninlichtingengevraagd overmaten engewichten,detoestand
vanhet ijkwezen endebewaringvanslapers enstandaards.
Medeopzijninstigatiekwam op 15november 1805eenBesluit
vanhetWetgevend Lichaam tot stand,waarbij de maten engewichtenbepaaldwerdenwaarnaar provisioneel de nieuwebelastingenberekend en ingevorderd zoudenworden.Alsgrondslagen
voor dit belastingstelsel werdeno.a.genoemd de Amsterdamse
graanlast, de Amsterdamsewijn- en oliematen,het Amsterdams
waaggewicht,deLeidseturfton, de Rijnlandsevoet endeDordtsefruit-encementtonnen.Ditbesluitbetekende natuurlijkeen
overwinningvandeanti-metrieke onderstroom,dieweenkelejarengeledenookalinaktiegezienhadden.Opdetotstandkoming
ervan zal vooral vanuit Amsterdam aandranguitgeoefend zijn.
OokbijAeneae,diezichindezekwestieniet erg zuiverinde
metrieke leergetoondhad,kunnenweduidelijkAmsterdamseinvloedenbespeuren(45)• Inaansluitinghieropwerden van overheidswege Specie-tafelengepubliceerd,waarnaar enkele nieuwe
belastingenberekend zouden worden. Deze Specie-tafelenwaren
opgestelddoorAeneaeenbevatten ook opgavenvan de grootte
vanmatenengewichteninverschillende plaatsenvanons land(46).
DevervangingvanSchimmelpenninck doorkoningLodewijkNapoleonin juni 18O6heeft de aktiviteiten opmetrologischgebiedwaarschijnlijk enigetijdin het slopdoengeraken.Innovembermoest Gogelertenminstebijdekoningopaandringen,dat
eraandit probleem weeraandacht besteed zou worden(47).Een
koninklijk decreet van 4 februari 1807 gaf daaropaandeministervanbinnenlandse zakendeopdracht hetwerkmetbetrek-
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kingtotdematen engewichtendoorAeneaetelatenhervatten.
OnderLodewijkNapoleonwas het staatsapparaat voor eendeel
beraandmetdemokratendiehunbeginselen indegrondwet van 1798
neergelegd hadden.Aanhenishet tedanken,dat ernuookwerkelijkallerlei eenheidsbevorderende maatregelen doorgevoerd
werden.In de kwestie,die ons aanbelangt,merkenwedatbij
voorbeeld aandewerkzaamheden van de in 1806ingestelde CommissievanSuperintendentieoverdezakenrakendedeVepondingen.
In 1807steldedezecommissie o.a.dedefinitieve lengtevande
Rijnlandse roede vast.Dezelengtewerd ook als uitgangspunt
aangenomeninhetdecreetvan 15augustus 1808,waarindegrondslagenvanvergelijking tussen deHollandse endeFranse(=metrieke)matenvastgesteldwerden.
OpadviesvanAeneaewerdenbijkoninklijkdecreetvan3maart
1807twee commissiesbenoemd.Deeerstemoest zichbezighouden
methet onderzoekvan de op het departement vanBinnenlandse
Zakenaanwezigemodellen enstandaards,detweedekreeg totopdracht voordenieuwematenengewichtenHollandsenamenteontwerpen.Beidecommissiesbrachteninhetnajaarvan1808verslag
uitaandekoning(46).Medeopgrondvandeze rapportenkwamde
wetvan 1februari 1809totstand,waarbijbepaaldwerd,datin
ons land,met ingangvaneennadervasttestellen tijdstip,het
metrieke stelsel ingevoerd zouworden.

De commissie uit de Eerste Klasse van het Instituut
Nadeuitvaardigingvandezewet werd deEersteKlassevan
het Instituut bij de verdere uitwerking ervanbetrokken.Deze
benoemde eencommissie,waarinVan Swindendedrijvende kracht
zouworden.Omdat de regeringhet metrieke stelselop 1juli
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1810inwerkingwilde laten treden,diendeerhaast gemaakt te
wordenmethetvervaardigenvanvergelijkingstabellenvanoude
metnieuwematen engewichten.Menwasvooral ingegevensover
lengtematengeïnteresseerd,omdat die het eerst een metrieke
gedaante zoudenkrijgen.Opadviesvan de commissie werdenop
25april 1809aandelanddrosten inlichtingen gevraagd overde
voet-enroedematen inhundepartementenenoverde ijk,dieer
optoegepast werd.Deantwoorden opdezevragenwerdendoorde
minister van Binnenlandse Zakenaan de EersteKlassedoorgestuurd.Verderkreegdeze de beschikking over de modellenen
standaardsvan lengtematen,diedoorde landdrosten opgezonden
waren.
SamenmetVanSwinden speeldeAeneae indeze periode eenbelangrijkerol.BehalveAdviseurtotdeZakenderWis-,Natuur-,
Schei-enWerktuigkunde washijookInspecteurvandenieuwematenengewichten.Indiefunktiewashijbelastmethetverrichtenvandie technischewerkzaamheden,dievoordeinvoeringvan
hetmetrieke stelsel nodig waren.Dat hield o.a.in, dat hij
alle opgezonden standaardsenmodellenopmoestmeten endevergelijkingenuitmoest voeren diehem doordeEersteKlasseopgedragenwaren.Deresultatenvandedoorhemverrichtemetingen
warenbindendvoordeeersteKlasse.
Aeneaeverzamelde op die manier zeer veel gegevens.Deze
vormdeneenaanvullingopdeuitkomsten van de vergelijkingen
diehijsedert 16O5verricht had endeberichten diehijsinds
dietijd overmaten en gewichten binnen gekregenhad.Verder
stondenhem deinlichtingen tendienste,die Palthevanaf 1&02
ingewonnen had.Ookishetwaarschijnlijk,dathijinzagegehad
heeft indeopgaven,dieGoldberg in 1800ontvangenhad.Tenslottebeschikte hijovergegevensuit losse persoonlijkeonder-

31

zoekingen en uit oudere literatuur, zoals Dou enMopgenster.
Hetwasdebedoelinggeweest,dat hijindeKoninklijkeAlmanak
voor 1806vergelijkingstafelsvanalleHollandsematen en gewichten zoupubliceren,maarhijheeft zichtot deAmsterdamse
beperkt(49).
Voor zoverhetdelengtematen betrof,hadAeneaealeensvoor
deHoofdcommissie totdeverponding een overzicht gemaakt van
debelangrijkstematendiehem opdatmoment bekend waren.Een
kopievandit overzicht,getiteld "Lengtevaneenaantal landroeden,uitgedrukt in 100000

delenvandeechteHijnlandsche

Roede",stuurdehijop 8 juni 1809aanVan Swinden(50).Op24
oktober 1809 zondhijbovendien aandeEersteKlassevanhetInstituut eenbijzonder uitgebreid stukwaarin hijgegevensover
verschillende soortenmatenengewichtenverwerkt had.Detitel
ervanluidde "Uittreksels uitvelehonderdenbrievenentabellen,inhet eerstebegindernegentiende eeuw,inverschillende
jaren op openbaargezagaangevraagd,houdende opgave omtrent
matenengewigten".(51)

De Vergelijkings-Tafels vanVan Swinden
Dewerkzaamheden vandecommissievoordematenengewichten
zijnna de inlijvingvanons landbijFrankrijk stil komente
liggen.Van Swindenhadechteralop 15oktober 1&09vandeministervanBinnenlandse Zakentoestemmingverkregen Vergelijkings-Tafelsvanoudeennieuwematenuit tegeven(52).Hijis
daarom toch maar tot publikatieovergegaan.Uit 1Ö10dateren
o.a.de "Vergelijkings-Tafel tusschen hetFrans Gewigt,ofKilogramme,enhetAmsterdams Gewigt"en het "Onderrigt overde
Fransche enHollandscheMunten enderzelververgelijking".Bei-
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dewerkjeswaren zeersummier,evenalsdein 1811doorhemuitgegeven "VergelijkingsTafelstusschendeElle-maatendenMètre".
Veelopgavenoverplaatselijkematen engewichten heeft hijer
nogniet inopgenomen.Datgeldt ook voor het "Onderrigt over
het Gewigt,deGehalteendenPrijs van Goud en Zilver", dat
eveneens in 1811uitkwam.Welveelmetrologische gegevenstreffenweaanindeboekjes,dieindeeerstehelftvan 1612verschenen zijn,n.1. "Vergelijkings-Tafels tusschendeHollandsche
VochtmatenendePransche,genoemd Litre enHectolitre;methet
nodigeOnderrigt overdezelve","Vergelijkings-Tafelstusschen
deHollandscheKoorn-matenendeHectolitre;methetnodigeOnderrigt overdezelveMaten" en "Vergelijkings-Tafelstusschen
deHollandsche Lengte-Maten endenMètre;methetnodigeOnderrigtoverdezelveMaten"en"Vergelijkings-Tafels tusschendeHollandscheLand-MatenendeHectare;methetnodigeOnderrigt over
dezelveMaten."IndeboekjesoverhetGewicht,deVochtmaten,
deKoornmaten,deLengtematen en de LandmatenhadVanSwinden
ookeenFransevertaling opgenomen.InallegevallenwasP.den
Hengst &ZoonteAmsterdam zijnuitgever.

De departementale commissies van 1812
Deaantekeningen,dieVan Swindenin zijneigenexemplaren
vandebovengenoemde boekjesgemaakt heeft,vormentendelede
neerslagvaneenvolgendefasevan het metrologisch onderzoek
inonsland.Injuni 1812schreef de FranseministervanBinnenlandse ZakenaandeprefektenvandeNederlandse departementen, datdeinvoeringvanhetmetrieke stelselweeropganggebrachtmoestworden.OvereenkomstighetdecreetvanhetDirectoirevan23december 1797dienden in alledepartementencom-
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missies ingesteld tewordendiedeoudematen engewichtenmet
denieuwemoesten vergelijken(53)•Sommige vandeze commissies
zijnbijzonderaktiefgeweest enhebben in 1Ö12en 1ó13uitgebreide rapportenuitgebracht.Inanderedepartementen heeftmen
het ervrijwel bijlaten liggen(54)- Ophetmoment vandeverdrijvingvandeFransenwasnoggeenvandezeverslagen m druk
verschenen.De "Onderrigtmgaangaande de nieuweMaten enGewigten",diein 1ö12doordeCommissie totdeMa!en enGewigten
innotDepartement derBouchesduRhinuitgegeven was,hoort in
dezeca'egune eigenlijkniet thuis.Deze commissie wasnamelijk
eerder,op 30januari 1011,inhet levengeroepen.
Op20februari 1Ö14verzocht de Commissaris Generaal voor
Binnenlandse ZakenaandeCommissarissen Generaal vanalledepartementen omtoezendingvanafschriftenvande rapporten en
andere stukken, die door de commissies ingeleverd waren(^s).
Hetnieuwebewindwenste ooktotinvoeringvanhetmetrieke stelselover tegaanenvroeg op 15april 1814aandeEersteKlasse
vanhet Instituut zijnmedewerkingtewillenverlenen bijdevoorbereidendewerkzaamheden.Devolgendedagwerden aandeEerste
Klassede stukkenvandecommissiesuit de Franse tijdtoegezonden,voor zover zebijhetministerievanBinnenlandse Zaken
ingekomenwaren.VanSwindenwas lidvande commissie,diedoor
deEerste Klasse ingesteld was om overhet verzoek vandeminister rapport uit tebrengen.Indiefunktieheeft hijoikdie
stukken onderogengekregen,zodat hijzevoor zijr.aantekeningenheeft kunnengebruiken.

De herkomst van de gegevens vanVan Swinden
Inde lateremetrologische literatuurbestaat enigeondui-
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delijkheid over de bronnenwaaruitVanSwinden, zowelvoorde
"Vergelijkings-Tafels" zelfalsvoordeaantekeningen daarbij,
geput heeft(56).Daarom lijkt het me nuttigdit punt nogiets
nadertebekijken.Devoornaamstebronvormenniet deonderzoekingenvanVanSwinden zelf,maardegegevensdieAeneaebijeen
gebracht hadin zijn "Lengtevaneenaantal landroeden"enzijn
"Uittreksels uit velehonderdenbrieven en tabellen".Deberichten,waarop deze lijstensteunden,heeft VanSwinden zelf
nooit onderogengehad.
Aeneaewasmethet resultaatvanal zijninspanningen bepaald
nietgelukkiggeweest.Debriefwaarbijhijde "Uittreksels"aan
deEersteKlasse stuurde, moge ons een waarschuwing zijn,de
gegevens uit VanSwindens "Vergelijkings-Tafels"nietklakkeloosvoor juistaantenemen.Aeneae schreef o.a.: "WelkeStaat
erintusschen opdeze opgaven overhoops te maken zij,mogede
Commissie,uit Vergelijkingmet hetgeen reedsbekendmögtzijn,
of uit onderlinge vergelijkingbesluiten.— Ikvoormijstel
inweinige opgaven zooveel vertrouwen,dat ik er opafzoude
durvengaan:want, men Stellevoor een oogenblik datmenmet
zeergrootenaauwkeurigneidgemeten,ofgewogen hebbe— ismen
dannogverzekerd geweest van de juistheidderStanders,wr..-tegen de Vergelijking geschied is?— endergelijkvragenkan
menvele doen"(57).
VanSwindenheeft zichin het openbaarniet ergduidelijk
overdekwaliteit vandegegevensvanAeneaeuitgelaten.Uit een
conceptbriefvan 19november 1Ö14aandesecretarisvande"Commissievanonderzoek enverevening der pretensienvoortspruitendeuitgedane leverantienaandeGeallieerdeTroupen"blijkt
echter,dathijookovertuigd wasvan "het onvoldoende vanverre
demeeste berigt;en"(sb).Dat neem:,nietweg,dathijer,eerst
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voordedrukvande "Vergelijkings-Tafels"enlatervoordeaantekeningen daarbij, ruimschootsgebruikvangemaaktheeft.
Naast deberichtenvan Aeneae spelen de antwoorden vande
landdrosten uit lb09eenbelangrijkerol.Dekwaliteit vandeze
antwoorden was nogalverschillend.Somswaren het zeeroppervlakkige opgaven.Inanderedepartementenhadmenerechter deskundigen bijgehaald, zoalsb.v.inGroningen,waardemedewerkingvan Prof.Baart delaFailledoorVanSwinden speciaalvermeldwordt.
Natuurlijk treffenweinde"Vergelijkings-Tafels" ook een
belangrijkresiduvanVan Swindens eigenwaarnemingen enonderzoekingenaan.Hijhadopdatpunt immersaleen langeervaring.
Het isb.v.bekend,dathijreedsin 1792deindeOLV-kerkte
Maastricht aanwezige standaardmatenhad latenopmeten(59)•Bovendienhadhijuit literatuurengedruktebronnenveelgegevens
verzameld.Alinde "Verhandeling overVolmaakteMaaten enGewigten"van 1802komen we citatentegenuit de Tegenwoordige
Staat,het Groot Placaatboek,Dou,Morgenster,etc.Inditwerk
hadVanSwmden ookvergelijkings-tabellenafgedrukt,welkehij
in 1b05,vanfoutengezuiverd,had latenherdrukken(6ü).
Verderkomenweinde "Vergelijkings-Tafels"tweenamentegenvandevelehonderden personenwaarmeeVan Swindenincorrespondentie stond.DeenewasLucasOling,een zilversmiduit
Leeuwarden.Dezeautodidaktenamateur-wiskundigeheefthemvooral indejaren 1804en 1805veelinlichtingen overFriesematen
verschaft..Deanderecorrespondent was deEnschedesetextielondernemer LambertusNieuwenhuis.Hijwaseenmanmeteen bijzonderbredewetenschappelijkebelangstelling.Behalve overmatenengewichtenheeft hij jarenlang met Van Swindengegevens
uitgewisseld overastronomie,meteorologie enmagnetisme.Zijn
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metrologischeinformatiesbetroffenvooralTwente(6l).Tenslotte
wijsikernogop,dat de Commissie,die in de "Lengtematen"
s.v. Drechterland enHoorngenoemdwordt,inhet levengeroepen
wasdoorhetdepartement HoornvandeOeconomischeTak.Hetuit
1786daterendeRapportvandezeCommissiewasin1792gedrukt(62).
Voorzijnaantekeningen heeftVan Swindenindeeerste plaats
gebruikgemaakt vandeverslagenvandecommissiesdiein1811
en 1812door de prefekteningesteldwaren.Deomvang van het
materiaalwas perdepartement verschillend. Indedepartementen
vandeMondenvandeMaas (Zuidholland)endeBoven-IJsel (Gelderland)had iren zichbeperkt tot het overnemenvangegevens
uitVanSwindens eigen "Vergelijkings-Tafels".Elders had men
meeraktiviteit vertoond.Uit hetDepartement vandeMondenvan
deRijn(Noordbrabant)kennenwedein 1812gedrukte "Onderrigting".Inhetdepartement vandeMondenvandeIJsel(Overijsel),
waarJ. terPelwijk de drijvendekracht geweest was,bleekde
commissie zelfoponderzoek uitgegaante zijn(63).Decommissieinhetdepartement vandeZuiderzee(NoordhollandenUtrecht)
hadvoortdurend innauw contaktmetVanSwindengestaan.Opzijn
advies had menuitallegemeentenmodellen en standaardsvan
maten engewichtennaarAmsterdamoplatensturen.Gedurendede
tijdvandewerkzaamheden haddecommissievanhetgemeentebestuur van Amsterdam zelfseeneigen pied-à-terre terbeschikkinggekregen(64).Indenoordelijkedepartementenwasmenook
bijzondernijverbeziggeweest.DeFriesecommissie hadbijalle
gemeente-endijkbesturenom inlichtingengevraagd.Opdiemanierhad zijzeerveelgegevensverzameld,hoewelwewelmoeten
bedenken,dat eendeelvandeopgavenderpondematen zuiverconstructiewerk zijn(65).Het rapportvandecommissieuithetdepartement van de WesterEems (GroningenenDrente)wasvande
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handvan de voormaligegenie-officierS.C.BuwamaAardenburg.
MerkwaardiggenoegisVan Swindenwild enthousiastvanzijnverslag,hoeweldemantocheenhoophistorischewartaaluitgeslagenhad.Verderhadhijhetmerendeel van zijninformatiegewoonovergeschrevenuit eenvandeveledrukkenvan "DiegrootheytdermatenvanGrasen,Jucken,Deymaten,Voerlingen,Groote
endekleinehonderden",ietswatin 1809ookaldoorProf.Baart
delaPaillegedaanwas.
Nadat VanSwindendegegevensuitderapportenvandecommissiesovergenomenhad,heefthijookdebeide lijstenvanAeneae
nogeensdoorgelopen en er allerlei opgaven,diehijnogniet
inde"Vergelijkings-Tafels"verwerkt had,uit overgeschreven.
Hijmoet dit allesgedaanhebbenkort nadat deEersteKlassevan
het Instituutweerbijdewerkzaamheden tot voorbereidingvan
hetmetrieke stelsel ingeschakeld was.Uitdeal eerdergenoemdeconceptbriefaandesecretarisvande "Commissievanonderzoek en vereveningderpretensienvoortspruitende uit gedane
leverantienaandeGeallieerdeTroupen",diehijop 19november
1814schreef,valtnamelijk op temaken,datVanSwindentoen
alweergeruime tijdoverdiegegevensbeschikte.Dat houdtin,
datdeaantekeningenbijde "Vergelijkings-Tafels"uitaprilof
mei 1814dateren.
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Jan Hendrik van Swinden, een biografische schets

Een jeugdig geleerde
Het zaluitmijnverhaalduidelijkgeworden zijn,datdeinvoeringvanhetmetrieke stelselinNederland nietalseen zuiver
persoonlijke prestatie van VanSwindenbeschouwd mag worden.
ZelfsdeVergelijkings-Tafels,diehieropnieuwuitgegevenworden, zijnmaar zeertendele zijneigenwerk.Datneemt nietweg,
dathijdoor zijnstimulerende aktiviteitenwel eenbelangrijke
rolbij de metriekeeenwording van ons land gespeeldheeft.
Daarom lijkt hetmeredelijkaanhet slotvandezeinleidingde
aandacht nogevenopVanSwinden zelfterichten,opdatwijzijn
persoonietsbeterlerenkennen.
JanHendrik vanSwinden leefdevan 1746tot 1823« Hijwasde
zoonvanmr.Philippusvan Swinden,advokaat voor de Hovevan
Holland in DenHaag, en MarieAnneTollozan,dochtervaneen
diakenvandeWaalseKerkteLeiden(66).Zijnouderswarenlid
vandeWaalseKerk.Hieraanishettedanken,dathijalopjeugdige leeftijd vloeiendFrans heeft lerenspreken.Zijnopleidingkreeghij ten deleopschool inDenHaag,tendelethuis
van zijnvader er:vanhuisonderwijzers.Als jongentoondehij
alveelbelangstellingvoorwiskunde.Bovendienwashijeenbekwaamknutselaar.
In 1763werd Van Swinden alsstudentteLeideningeschreven.
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Aanvankelijkstudeerde hijdaar rechten,maaralspoedigzwaaidehijomnaardefilosofie.In 1766promoveerdehijopeenproefschrift overdeaantrekkingskracht.Noginhetzelfde jaarwerd
hijopvoorspraakvanderaadpensionaris VanBleiswijkteFranekerhoogleraarindefilosofie,de logicaen de metafysica.
De jeugdigegeleerde ontwikkelde niereen ongelooflijkewerkkracht.Hijbestudeerde dewerken vanNewton en Eulerendeed
onderzoekingen op het gebied van magnetisme,noorderlicht en
meteorologie.Devasthoudendheid waarmeehijzijnwaarnemingen
verrichtte,wasverbijsterend.Zoheeft hijb.v.tien jaarlang
iederuurdeafwijkingen vandemagneetnaald,dieinzijntuin
opgesteld stond,genoteerd.Bijzijnafwezigheid zorgdehijer
voor,dat de gegevensdoorvrienden,leerlingen,familieleden
of de dienstbode opgetekend werden.Zijnpublikaties overdit
onderwerpmaaktenhemalspoedigberoemd.Hijtradmetverschillendegeleerden inEuropaincorrespondentie.DeAkademiesvan
ParijsenMünchenbeloonden hem in 1776en 1780met eengouden
medaille.
Hoewelhijsomswekenlang de deurnietuitkwam,goldhij
tochalseencommunicatief ingesteld mens.Zijnleerlingen,waaronderwijveeltheologenaantreffen,kwamen regelmatigbijhem
overdevloer.Vanenigpolitiek ofmaatschappelijkengagement
valt inzijnFraneker tijdnietstebespeuren,watnietverwonderlijk is,gezienhetfanatismewaarmeehijzichmetwetenschappelijk onderzoekbezighield.

Van Swinden en Amsterdam
In 1785werd Van Swinden tothoogleraar aanhetAthenaeum
IllustreteAmsterdam benoemd.Zijnleeropdracht omvattedetheo—
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retischewijsbegeerteen de wis-,natuur- en sterrekunde.Op
geenvandezegebiedenheeft hijrevolutionaire ontdekkingengedaan.Hijwas nog typischeenvertegenwoordigervan de "oude
fysica",diegeheimzinnige krachtenalsmagnetisme enelektriciteit doorexperimenten trachtte tedoorgronden.Opwiskundig
terreinishijindeeersteplaatsalsdocent belangrijkgeweest.
Zijn "Grondbeginselen derMeetkunde" is langetijd eenveelgebruikt handboek geweest(67).
VanSwindenwasinAmsterdam minderkamergeleerdedaninFraneker.Hijwerd lid vanFelixMeritis,waarinhijspoedigeen
centralerol zougaanspelen.Tot zijndoodtoeheeft hijvoor
ditgenootschapmaarliefst105lezingenoverzeerverschillende
onderwerpengehouden.Ookopandere puntentradhijinhetopenbare levennaarvoren.Hij was president-commissaris van het
FondsterAanmoedigingvandeZeedienst,waaruit deKweekschool
voordeZeevaart onderhoudenwerd.In 1787werdhij lidvande
CommissietotdeZaken,hetbepalenderLengteopZeeendeVerbeteringderZeekaarten betreffende.Samenmet zijnleerlingen
medelid PieterNieuwland schreefhijeen "Verhandelingover het
bepalenderLengteopZee",dieveledrukken zoubeleven.Deze
belangstellingvoordezeevaart heeft hijzijnheleverdere leven
behouden.Hijcorrespondeerde regelmatigmet zeeliedendiehem
vanuitverrehavenplaatsenbrievenovernautische,astronomische
enmeteorologische onderwerpen stuurden.
InhoeverrehijzichinAmsterdam meteen ingeburgerd gevoeld
heeft,isdevraag.Volgens zijnbiografenhadhijmetdeAmsterdammersveelop."Hijvondbehageninhunnijverheid,inhunne
liefdetotKunstenenWetenschappen,inhunnengemeenebestgezindengeest"(68).VanuitFranekerhadhijookalmet inwonersvan
Amsterdam gecorrespondeerd, o.a.met het lidvandevroedschap
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J. Deutz(69).Tochkwamenverdere contacten maar moeizaam tot
stand. Nog in 1794 schreef hij aan de wiskundige Jacob de
Gelder: "ik leef hier zeer afgezonderd, enheb zeer weinige
kennissen"(70).Waarschijnlijk heeft zijngezondheidstoestand
hemvaakparten gespeeld.Verschillende malenblijkt zijnspraakvermogen het begeventehebben,waardoorhijgedwongenwerdzijn
colleges te staken engenezing te zoekeninbuitenlandsebaden(7l).

Een tegensporrelig politicus
1795betekende voorVan Swinden een jaarvangrote politieke
aktiviteit.Op 17februari werd hijsamen met o.a.Aeneaetot
lidvanhet ComitévanMarinebenoemd,datdevroegereAdmiraliteitscollegesverving.TevensvaardigdeAmsterdamhemafnaar
deVergaderingvandeProvisionele RepresentantenvanhetVolk
vanHolland.Daarinwerd hijzelfstotvice-voorzittergekozen,
maarvoordezefunktieheeft hijbedankt.Zijnargumentenvoor
dezeafwijzingwaren zijnpolitieke onervarenheid en zijndrukke
bezigheden.Deze twee redenen zienweelkekeertertafelkomen,
wanneer men VanSwinden eenpolitieke funktieaanwilbieden.
Hetmoet namelijkgezegd worden,dathi;bepaald niet heeft staan
dringen om in de politiex te komen.Het tegendeel is eerder
waar.Bijiederegelegenheid heeft hijsteedsweergetracht aan
deaandrang,dieophem uitgeoefend werd,weerstand tebieden.
Ooknadat hij in eenbepaalde funktiegekozen ofbenoemdwas,
zochthijvaaknaarmiddelen omeronderuit tekomen.We zagen
dat alindeVergaderingvandeProvisionele Representantenvan
hetVolkvanHolland.Hetwas eveneens zobijzijnlidmaatschap
vanhet ComitévanMarine.We zullenhet ooknogmerkenbijzijn
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benoeming tot lidvanhetUitvoerend Bewind in 1800.
Dit tegenstribbelenwasbeslist geenkoketterie.Zijn leven
langheeft hijeenafkeervanpolitiekgehad.Inzijncorrespondentiekomt die vrijwelnooit ter sprake.ToenDeGelderhem
eens een politiekgetint stuk stuurde,kreeghijde windvan
voren.VanSwindenantwoordde,"datiknimmeroverpolitiekzaakencorrespondeer of mijdaarmeedebemoei opwelkewijzehet
ook zij';noch in het openbaar (enuitgezonderd alleenwanneer
mijnpligthet vordert),nochinhetgeheim.Endusverzoekik
vriendelijk,dat Gijnimmerietspolitieks,ofiets van politiekegevoelen inuwebrieven laat vloeien"(72).Zoweltijdens
LodewijkNapoleon als onderWillem I heefthijverschillende
malenwetsontwerpen geconcipieerd,diemet deinvoeringvanhet
metrieke stelseltemakenhadden.Dezewerkzaamheden beschouwde
hijechterniet alspolitiek,maaralseenuitvloeiselvanzijn
wetenschappelijkearbeid.
Wanneer eendergelijketechnokraat in de politiekterecht
komt,kanmensomsvreemdedingenbeleven.Ondankshet stempel
vandoctrinarisme,datVanSwindenalspoedigopgedruktkreeg,
blijkt zijnpolitieke denken zekergeentoonbeeld van cohesie
te zijn.We ziendat in 1795duidelijkbij de kwestiesdiede
staatseenheid betreffen.Inallerlei zaken,dieaufondniet zo
belangrijkwaren,zoalshetafleggenvandeeed op de rechten
vandemensendeburgerenop de oppermacht vanhetVolkvan
Holland ging hijtegen zijnfederalistischeAmsterdamse lastgeversin.Het "AdvisoverdeNationale Conventie",dathijop
22,23en24juliuitbracht,wasdaarentegenvandienaard,dat
alleswat in Hollandconservatief enfederalistisch was,zich
erachterschaarde.Hetwas dan ook een curieusmengelmoesje
wathijdeProvisioneleRepresentantenvanhetVolkvanHolland
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aanbood.Enerzijdssprakhijzichvoor rechtstreekseverkiezingen uit, anderzijdsmeende hij,dat de Nationale Vergadering
zichalleenmethet opstellenvaneenconstitutie zoumogenbemoeienenindietussentijdoppolitiekgebieddestatus-quo zou
moetenhandhaven.Anders zoudennamelijkderechtendersouvereineHollandse natie geschonden worden. Colenbranderachtte
ditAdvis "eenvoorbeeldvanver-gedrevenstudeerkamer-democratie"(73)- Uitdestudeerkamerkwam het zeker,maarofhetnuzo
demokratischwas,betwijfelik.Desocialedenkbeelden,dieVan
Swindenerinuit sprak,warentenminsteniet de meest vooruitstrevende.Nuhaddenwedat alenigszinskunnenverwachten.
Vele jareneerder, in 1788,hadhij al weten teverhinderen,
datvrousen lidkondenwordenvaneen zoonschuldigena-politiekgenootschap als FelixMeritis.Na de vrouwen kwamen nu
- uiteraard, zouden we haast zeggen-de jodenenhetdienstpersoneel aandebeurt omgediscrimineerdteworden.Beidegroepen zoudenvolgens hemvanhetkiesrecht voordeNationaleVergaderinguitgeslotenmoetenworden. De dienstboden achtte hij
te zeerafhankelijkvanhunwerkgeversomeen zelfstandige keuze
te kunnen doen.Voor de jodengoldvolgenshem, dat zijnog
steeds een afzonderlijkenatie met eigenwettenvormden,een
situatiedie de Voorzienigheid scheen te willencontinueren.
VerderwarenNederlanders nogweltothetkiezenvanbehoorlijke
volksvertegenwoordigers instaat."Maar,indienmendegesteldheidderJoodscheNatie,hetbijzonder characterdermeesteindividueele Joodennagaat, en hetgetal der geenenonderhen,
welke totdezogenaamde smallegemeente behooren,inoverweeging
neemt, zalmenniet i.wijffeienofhet tegendeelheeft bij die
Natie plaats:omniet tespreekenvanhetgeenmenvanmisleiding,ongeoorloofden invloedetc.etc.tevreezenheeft."Vooral
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depatriottische jodendie zienindesociëteitFelix Libertate
verenigdhadden,warendoorzijnoptreden zeergeschokt.Eenvan
hunvoormannen, David Friedrichsfeld heeft zelfs een aparte
brochure tegenhem geschreven(74).
Reedsin zijnFelix-Meritis-voordrachtvan 1794hadVanSwinden zichvoorinvoeringvanhetmetrieke stelseluitgesproken.
Dit heeft echterniet tot politieke initiatievenvan zijnkant
geleid.Demogelijkhedenwaren erwelgeweest.Inoktober 1795
b.v.haddendeStaten-Generaalhemadviesgevraagd overeenverzoekvandeFranse astronomist Perny om indeBataafse Republiek
graadmetingenenastronomischewaarnemingentemogenverrichten.
VanSwmden juichteditplansterktoe,maarnoemde in zijnrapport slechtshetbelang, dat hethadvoor de geografie ende
scheepvaart(75)•Dat hiereenaangrijpingspuntlagvoorhetstrevennaareenuniform stelselvanmatenengewichten, zoudenanderen eerst opmerken(76).
Hijheeft ook zelfnogenigetijdaandit Perny-projekt meegewerkt,maardeontbindingvandeStaten-Generaal,deopdrachtgeversvanditwerk,bood hem degelegenheid zicheropformalistischegrondenaanteonttrekken.Zijn lustvoordeaktieve
politiekwas in 1795 n °g meergeslonken.Hijheeft tenminste
grotemoeitegedaanomniet indeNationaleVergaderinggekozen
teworden.Uiteindelijk ishemdatmet eenberoepopdeonverenigbaarheid van de lidmaatschappen vanhetComitévanMarine
endeNationaleVergadering gelukt(77).
InAmsterdam heeftVan Swmden zichindeze jarenverdienstelijkgemaakt doordevolkstellingteorganiseren endeeerste
huisnummeringteontwerpen.Hijschreef ookverschillende rapportenvoorhet CommittévanGeneeskundig Toevoorzigt,waarvan
hijin1798lidgewordenwas.Dezebelangstellingwasnietnieuw.
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AIin 177Ôwashijbetrokkengeweestbijdeplannentothetopzettenvaneengeneeskundige correspondentiewaarbijrnenmeteorologischegegevens wilde uitwisselen om deze voor medische
doeleinden tegebruiken(78).

De conferentie van Parijs
Op 16mei 1798liet degevolmachtigdministervanFrankrijk
bijdeBataafseRepubliek,Delacroix,aanhetUitvoerend Bewind
weten,dat ook ons land uitgenodigd werdgeleerdennaarParijs
te zenden waar op initiatief van het Institut Nationaldes
Sciences etdesArtseenconferentiededefinitieve eenheidvan
denieuwematenengewichtenvast zoustellen.Tengevolgevan
destaatsgreep van junibleefdezeinvitatie enigetijdonbeantwoord,maarnaeenherhaald verzoekvanDelacroix besloot het
nieuweUitvoerend Bewind op 3juliVanSwinden en Aeneaeals
Nederlandsevertegenwoordigers naarditcongresaftevaardigen.
Hundaggeldwerd aanvankelijk vastgesteldopƒ 12,=,maarnadat
VanSwindenduidelijk had latenweten,dat hij eendergelijk
geringbedragbeneden zijnwaardigheid vond,werdhetverhoogd
tot f 25,=.Aanvankelijkwashet debedoelinggeweest,datdeze
conferentie slechtseenpaarmaanden zouduren.Doordegebrekkige organisatie zou het evenwel pas juli 1799wordenvoorde
slotzittinggehoudenkonworden.
Van Swindenheeftopdeze conferentie eenvoorname rol gespeeld.Hijwasbijdevoornaamstemetingenbetrokken envoerde
tallozeberekeningen uit.Zijngrotekennisvandevakliteratuur
enzijnvermogen om de resultatenvanwetenschappelijk/onderzoekopeenbevattelijkemanieraananderenovertedragenmaaktenhem tot eenvoortreffelijk rapporteur.Defouten,die zijn
/
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sommenen zijn citaten altijd ontsieren, zal mendaarbijwel
voor lief genomen hebben.Zijnvoortreffelijkekennis van de
Franse taalkwam hem bijdezegelegenheid goed van pas.Mede
hieraan hadhijdeeertedanken,dat hijzowelaanhetWetgevend Lichaam alsaan het Institut National verslagmocht uitbrengenvandewerkzaamheden vandeconferentie.Dezeverslagen
maakten hem nogberoemder danhijalwas.Het Institutnoemde
ze "un modèle de laperfection dans l'art d'expliquer leur
travaux,de lesfaire comprendremêmeaux personnes,qui n'ont
point spécialement cultivé cesSciences"(79)•

Opnieuw in de politiek: lid van het Uitvoerend Bewind
Beladenmet roem kwam hijeind juli 1799thuis.Nadefinanciële afwikkelingvan zijnreis zettehijzichaanhetschrijven
van zijnmetrologisch hoofdwerk,de"Verhandeling overVolmaakte
Maaten enGewigten".Lang zouhem daarvoor echterniet de gelegenheidgelatenworden.Iemand,die in zo'ngoedblaadjebij
deFransemachthebbers stond,wasvoordeNederlandse politiek
m e t te versmaden.Wemoetenhierbijbedenken,dat men inde
eerste jarenvan de Bataafse Republiekverplicht was openbare
funktios,waarvoormen aangezocht was,teaanvaarden.Naarstig
werddanooknaarmogelijkhedengespeurd omVanSwindenvoorde
een ofanderepolitiekebaantestrikken.Het reglementaireaftredenvanVanHooff als lidvanhetUitvoerend Bewind booddie
gelegenheid.Op 4 juni 1600benoemde de TweedeKamerhemtot
directeur.Onmiddellijk zettehijzijnafweermechanisme inwerking.Hij"schreef, dat hijvergingvandereumatiek, dat hij
niets van politiek afwist, dat hijzijnstudentenniet inde
steekmocht latenendathet constitutioneel ontoelaatbaarwas
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eenhoogleraar tot een politieke betrekking te beroepen(80).
Hetmocht allemaal niet baten.Men bleefvasthouden aan zijn
benoeming.
NuVan Swindentothogeboom bevorderdwas,kunnen we uit
het ruisenvan de politiekewind ietsbeter opmaken hoe zijn
medemensen over hem dachten. De Pruisische gezant Bielefeld
schreef aan koningFrederikWillem III, dat men met zijnbenoeming tevredenkon zijn, "vu qu'outre la grande réputation
scientifique il jouit également de celled'un hommehonnête,
éclairéetmodéré".?ijngebrek aan politieke ervaringwaswel
eenbezwaar,maarmenhadtochaltijdlieverVan Swindendanzijn
tegencandidaat, de "Jacobijnse"oud-zaakgelastigeinSpanje,
Aubert(bl).
Waarmen in rechtsekringeninDenHaagwelbezwaartegen
had,was zijnsterkeoriëntatieopFrankrijk.De roddeldominee
Delprat noemde hem aanvankelijk wel een "brave homme",maar
klaagde ereenpaarmaanden laterover, dat hij"incorrigible
de sa gallomanie"was(82).Toch liepVanSwindenbepaaldniet
aandeFranse leiband.Met overtuigingkeerdehijzichb.v.tegendedoorFrankrijk geïnspireerde plannen tot invoeringvan
allerlei handelsbeperkingen.Sémonvi11e,deFransegezant,sprak
ertegenoverTalleyrand zijnverwonderingoveruit,datVanSwinden,"si connuparsonattachement pourtout cequi tient àla
révolution etàlaRépublique",zichzofel aandeabsolutehandelsvrijheid vastklampte(&3).
Van Swindenshouding in dezekwestiewaswelverklaarbaar.
Hijwas in de eerste plaatsvertegenwoordiger van Amsterdam.
Netals in 1795pasten de patriottische regenten indiestad
opvele puntenbeterinzijnreferentiekader dandeburgerlijke
demokraten.Daarom zienwehem toen,zowelalsnu,vaakbeslis-
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singennemendie inde lijnvandeAmsterdamse handelsbelangen
lagen.Kijvoeralleen een zelfstandigerkoerswanneerhetonderwerpenbetrofdienaar zijnmeningvanwetenschappenjkeaard
waren, zoals de invoeringvanhetmetrieke stelsel.Doorzijn
sterkeneiging tot politiek formalismewashijniet tot veel
soepelheid instaat.Inzaken van ondergeschikt belangleidde
diterwel eenstoe,dathijineenextremepositie terechtkwam.
Metnamebleekdat,toen er stemmenopgingen omde stadhouder
terugteroepen.Van Swinden,door zijnAmsterdamse achtergrond
tochalenigszins anti-orangistischgezind,achtte zichaanzijn
eedvanafkeer van het stadhouderschap gebonden en wildevan
geenterugkeerhoren.Mede hierdoorkreeghijdenaam eenviolent patriot eneenstokstijfdoctrinairtezijn(84).Dezeindruk
werd nogversterkt door zijnhoudingtijdensde laatstemaanden
vanhetUitvoerend Bewind.In de loopvan 1800wasderoepom
grondwetswijziging steeds sterkergeworden. De patriottische
regenten,diezichdoorNapoleongesteundwisten,rokenhunkans
omaandemacht te komen.Daartoemoesten zijechterhetUitvoerend bewindmee zientekrijgen.Defatsoenlijke,onpolitieke
VanSwindenbegreepvanaldatgeïntrigeer omhemheennietveel.
Meerkrampachtig dan doctrinairklemdehijzichaandegrondwetsbepalingvast, die iedereveranderingven de constitutie
voor I&05verbood.Daardoorkwam hijsteedsrneeralleentestaan.
Pasophetlaatst kreeghijsteunvanzijnmede-directeurErmerins,
die zichooktegendeongeoorloofdegrondwetswijzigingkeerde.
Inseptember 1&01washetevenwel bekeken.MethulpvandeFranse
generaalAugereaunam de meerderheid van de directeuren,bestaandeuit Pijman,BesierenHaersolte,demacht inhandenen
lietnaeenopgewonden zittingvanhetUitvoerend BewinddevergaderzalenvandeEerste endeTweedeKamerverzegelen.Hetwas
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slechtsaan zijngrote populariteit inFrankrijk tedanken,dat
VanSwinden toennietgearresteerdwerd(b5)>
Boosenonthutst keerdedezenaarAmsterdam terug,vastbesloten zichnooitmeermet politiekm te laten.Het eerstewat
hijnazijnthuiskomst deed, was hetvoltooienvan zijn"VerhandelingoverVolmaakteMaatenenGewigten".Ooknadepublikatievandit werk in 1602bleefhiizichmetmetrologische problemenbezighouden.Hijcorrespondeerde metverschillendemensen overdegroottevan lokalematen engewichten enverrichtte
metingenvanallerlei standaarden.Zijngezondheidstoestand was
indeze jarenniet geweldig.Dit zalermededeoorzaakvangeweest zijn,dat zijnwetenschappelijkeproduktieniet zogroot
was. Slechts zeerverspreid komenwe publikatiesvan zijnhand
tegen.Overmaten engewichten schreefhijeerstweerin 1806,
ineenbijlagebijde"RekenkundigeVoorstellen"vanLucasOling.

Van Swinden en Lodewijk Napoleon
LodewijkNapoleon,dievooral indebegintijdvan zijnregering zoveel onverzoenlijkenheeftweten te verzoenen,wistook
VanSwinden aan zichtebinden.Toen zijelkaarvoorheteerst
ontmoetten,herinnerde dekoninghem aandegrote roem,diehij
inFrankrijkverworvenhad.Van Swindenbeloofde dekoningvan
advieste zullendienenwanneerhem dat gevraagdwerd.Hijverlaagde zichevenwelniet tot servielgedrag.Toenbijdeeerste
officiële audiëntievanLodewijkNapoleon door de groot-ceremoniemeesteraanallesprekersvooraf eenafschriftvanhuntoespraakgevraagdwerd,antwoordde hij, "dat de Voorzittervan
Hoogleeraren derDoorluchte SchoolteAmsterdam niet,evenals
eenscholier,eenopstel ter verbetering kon zenden,maardat
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hijzeggen zoude,wathem pligtmatigenbetamelijk dacht"(86).
Hijstuurdebovendien de versierselenvandeOrdevandeUnie
aandekoningterugmetdemededeling,dateendergelijkeonderscheidingstrijdigwasmet zijnpolitieke overtuiging. "Jetiens
parprincipeàl'égalité descitoyens,sauf la differenceque
peut etquedoitmettreentr'euxlerangque lesemploisqu'ils
desservent oulegenredeleurs occupations leurdonnedansla
sociétécivile",schreefhijaanministerVanderGoes(87).Deze
afwijzingmaakte overalveel indruk.Palck legtonsuit,waarom:
"C'est depuishuitmoislapremièrefoisque leroiait entendu
unHollandaisdire:non."(88).
VanSwindenhadnogsteedseenvoortreffelijkepersbijde
Fransen.Indebekendenota"Personnel"uit 1807,heettehetvan
hem o.a.: "Lepremiermathématicien et physicien du royaume,
réformézélé,parfait honnêtehomme,trèsinstruitdanstoutce
quiregardel'instruction publique.C'estunhommedoux,affable,
d'unemoralesévère jusqu'auscrupule.Ilfaithonneuràlaville
d'Amsterdametàlanation.Ilappartientàl'Europe entière(89).
LodewijkNapoleonheeft bijverschillendegelegenheden zijnmedewerkinggevraagd.Hijwerd tegen zijn zinlidvandecommissiedieverslaguitmoest brengenoverdesituatiebijhethoger
onderwijs.Vanafhet allereerstebeginwashijbetrokkenbijde
oprichting van hetKoninklijk Instituut,waarvanhijookvele
malendealgemenevergaderinggepresideerd heeft.Dekoningwas
zelfs zoopzijnoordeelgesteld,dathijin 1808weigerdehem
naarLeidentelatenvertrekken,waarhemeenprofessoraataangeboden was(90).
Merkwaardig genoegheeft hijnietstemakengehadmetdevoorbereidingenvandewet ophetmetrieke stelselvan 1 februari
1809.Hierbijheeft vooralAeneae eenbelangrijke rolgespeeld.
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Naardereden vanVan Swindens afzijdigheidkanmen slechts gissen. Misschien heeft zijngewondheid hemweer inde steekgelaten. Indewintervan IÖÜÖ/1809klaagdehijtenminste over"een
zwaar rheumatismein 'thoofddiemijonbedenkelijkheeft doen
Indenenuittermateverzwakt heeft"(9l).Mogelijkwasdekoning
ookbeducht geweest voor zijngeringe plooibaarheid waarhetde
politiek betrof.Voordeeerste,vooral politieke,fasevande
voorbereidingen vanhetwetsontwerp hadhijwellicht lievermet
dewatmeerdocieleAeneaetemaken,terwijlhijVan Swindenhet
meest geschikt achtteombijdetechnischeuitwerking ervante
assisteren.

Van Swinden en Aeneae: een vergelijking
Wehebben gezienhoeveel aktiviteitenhijin de commissie
voordematenengewichtenvandeEersteKlasse ontplooidheeft.
Vrijwel alle rapporten ennotulen van diecommissie zijndoor
hemgeschreven.Hijheeft de concepten opgesteldvanverschillendewetsontwerpen,diemetdeinvoeringvanhetmetrieke stelsel inverband stonden.Bijditallestradhijveelmeeropde
voorgronddanAeneae,dietoch ookheelveelwerkverzetheeft.
Misschien kan datverklaardworden uithunbeiderverschil in
persoonlijkheid.VanSwindenwas een zelfbewust geleerde,die
niet alleen over een grotedeskundigheid beschikte,maarzijn
kennis ookhelderwist samen te vatten.Aeneaewas veel meer
eenwijdlopige dubber, die steedstwijfelde aan de zinende
waardevan zijnwerkzaamhedenendaardoormoeilijktot resultaten
konkomen.Afgezienvan zijnSpecie-tafelenis het overzicht
vandeAmsterdamsematen engewichten indeKoninklijkeAlmanak
voor 16OÖeigenlijk zijnenige publikatieopmetrologischgebied
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geweest.VanSwindenhield erverderinditgrensgebied tussen
politiek en wetenschapnogal legalistische opvattingen opna,
diehemhetwerken ergvergemakkelijkten.Alseenbepaaldemaateenheidofvergelijkingeenmaal officieelvastgesteldwas,hield
hijzichdaaraan,ook al was hij het eropwetenschappelijke
grondennietmee eens.Zijnhogewerktempo zalookwelinzijn
voordeelgesprokenhebben,hoeweldithem somstot slordigheden
inhetovernemenvangetallenencitatenverleidheeft.Tenslotte
washijerook,veelmeerdanAeneae,opuit, de voorlichting
overdenieuwematenengewichtentemonopoliseren.Datblijkt
aluithet feit, dat hijin zijnVergelijkings-Tafelsvrijwel
geenverwijzingen naar publikatiesvananderengeeft,terwijl
er in die tijd tallozeinformatieveboekjesverschenenzijn.
Alshijeraleensaaneenrefereert, dan gebeurt datheelin
hetvage,zoalsin de "Landmaten"opblz60n,waarhijwaarschijnlijk de "TafelenvanVergelijking,derRhijnlandscheen
Utrechtse Landmaten inMorgens enRoeden,tegendeNieuwe Landmaten" (utrecht, 1809),vanLouisdeKoffophetoogheeft.
Heelduidelijkkomtdezeneigingooktotuitdrukking inde
ruziediein 1810eeneindeaanzijnvriendschapmetDeGelder
maakte.DezehadbijJ.Allart inAmsterdameenboekje latenverschijnenonderdetitel "NieuwKoopmansenWinkeliersHandboekje,
ofhetFransche Stelsel van MatenenGewigtengemakkelijkgemaakt".DaarinhadhijgebruikgemaaktvangegevensdieVanSwinden in zijn"Verhandeling over VolmaakteMaatenenGewigten"
gepubliceerd had.Hoewelhij in eerderepublikaties wel meer
aanditwerk ontleendhad,washetVanSwindendezekeerinde
verkeerdekeelgeschoten.HijlietzelfszijnuitgeverDenHengst
eenaanklacht tegenAllart indienen.Bovendienwashij zo gebeten op DeGeldergeraakt, dat hijhemvoorletterdiefuit-
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schold,toenhijhemopstraattegenkwam.DeGeldertrachttedeze
beschuldiging in een langebriefteontzenuwen.Daarinbracht
zijnnogalparanoïede instellinghem er enerzijdstoeteveronderstellen, dat duisterevijandenhembijVanSwinden zwart
gemaakthadden,maaraandeanderekant sprakhijookhetvermoedenuit,datdezehetnietplezierigvond,datanderenover
matenengewichtenschreven.Uiteraard ontkendeVanSwindendit
alles,maarzijnargumentenklonkenniethelemaalovertuigend(°.2).

Inlijving en bevrijding
NadeinlijvingbijFrankrijkgingdewet op hetmetrieke
stelselvoorlopigdeijskast in.VanSwindenkreeghetnudruk
met andere zaken. De Fransenbedreigdendrieinstellingendie
hem zeernaaanhethart lagen,het Instituut,hetAthenaeum en
deKweekschool voordeZeevaart.Hijheeft zichbijzonderingespannenvoorhetbehoudvanhunzelfstandigheid.Demanier,of
lieverdemanieren,waarophij dit deedwarenweerkenmerkend
voorVanSwinden.TijdenshetbezoekvanNapoleon,datmeerop
eenvijfweken durend ochtendhumeur leek,vielhijnietvoorde
norsekeizerinhet stof,maarverzocht onomwondendeinstandhoudingvanhetAthenaeum en het Instituut.Zijnreputatiein
Frankrijkwasnogsteeds zogroot,datNapoleonbijhetnoemen
van zijnnaamvriendelijkglimlachteenbeloofde,dathetverzoekingewilligd zouworden(92).
TegendeontbindingvandeKweekschoolvoordeZeevaartheeft
hijzich,weliswaartevergeefs, op eentypisch formalistische
manierverzet.Toen de Franse zeeprefect die instellingover
kwamnemen,weigerdeVanSwindendehamerovertegeven,omdat
hijniet plechtig als voorzittergedechargeerdwas.Hijhield
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bijdiegelegenheid eenfelletoespraaktegenhetFranseoptreden,dienogalwat opzienbaarde.Ditwas "detaalvaneerlijke
lieden,diealleenvoorgeweldwillenwijken",oordeeldeeenvan
zijnbiografen later(94)VanSwindenheeft zichniethelemaalvanhetFransebewind
afzijdiggehouden.In 1812werdhijaangesteld tot inspecteur
vandeLeidseUniversiteit.Aan eenverzoekvandeprefect van
het departement vandeZuiderzee om zittingtenemenindecommissietervergelijkingvandeoudeennieuwematenengewichtenheeft hijechter geen gevolggegeven.Welheeft hij deze
commissie steedsvanadviesgediend.
Omdat het Instituut endeKweekschool ooknadebevrijding
in l8l3niethelemaalveiligwaren,heeft hijzichtoeneveneens
weervoor hun instandhouding ingezet.Dezekeerheeft hij in
beidegevallensuccesgehad.NadatdereorganisatievanhetInstituut eenmaalgeregeldwas,heeft hijzichweermetgroteijver
aandewerkzaamhedentot voorbereidingvanhetmetrieke stelsel
gewijd.Hijwerd lidvan de nieuwe commissievoordematenen
gewichtendiedoordeEersteKlasseingesteldwas.Indezefunktiewerktehijmeeaanhet opstellenvanrapporten enhetverifiërenvanstandaarden.In 1820,het jaarvandeinvoeringvan
hetmetrieke stelsel,schreef hij verschillende voorlichtende
brochures overhetgebruik vandenieuwematen engewichten.
OokonderhetnieuwebewindvertoondeVanSwinden inpolitiek opzicht afentoetekenenvanonaangepast gedrag.Hijwas
eenvande600notabelendieop29maarthun stem overdenieuwe
grondwetmochtenuitbrengen.Alseenderweinigenverklaardehij
zichwegens "gewigtige zwarigheden"tegendezeconstitutie(95).
Hijhadonoverkomelijkebezwaren tegenartikel 37vandegrondwet,dataandeSouvereineVorst hetrechtvanoorlogtoekende.
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"Wat zoudeervandenStaat kunnenworden,indienerimmeronder
'sVorstennakomelingen (datGodverhoede!)oorlogzuchtige heldengevondenworden",was zijnangst.Volgenshem zou,alsbij
anderebelangrijke onderwerpen,ingeval van oorlogdeuiteindelijkebeslissingbij de Staten-Generaal moetenberusten(96).
Zijnwantrouwen tegenhet OranjehuisvormdevoorVanSwindenoverigensgeenbelemmeringomtot staatsraad inbuitengewone
dienst benoemd teworden.Indezefunktieheeft hijkoningWillem Ivelemalenvanadviesgediend.Vanhet dragenvanlintjes
washijevenwelnogsteedsnietgediend.Toenhijhierovergepolstwerd,antwoorddehij,dat hijhet laatstedeelvan zijn
leven "indeoudeHollandscheeenvoudigheid"wildedoorbrengen,
"zondermet eenigedecoratieversierd te zijn"(97)Naasthetmetrieke stelselhadindeze laatste jarenvanzijn
levendewetenschapsgeschiedenis zijnaandacht.Hijheeft zich
vooralmet ChristiaanHuygensalsuitvindervanhet slingeruurwerkbeziggehouden.De lastenvan zijnprofessoraatwerdenhem
in 1819verlicht,doordathijeenadjunct-hoogleraarnaast zich
kreegindepersoonvanJ.P.E.Voûte.Deze zouhemnazijndood
ookopvolgen.
VanSwindenoverleednaeenkorte ziekte op9maart 1823«
Hoewel hij zelfliefst een eenvoudigebegrafenisgewildhad,
wisten zijnstudenten zijnweduwetochtebewegentoteenplechtigeteraardebestelling indeOudeKerk.Deoverweldigendebelangstellingbijdiegelegenheidbeweeshoezeer zijntijdgenotenhemgewaardeerdhadden.
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Van Swindens aantekeningen in zijn exemplaar van
'Vergelijkings-Tafels tusschen
de Hollandsche Lengte-Maten en den Mètre'

p 116 :Alkmaar:deCommissiehet zelfde,naaralleberichten,
ennaareeneijzeren staafvan 5 voeten aan haaruit
Alkmaargezonden.

Barsingerhorn: zieGestmer-ambacht.

BergeninKennemerlandenSchoorl:doordeCommissienaar
eenhoutenstandaard,doordenonderprefectvanAlkmaar
gezonden:

5m«35

desdevoet

0 .297

p 118: [Verbeteringindedruk:devoet 0m.29578i.p.v.
devoet 0m.27958]

Broek: zieGestmer-Ambacht.

Drechterland:DeCommissievolgt de bepaling,in1785
gemaakt,boveneen zeerruwmodelvanhoutenvoethaar
toegezonden,dochstelt (perabuis)3m.923

p 120:Gestmer-Ambacht, Oterleek, Wieringerwaard,Barsingerhorn,Harencaspel,StMaarten,NieuwNiedorp,OudNiedorp,Schagen,Warmenhuisen,Winkel,Broek,Koedijk,OudCarspel,HeerHugowaard,Ursum,ZuidSchermerenScharwoude:
deroede (van 12voeten,devoetvan 12d)naarhouten
maten,aandeCommissiegezonden:
devoet

3m.545
0 .295

Gooische roede (CantonNaardenenHilversum):naarhou-
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tenmaten,aandeCommissiegezonden
devoet (l/lOvanderoede)

3m.495
0 .3495
zieNaarden

Graftseheroede (Sohermerhorn,Graft,Ursum,endeRijp):
naarhoutenmatenaandeCommissiegezonden...4m.59
devoet

0 .287

'sGraveland:deduimstokis 12d.Am.m.(A)

Haarlem:deCommissieheeftgeen zekerderberigtenbekomen.Stelt 0m.278

Harencarspel:zieGestmer-Ambacht.

Hondsbosschen:KaareenehoutenmaatdoordenOnderprefectvanAlkmaaraandeCommissiegezondenis
deroede

3m.4

teAkkersloot,Castricum,Egmond,Heemskerk,Uitgeest,
HeiloenZijpdevoet

0 .283

deHondsbosche roedeisbijnamet deAlkmaarschehoutmaatgelijk,( A )

p 122:Hoorn:stadtvoet,(in 10duimen)naareenmodelaande
Commissiegezonden0m.28
DeCommissiemerkt aan,dat reedsin 1786devoet,bij
werkliedeningebruik,metdenstandaardverschilde; en
dat zijhetgezondenmodel,hoewelruw, gevolgd heeft
alsmeermet detegenwoordig in gebruik zijnde maten
overeenkomende.
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HeerHugoWaardî idem (3m.88)door de Commissienaar
gezondenestandaards,
zie:Gestmer-Ambacht.

Huisduinen:doordeCommissienaargezonden standaards
4 m.79
Koedijk: zieGestmer-Ambacht

p 124:Lekkendijkscheroede: (van 18v:iederevoet 10duimen)
ingebruikaandewerkenaandiendijknaarderesultaten
vandengeneraalKraaijenhof
f,doordeCommissiegesteld
op
desdevoet

5m.0307
0 .2797

Dievoet dient alleenvoor de Veenlanden, en houd 12
duimen.

Loosdrechtscheveenroede:naargezondenestandaardsdoor
deCommissie

3m.775

MiddellieenAswijk:naarstandaardsaan de Commissie
gezonden
roede

3m.87

voet

0 .277

Muiden:De zelfde roedealsteAlkmaarenteBarsingerhorn.ZijwordookMuiderdijksroedegenoemd.

p 126:Naarden: ziebovenp 120 Gooischeroede.

Oterleek: zieGestmer-ambacht.
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Niedorp (OudenNieuw): zieGestmer-Ambacht.

Oud-Karspel: zieGestmer-Ambacht.

Schagen: zieGestmerambacht.

Schaarwoude: zieGestmerAmbacht.

Schermer: zieGestmerAmbacht.

p 128:St.Maarten: zieGestmer-Ambacht.

Texel: idem doordeCommissienaareengezondenhouten
model doordenOnderprefect vanAlkmaar.

Ursum: zieGestmerAmbacht.

Utrecht:deCommissie heeft deroedebijhet Instituut
berustendegebruikt, de zelfde die de Heer
Aeneaegebruikt had,ende zelfderesultaten,
doch met driedecimalenuitgedrukt gevonden.
HetmodeluitUtrecht gezondenwaszooslordig,
datdeCommissieernietsuitheeftkunnenbesluiten.

p 130:Warmenhuysen: zieGestmer-Ambacht.

Waterland: gebruikelijk indemeestegemeentenvanhet
CantonvanMonikkendam.De Commissie heeft Aeneaegevolgd.
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Weesp:naareengezondenmodel,doordeCommissie
deroede

3m.52

devoet

0 .352

Wieringen:naareengezondenmodel,doordeCommissie:
deroede (12v)

3ra.799

devoet (12duimen)

0 .317

Wilnis: devoet isdeAmsterdamschevoorHout,deRijnl.
voorTurf enLanderijen,(A)

Winkel: zieGestmer-Ambacht.

Zeist:Deduimstokhoudt 10duimen.

Zijp:naareengezondenmodel,doordeCommissie
deroede (van 12voeten)

3m.813

devoet (van 12duim)

0 .3178

Dieroedewordt gebruikt voor openbarewerken,dijken
etc,dochniet of zelden,alslandmaat:de landen,inde
ZijpwordenmeestalmetHondsbossche roedegemeten.

MondenVandeMaas.

DeCommissieheeftinhareTafelsvooriedereplaatsde
zelfdegetalendie in ditwerk staan:het zijdezelve
diegetalenheeft overgenomen, of door eigene meting
aldusbevonden.

p 132:Bommel (Canton Sommelsdijk):alsdeBriel.(A)
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+
p 134:Charlois:deroedeisdePutschevan 12v:devoetheeft
12duim.

Dirksland:alsSommelsdijk.(A)

Dordrecht:aldaarwordbovende Rhijnlandsche ook de
Zuidhollandsche roedegebruikt.

Drimmelen:deroedeisdeZuidhollandschevan12v;ieder
voet 12duim. (A)

Bussen-Muilkerk:roedeenvoet Rhijnlandsche.(A)

Dussen-Munsterkerk:voetRhijnl;roededeZuidhollandsche.(A)

Geervliet: ziePutten:1e

Gelkens:deduimstokislang 12duimAmsterd.( A )

'sGrevelduinKapel:roedeenvoetm:deRhijnl.(A)

Hellevoet (Nieuw):alsBriel.

Hellevoetsluis:alsBriel

Heusden:deroedeenookdevoet zijndeRhijnl.,doch
meestalwezelschevoetvan 11duimen,( A )

DeHill:deroedeisdeRhijnl.(A)
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Katendrecht:Deroede en voetmaat is de Putsche. (A)

p 136^:Made (de):Zuidh.De landmaat isdenZuidholl.van12v.
iedervan 12d.

Middelharnis:alsBriel.

Nieuwhoorn:alsBriel

Nieupoort:deduimstokis12d.langAmsterdamsohemaat.

01t,jens-plaat:roede 3m.6689» voet 0m.3669. alsin
Sommelsdijk.

Onzenoord:voetm.deRijnl.( A )

Oostvoorn:alsBriel.

Oudshoorn:alsBriel.

Peulwi,jk(bijHardinxveld):de duimstok is 12duimen
Amsterd.maat lang,(A)

Putten-Geervliet:Eenvandeoudstematen, die ookin
gebruikisingeheelhet eilandPutten.

[Verbeteringindedruk:4m.07097i.p.v.4m.97097]

Puttershoek: Zuidholl.matenals te Dordrecht dochin
sommigePoldersdePutsche.(A)
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Raamsdonk:voetmaat isdeZuidholl. (A)

p 138:Rhoon:dehoutmaat isdeRhijnlandsche.( A )

Rökan.je:alsdeBriel.

Ruigenhil (Jurisd.Willemstad):deRuigenhilsohe roede
staattotdeRhijnl.als982tot 2000. (A)

Sliedrecht:voet-roede-enlandmaat isdeZ.Holl.( A )

Spi.jkenisse:alsdeBriel.

Sprang (Zuidhod.):Deroedemaat isdeBredasche. (A)

Tienhoven enHageBtein:DeStichtsche roedeis14voet;

Tonge (NieuweenOude): alsSommelsdijk.

Waspik (groot): Devoetmaat isvoorhethoutdeWezelsohe:voordelanderijendeRhijnlandsche. (A)

p H O :Zuiland:alsdeBriel.

Zwartewaal: alsdeBriel.

DeCommissievoorhetdepartement vandenBovenIJssel
zegtinhaarrapport,geenvolledigeropgavetekunnen
doendandiewelke inditwerkgevondenwordt.
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p 142:De CommissievoorhetdepartementvandeMondenvanden
Rhijn (meestBraband eneenkleingedeeltevanGelderland)heef
tookeeneGelderscheroedeopgegeven:teweten
Gelderscheduim

0m.02615

voet (12duimen)

0 .3135

roede (12voeten)

3 .762

denkelijknaareenigen standaarduitNijmeegen,tevoren
dooreeneandere Commissiegebruikt;dochhetisklaarblijkelijk,datdieroedeniet isdeeigenlijkgezegde
Geldersche,maareenRhijnlandsche,die5millimeterste
kortis.

p 144:Beusichem:Deroedehoud 14voeten;devoet 10duimen.
(Aen)

Doetichem:ineenanderberigt,zegtAeneae,wordtopgegevendat deroede 1 6 Vheeft zondertebepalenwelke.

Doornspijk: de roedeheeft 14 voetenRhijnl.maat.De
voet isdeAmsterdamsche. (A)

Elburg:devoet isAmsterdamsche( A )

Genderingen enEtten: roede enlandmaat de Rhijnlandsche.(A)

Groenloo (bijDoetichem):voetmaatvoorgreenenenvuurenhout Amsterd.maat;voorhetanderhoutRhijnlandsche.

{VerbeteringindedrukbijHarderwijk:deRoedehoudt
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14AmsterdamscheVoetenJ

p 146 :Heerde (bijHattem): devoetmaatisdeAmsterdamsche.(A)

Hoevelaken:devoetmaat isdeAmsterdamsche,enookde
Stichtsehe ( A ) . Landmaat isdeRhijnlandsche. (A)

p 148:Nijkerk (bijHarderwijk):deLengtemaat isdeAmsterdamsche.

Nijmegen:devoet isdeRhijnlandsche;dochbijdewerkliedenisookdeAmsterdamschehoutvoet ingebruik.
Landmaat isdegeldersche landroede;welketotdeRhijnl.
staat als 100499tot 100000.( A )

Oldebroek (Veluwe): roede en voetmaat:deroedehoudt
14voeten;devoet isdeAmsterdamsche.(A)

TerBurgofterBorgofBurgopdenoudenIJssel:voetmaat isdeRhijnl;ookweldeHollandsche (NB).(A)

Varseveld enZilvolde (KwartiervanZutphen): devoetmaat isdeRhijnl.ookdeHoll. (A)

Wageningen: roedemaat meestalRhijnlandsch.
voetmaat deAmsterdamsche.(A)

Zoelmond:Deroedehoudt14voeten,devoet10duimen,( A )

p 152:DeroedevanZallandword ookdoor deCommissieop16
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Amsterd.voetengesteld,endoorhaarop4m.52895- Voor
deZwolscheroede ziep156.WaarbijdeCommissievoegt:
Erisnogeeneandereroede,tevoreningebruikgeweest,
welke de lengtehadvan 16.94Arasterdamschevoetenof
4 m.79503'Die roede schijntenigzinsovereentekomen
metdeTwentsohedieDouopgeeft, 1.25 eenerRhijnlandsohetebedragen (enderhalve4m.7092 (vS)): zijzoude
dangelijk zijnaan 16v.63678Amsterd.voeten.Zijis
nietmeer ingebruik.

Deventer:DeCommissie zegtdat ergeenleggervanis,
wordendedezelvenietgeijkt.Zijheeftdevergelijking
gemaaktmet eenengewonenmaatstok, zooalsdiedagelijkschwordenverkogt,enbetuigt datdaar die maatstokken zeerverschillen,menvoordenauwkeurigheidder
vergelijkingnietkaninstaan.Zijstelt inhareTafel
0m.2966.

p 156:Enschedé:menklaagt overdeongelijkheidvandengarenHaspel,enwenschtedaar in redres:deStreng,ofook
genaamdhet Stukbevat 2000draden,enisoverhoops 3/4
el,ofin de rondte 1-g-el:dus de geheeledraad 3000
ellen lang;menwenschtedeStrenggaren 1elofinde
rondte2ellen langtehebben,(A)

Hardenberg:devoet isdeAmsterdamsche.(A)

Koeverden:deroedehoud 12voet Rhijnlandsch.(A)

Zwolle:deroedeisdeZallandsche. zieLandmaatenop
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Zwolle.

p 158:Houtvoet (in 12duimen)word doordeCommissie in1812
benoemd gesteld op0m.296

p 160:par.73«De Heer BuwamaAardenburg,sprekende van de
koningsroede, zegtbewezentehebben, dat dekoningsroedewaarschijnlijkdedubbeldePransche toiseiszoo
alsdezewasvóórdeveranderingdaaraanin1668gemaakt.
(Eninderdaad dePranschetoiseisnu 1m.9490
deoudetoisewas5lijnen langer

0 .0110
1 .96OO

hetdubbeld

3 -920)

hetgeenweinigmetdekoningsroedeverschilt.
DeHeerBuwamaAardenburgvoegt erbij: "En755Charles
"Magne chassaaprèsdeuxbataillesleRoidePranceRad"bout IIcréaceroyaumeenformedeProvince,donnaaux
"Frisons les loixetlesInstitutions deFrance;etun
"princedeNaturFrançaisesouslenom dePodestas,pour
"régner.Si lamesureFrançoise,laToise,et le Pied
"deRoi, ne sont pasd'une si hauseantiquité ilest
"possibleque cettemesureaitétéintroduiteenFrise
"parCharlesQuint quiadonnéàcetteNation plusieurs
"LoisetInstitutions". (!)
Dit zalwelhetwarezijn.

p 164:Scheepsvoet (in 12duimen)worddoordeCommissiegesteld op0m.284

p 166 :DeCommissiegeeft devolgendebepalingenop.
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De roeden zijnte
3m.55 2

;XIIhout voeten
Anjum: [XIII
— —
;xiv

3 .848

Augustinusga: (

3 .776veenroede

4 .144

\

3 .897

Beetsterswaag:

3 .913koningsroede

Bei-gum:

3 .875

Blya:

XIVhout v4 .144

Buitenpost: (

3 «767veenroede
l

3 .897

Burum: (XIIk.v)

3 .913

Dantumwolde: (XIIk.v)

3 .913

Ee

;

:
Franeker'
!
Perwerd'
p 168:Gorredi.jk:

4 .144

XIVh.v;
!

XIIk.v

3 -913 VoordeBagelaar
Turf,enWeiland
3 .855 voordeSponTurf.

Hallum:

XIVh.v

4 .144

Hardegari.jp

3m.875

Harlingen:

3 -900

Haske:

3 .823

Heeg:

3 «767
3 .388
XIVh.v.

Holwerd:

4 .144

4 -5H
Kni.jpe
Kollum:
Langweer:

3 -767
XIIk.v
£XVI^"v
(XIIk.v

3 .913
4 «736veenroede
3 .913

Langweer:voetmaat,huistimmermansmaat,houdt 12Friescheduimen:zijnde(eigenewoorden)navolgende Scheepstimmermansmaat gerekend 12-Jfd. Scheepstimmermansmaat
is 12d. (A)(dit is juist: de scheepsvoet is0.284:
Voeg daarbij 1/24 of0 .012komt 0 .296VS)
Leuwarden:
Lemmer:

3 «913
i^^- n - v
\
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4 -736veenroede
3 .852

Lippenhuizen I

^y

Makkum

(

Marsum:

XIVh.v

3

^ ^

4 -144

Metzlawier:

XIIIh.v

3 .848

Minnertsga:

XIVh.v

4 .144

Oenkerk: {

3 .14)veenroede

(

3 .60}

Oostermeer:

3 .875

Oosterzee: ( XVIh.v

i 4 .736

( XIIh.v

\ 3 .848

XIVh.v

4 .144

Rinsumageest:XIIk.v

3 «913

Rauwert:

Schiermonnikoog:deroedehoudt 16voet.dematen zijn
meestFriesche. (A)
Sloten:
Sonnega:

XVI.h.v

3 -707
4 .736veenroede en
Heiland

St.Anna

3 .897
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Stavoren:

XIIk.v

St.Jacob:

3m.913
3 .897

St.Johannisga:

)

3 -767
}

4 .081veenroede
C 3 .897

Surhuizen:

C3 .767veenroede
Ternaard: {

XIIIh.v
xivh.v

3 .848
3 .897
4 .144
4 .514

T.jerkwerd:
Ureterp:

4 .133
XIIk.v

Vlieland:
Wolvega:

3 -913
3 .680

XVIh.v

4 «736veenroedeenvoor
Heiland

Workum:
Vriesland.
Roeden voorDijk-werken:

3 .897

DeVijfDeelen
Wonseradeel,Zuidelijk gedeelte

4m.736

HemelumerOldevaert

XVIhoutvoeten

Wijnbritseradeel
HemelumerNieuwland

DepolderteHolwerd,Oostelijkeen
Westelijkegedeelten
Oostdongeradeel XIVh.v.
Collumerland
Polder teTernaardXIVh.v.

4 -514
4 .144
4 .490
4 .144

p 172:[verbetering indedruk:regel2:4m.71334verbeterd
in4m.71234]

DeHeerS.C.BuwamaAardenburg,diedeCommissietotde
vergelijkingvanMaten inditDepartement heeftuitgemaakt,eneenmeesterstukheeftverrigt,steltderoede
op

4m.095

endenvoet op0m.2925:hijhad eerdermoetenstellen
4 rn.090,gelijkwatuit zijneigengezegdeblijkenzal.
Hijmaakt bijdiegelegenheid devolgendeaanmerkingen,
indefranschetaalwaarinzijneverhandelinggeschrevenis.

"Il est remarquableque ce pied de Groningue,
autrement nomméHoItvoetestégalàceluideCalemberg,
legrand pied de Hanovre:àceluidelaPomeranie,et
àpeuprèsàcelui de Bavière, (a)Commeontrouve
dans lesTables communiquées parTielkedans l'ouvrage
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intitulé OnderrigtvoordeOfficierendie zich in den
Velddienst zoekenbekwaam temaken;Trad.del'Allemand
enHollandais;etdans lesTablesLogarith.etTrigonometr.de Vegm.
Pour trouver laValeurdecepied prototypej'ai
mesuréavec leMetre de Cuivre5VergesEtalons,dont
4 étaientàlamaison communedeGroningue, et uneau
bureaudel'EtalonneurdanslameraeVille.Les4premières
étaient des barres deFer, dont troisétaient rivées
lesunes sur lesautres.Ilsmeparaient êtredu16e,
17e,ouducommencement du 18esiècle: lesinscriptions
étaient presqu'effacées.Laplus petitemesure de la
longueurde 16pieds7poucesétait égaleà 4m.8545
lamoyenne de 18pi.&g-pou
laplusgrandede21pi94"P°

5 -4745
6 .3805

Ellesétaient toutesnommésparleursinscriptionsOldampterRoeden.
CettesortedeVergesn'est cependant connue
d'aucune commune dans l'ancien Registre des mesures
de la ci-devant Province de Groningue imprimépourle
District del'Oldeampt.Elledoit parconséquent être
d'un temsplusreculé,etd'uneplusgrandeancienneté
quelerêgitremêmequenouscitons,dont lanaissance
estvraisemblablement de 2-jsiècle,oupeut-êtreplus
ancienne encore;ilsepourrait encorequecesperches
ayentserviàunautreusage,pourrepartir l'entretien
desdiques,cheminsetc.
L'autre perchedePeraétéprouvée parM.Kuiper,
ArchitectedelàVilledeGroningue:elleétait alorsla
perche de laVille et de sa Jurisdiction,ayantune

longueur de 14piedsegaleà4':;.0915'-eï'eétalonde
cuivre était lademiperchede lasusdite Ville deGroningueégalement procuréeparM.Kuiperdont lalongueur
étaitde7piedsegaleà2 m.04b'
C'estdeces5Etalons que j'ai déduitlalongueur
dupied prototypedecedépartement:sansquefaute d'un
bonThermomètre j'aie pris gardeà la temperaturede
l'atmosphère.

DeHeerBuwamaAardenburg zegt datdeFrieschekoningsroede inditdepartementisingevoerd bijordonnantie
vandeAdministratievanStad.en LandevanGroningue,
bijReglement overdeJagtendeVisscherijvan 31Augustus 1603par.38.
Hijstelt dieKoningsroede op 3>n.924,grooterdan
dePriesche koningsroede doordenHrAeneaebepaald is
geworden, ziepar.73« Dochhijvoegt er bijdieroede
zelfniet gemetentehebben,enniet teweten of zijnog
bestaat,maar zichwelteherinneren dezelve,eenkind
zijnde,inhet Stadhuis teLeuwardengezien tehebben.
Verderheeft hijdieberekeninggemaakt volgens derede
van 1042: 1000doorgaandstusschen de Konings- en de
Rhijnlandscheroedenopgegeven.

(a)Albrecht ducdeBavière,ComtedeHollande s'empara
de laPrise en 1397etonluioffrit alorslegouvernementdesPaysdeGroningue: (v.EggericBeningasHistorie
vanOost Vriesland.)

p 174:[verbetering indedruk:
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Aduerd: Roede4m-65397verbeterd in4m.3862

Beester-Hamrik: Hoede6 .14612veranderd in6 .13612]

Uit hetMssvan den HeerBuwama.Aardenburg:diealles
uitde RegistersderordonnantienvoorGroningen (Druk
van 1717)ontleendheeft.

Adorp:

roede

Aduerd:

XV.v.7d

XV.v.IO5d.... 4 .643

Almir-Hamrik:

r o e d e ( XV.v
( XV.V.2-J- d

denAnAel:

roede
buitendijks: roede

XIV.v.6d

4
4

-357
.448

4 .241

XVI.v

4 .680

Basselt:

roede

XV.voet

4 .387

Bedurn:

roede

XV.v

4 -387

Beerum:

roede

XIIv

p 176 :[verbeteringen indedruk:
Bellingwolde 6m.14612veranderd in6m.13612
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4m.558

Cantens

4 .68514

Colharn

4 .66514 „

„

„ 4 -67514

, 4 -675H

Doezum

4 -90429 „

„

„ 4 .89429

Eppenhuizen

4 .68514 „

„

„ 4 -67514

3 -510

Esmge

5 .03821 veranderd in5 .02621

Faan

4 -46317„

„

„ 4 .46817

Peerwert 5 .01366 „

„

„ 5 .00386]

Bellingerweer:

roede XV.v

4m.387

tenBoer:

roede XV.v2d

4 .436

Breda:

roede XIV.v5-J-d

Cantens:

roede (XVI.v
\xVI.v 6d

4 .229

4 .680
4 .826

CharlotteenZulderChristiaanpolder:
Rhijnlandscheroede

3 -766

Cloosterbuuren:

roede XIV.v.8d

4 .290

Colham:

roede XVI.v

4 .680

Craanland:

roede XIV.v

4 .095

Crewert:

roede XIV.

4 .095

Dam:

roede XIV.v

4 .095

Delfzijl:

roede XII.v

3 .510

Doesum:

roede XVI.9d

4 .899
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Doornwert:

roede XVI.v.1 d

Dorkwert:

roede XV.v.^5-d

Dijkshorne:

roede XV.v.2 d

4 .436

Eendrum:

roede XIV.v.7id

4 .279

Engelbert:

roede XIV.v

4 .095

Enum:

roede XV.v

4 .387

Eppingahuisen:

roede XVI.v

Esinge:

4 .704

4-619

.680

roede XVII v.2§-d

5 .033

NB. Esinge. De turfmaat (dat is voorzekerdeturfroede)
is in dezen omtrek zeer verschillend: wordt veel misbruik van gemaakt. Er zijn geen slapers van te vinden.
(A.)

Faan:

roede XV.v %

Parmsum:

roede XII.v

d

XIV

Peerwert:

roede XVII v.l|-d

p 178 : [verbeteringen in de druk:
Groote Gast 4 -70949veranderd in 4 .69949
Hoogemede

90

4 -53404 „

„

„4 -52904

4 •473
3
4
5 .009

.510
.09e)

Huisinge

4 .66574veranderd in4 .67574

Legemede j ^ ^

^

^

^

^

Lukaswoldel

Franswn:

roedeXV.v.4jd

4m.497

Garmerwolde:

roedeXVI.v.11 d

4 .363

Garnwert:

roedeXV.v.9d

4 .607

Garrelsweer:

roedeXIII.v6d

3 «949

XV

Garshuisen:

roedeXIV.v.

4 .367

4 -095

Gieten: (Drenthe)deroede XIVv.hetmorgen 600; het
dagmat400;hetrnuddelands 160roe.(A.)

Godlinse:

roedeXIIv.
XIVv

GroningenenStadsTafel:roedeXIV.v

3-510
4 .091

4 -095

Grote-Gast:

roedeXVI.v.1d

4 .704

Gri.jpskerk:

roedeXV.11

4 .656

Ham (bijAduert):

Haren:

roedeXV.v.9d

roedeXIV.v

4 .607

4 .095
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Harksiede:

roedeXVI.v

4 m.680

Harssens:

roedeXVI.v

4 .680

-ieidenschap:

roedeXVI.v

4 .680

HeIpen:

roedeXIV.v.

4 .095

Hein:

roedeXV.9d

4 .607

Heveskes:

roedeXIV

4 .095

Holwierde:

roedeXIV.v

4 .095

Hooge-Mede:

roedeXV.v

4 .387

XV.v.6d
4 -533
Hoogkerk:

roedeXIV.v.2d
4 .144

Hornhuisen:

roedeXV.v
4 -3Ö7

Houwer-Hamrik:

roedeXV.v6d
4 -533

Huisinge (bijFraam)

roede XVI.v

Humsterland:

roede XV.v.4d

4 .485

Juokwerdt:

roede XII.v

3 .510

XIV.v

92

4 .680

4 .095

Langakkernehans: lengtem.als teGroningen. (A.)

,eegei'ieae:

roedeXVI.v.9d

4m.699

Leeg-Kerk:

roedeXIV.v.2d

4 .144

Leens:

roedeXV.v6d

4 -533

Leermens:

roedeXII.v

3 .510

p 180:[verbeteringen indedruk:
Lutkegast 4m.90429veranderd in4m.89429
Kede

4 m.68514
5 .47651

, M
„

„ 4 .67514
„ 5 .46651

• „

„ 4 .52904

. „

M 4 .67514]

Noordhorn 11 V.

Ober^um

Loppersum

4 .53404
4 .68514

15v.

XVI.v

4 m.095
4 •387
4 .680

Losdorp:

roedeXII.v

3 .510

Luixwolde

roedeXVI.v9d

4 •899

Lutkegast

roedeXVI.v9d

4 .924
4 •972

roedeXIV.v
XV.v

XVII.v

Haarslag:

roedeXIV.v.1d

4 .119
93

•.aarhuisen:

roede Xi'/ v . t d

'iarssum:

XIV.v

•iarum:

XIV.v 6 d

Meede inVredewold:

XIV.v

Menkewier:

roede XVI.v

I'ienschenwier:

roede XIV.v 5t-d

4 .TI .241

4
4

.09!)
.241

4 .095

4 .600

4 .229

Meppel: voet en ellemaatwordengezegd meest geschikt
tezijnnaarde Hollandsche voetmaat. (A.)

Middelbert:

Midhuisen:

Midwolde: inVredewold

Ni.fbaar:

XIV.v.11 d

XIV

XIV.v2+d

roede XIV.v.2d

4 .095

4 .156

4 .144

Noordhoorn:

XV.v.6 d

4

-533

Moorddi.ik;

XV.v 9 d

4

.466

{ XIV.v.11 d

4

.363

Noordwolde ( P o s t ) :

\ XII

94

4-363

3

.510

NooTtwi/ik:

XIV.v.2 d

4 m. 144

Kui.is:

XIV.v.6 d

4

.241

Ni.jehove:

XV.v.4 d

4

.485

Hijkerk: (inLangewolde):

XV.v.4d

4 .485

Nijkerk inMarne:

XV.6d

4 .533

Ni,jland (Wester):

roede XIV.6 d

4

(Ooster)

Obergum:

XII

roede XIV.6

.241

3

4

-510

.241

Oldampt: ( D i s t r i c t v e r s o h e i d e gemeenten b e v a t t e n d e ) :

roede XIV.v

Oldebert:

roedeXIV.v.2d

01de Clooster:inMarne:

XV

01deHove:

4

.095

4 .144

4 .387

XV.v.4d

4 .485

p 182 :[verbeteringen indedruk:
Oldekerk

4m.97734veranderd in4m.96734

Oostwold

6 .14612 „

Opende

4 .83124 „

„

„ 4 .82124

Rottum

4 .68651 „

„

„ 4 .67514

„

„ 6 .13612
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Scheemda

5 «47650veranderd in 5 .46650

Sibaldo-Buren 4 .66247 „

„ 4 -65079

4 .65079

4 .50469

Stitswerd

4 .83124

4 .82124

4 .68514

4 .67514

6 .14612

6 .13612]

Termunten

Oldekerk:

roede XVII.v

4 m.972

01denzi.il:

roede XII.v

3 .510

Onderwierum:

XV.3 d

4 .461

Ooster Hierum:

XIV

4

.095

Poster Wytwert:

XII

3

.510

Oostum:

XV

4

•387

Oostwold:

XIV.2 d

4

.144

Opwierde:

XIV

4

.095

Oot:

XIV

4

•095

Oterdom:

XII

3

.510

Paddepoel:

XIV.(Â d

4

•253

4

.387

PeuBum:

96

„

Stedum

( XV

Post (ten):

( XV.3d

4 m.461

( XV.3id

4 -473

(XIV1d

4 .119

I XIV.11d

4 .363

Pieterburen:

XIV.6 d

4 .241

Ranum:

XIV.4 d

4 .192

Rasquert:

XVI.

4 .680

Rottum:

XVI

4 .680

Rijpe:

roede XIIvoeten

3 .510

Ruigerwaard:

XIV.11 d

4

.656

Saaxumhuizen:

XIV.6 d

4

.241

XV.4 d

4

.485

't Sand:

XII

3 .510

Sandeweer:

XII

3 .510

Schilwolde:

XVI.10d

4 .924

Sibaldaburen:

XV.11 d

4 .656

Siddeburen:

XVI

4 .680
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Slogteren:

XVI

4-m.680

Solwert:

XIV

4

Souwert:

Spijk:

( XV

4-387

Ç XV.11^ d

4

.668

3

.510

XII

Stitswert:

. 119

XVI

4 .680

XVI.6d

4 -826

Suidhorn:

XV.lid

4 .424

Stedum:

XV.5d

4 .509

Suiderwolde:

XIV.10J-d

Suurdijk:

XV.1-jr

4 .351

4 .424

p 184:[verbeteringen indedruk:
Vierhuizen

4 -53404veranderd in4 .52905

Warffum

4 -53404 „

Wehe

4 .68514

Westerwijtwert 4 -78254

„

„ 4 -52905
4 .67514
, 4 -77254

Zuidhorn
4 .40947
, 4.41947]
Thesinge-Buren:
roedeXV.v.2d
4m.436
T.jamsweer:

roedeXIV.%d

4 .205

Tinallingen:

XIV.6^ d

4 m.241

T.juchten:

XIV

4

Tjuro:

XV

4 .387

Uithuisen:

XII

UithuiserMeede:

XII

.095

3 .510

3 .510

Uitwierde;

XIV

4 .095

Ulrum:

XV

4-387

Upende:

XVI.6d

4 .826

Usquert:

XIV.7d

4 .241

Vierhuisen:

(roedeXIV.6d
(

Visvliet:

XV.6d

XVI.8^d

4 .241
4 .533

4 .887

Visvliet:devoetmaat isdeGroningsche.( A )

Vliedorp:

Warffhuizen:

Warffurn:

XV.6d

4 .533

XV.6d

4 .533

(XIV.7d

4 .266

( XV.6d

4 .533

Warffumburen:

XIV.6 d

4

-241

Wehe:

XV.9 d

4

-607

Weiwert:

XIV

4

.095

Westerdijkshoorn:

XIV. 1 Vi, d

.375

Wester Embden:

XII

3

-510

Wester-Wi.jter-t:

XIV.4 d

4

-777

Wetr i n g e n :

XV

4

.387

Wierum:

XIV.65- d

4

.253

Winsuro:

XV

4-387

Wirdum:

XII

3

Wittewierum:

XIV. 11 d

4

XV

4

.363
•387

XIV. 11 d

4

•339

4

.680

p 166 : Wolddi.-jk:

roi

Wold-Oldampt (een D i s t r i c t ) :

Woltersum:

p 186 : [ v e r b e t e r i n g i n de d r u k :

100

4

XVI
XVI

XII

3

-510

-510

"EnibderVoet 12945/100Pruisische lijnen"veranderd in
,

Parijsche

„

.]

p206+:BRABAND

Asten (Peelland): deroedehoudt 20voeten:devoet11
Rhijnlandscheduimen. (Aeneae)

BakelenMilhese: roede 20v.voet 10d. (Aeneae)

Breda: duim
voet (11duim)

0m.02583
0 .28413

roede (20voet) 5 .6662

Breda
VanGoor.BeschrijvingvanBreda:p341
"De LantroedeofdeLantmatevanBreda,diebinnender" zelverStadenJurisdictievanBredaenalomme opalle
"dedorpendesLandsvanBreda,behalventeEttenge"bruiktwordt,islangh 20 Voeten:elkevoet eenge"regtetwintigstegedeelte van deselveRoede; en de
"Vierhundertgelijkeroedenvoorhetbuyndergereekent.
" (d.i.400vierkante R.VS)
"Hierafheeft de StadeenehalveijsereRoedein
"tiengelykedeelenoftvoetengedeeld.Dezehalveroede
"isoudendeoverallememorialetydenvastgemaaktge"weest opdenstygervandeStadhuyse,daareenyege" lyck,desvandoenhebbendedematedaaraanishalen"de.
"Item devoetvandeseheelroedeisdaaraffeen
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"geregte twintigstedeel:endeselvevoetmaghgedeeld
"wordenomdaarmedebequaemlyk allefractie enalwat
"minderofkorterisdaneenvoet temeten,intwaelff
"gelijkedeelen,hoeweldemeestemenigte dieoftge" lykenVoet,deeleninelfduimen
"ItemdeStadheeftnoghvanseeroudetydensekere
"vierkanteysereElle,ofteMaete,behalvedeElleop
"deLaekenhalle,gedeylt sijndeinagtgelykedeelen:
" endedeseElleisookuitgemaeckttotgerievevaneene
" ijgelykenopdedeurevandezeStadhuize,bijdenStijii g e r . "

"TersydevandezeElle staangeteijckenttweeder"handeVoetmaten,d'eenisdevoorszlantvoet oftwin"tigstedeelvandevoorsz.Landroede,staandebeneden
"vande zelveElle:Endedentweeden,ofd'anderVoet,
" staandeboven de Lantvoet,is de Houtvoet vandeze
"Stadt.Endeseislangerdandevoorsz Lantvoet stijf
"het agtentwintigstedeelvandenselven Lantvoet.Deze
"voorsz.Houtvoetoftelengtedaerafgebruiken deTim"merluiden,Schrijnwerkers,Metsers,enSchaliedeckers,
"endiergelijkeambachten,behalvendatdeGlasemakers
"denvoorsz.Lantvoet gebruijken,soomenverstaat."

hetverbaal isvan 1568
Zodande landvoet is 0 .26413
ishoutvoet

0 .29428

Bergen-opZoom:Devoet isdeAmsterdamsche,ookRhijnlandsche:houdende 3Amster.voeten 32 1/4Rhijn.duimen. (Aen)
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DeurneenLiessei:voet alsindenBosch. (Aen)

Dongen:alsBreda:voet 11duim.roede20voet. (A)

Drunen: roedeenvoetmaat alsdenBosch,(A)

Buijzei (Kempenland)Eersel en Steensel:Landmaat als
DenBosch;alleoverigeengewigtenalsEindhoven,( A )

Erp (Peelland): lengtem.alsdenBosch.(A)

Esch (Meyerij): alsdenBosch;dochderoedehoudt 20v
devoet 11d. (A)dusdenkelijk Bredaschemaat.

Fijnaart (LandvanBergen op Zoom): is de roedevoor
landmaat deRuigenhilsevan 10Voet.(A)

Grave:voorHoutwaren etc.deAmsterdamscheVoet;voor
LanderijendeRhijnlandsche.( A )

Helmond:voetmaat schijntdeBossche te zijn.( A )

'sHertogenbosch:duim

0m.0287673

voet (10duim)

0 .287673

roede (20v)

5 .75346

Lommei (Kempenland):devoetwordt gezegd 10d.tehebben, (A)(zaldusdenkelijkdeBosschevoet zijn.VS)

NieuwkuijkbijdenBosch:De lengteenlandmaat alste
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Heusden.(A)

Steenbergen:Dehoutmaat isdeWezelsche;
landmaat isdeRhijnl.(A)

Tilburg:voetma.at schijnt alsindenBosch;
landmaat isdeBossche. (A)

Valkensweerd: alsindenBosch,(A)

Waalwijk:Deroede,DorpsofGemeenteroedegenoemd,houdt
omtrent 11.v.Rhijnlandsche.(A)

Zon,ofSonenBreugel (Peelland):voetmaat alsde
Bosch. (A)

ZEELAND

DriewegenenCoubergen ;N.B.Aeneae:Koudorpeï] (Zuidbeveland):de roedeisdeBlooische.(A)

Geersdi.jkenWisselkerke (Tholen):devoetmaat voorhout
isdeAmsterdamsche. (Ae)
landmaatdeSchouwscheroedevan 10voeten. (A)

Hogelande:deroede isdeBloische. (A)

Kruiningen (Zuidbev.):DeroedeisdeSchouwsche.(A)

Maire (Zuidbeveland):de roede isdeSchouwsche. (A)
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StMaartensdijk (Tholen): voetmaat isdeAmsterdarneche.
(A)

MeliskerkeenMariekerke (Walcheren):de roede is de
Blooische.

Oudelande (Zuidbev.)Deroedemaat isdeBlooische.(A)

Qverzande (Zuidbev.): Devoet isdeBlooischeà 11dui.

Scherpenisse:lengtem.isdeBlooische.(A)

SerooskerkeinWalcheren:devoetmaatisdeBlooische.(A)

Wemeldingen(Zuid Bevel.): de roedeisdeBlooische.( A )

Westkerke (Zeel.): de roedeisdeBlooische.( A )
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Van Swindens aantekeningen in zijn exemplaar van
'Vergelijkings-Tafels tusschen
de Hollandsche Land-Maten en de Hectare'

p58 : Assendelft:hetmorgenhoudt800vierkanteHondsbosscherroeden. (Aen)ZieHondsbossehe.

Barsingerhorn: ZieGestmer-Ambacht

Bergen:VolgensdeCommissie ishetmorgenteSchoorl,
Kamp,Petten,Kalensberg [NB.Commissie:Kalantsoog]
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.2075« e n 300vierkante Bergensche roedenmaken

eenmorgen.

BroekinWaterland: 400vierkante r.maken eenedeimte;
1-gdeimte eenmorgen:diegrooterdanhetAmsterdamsche
ofRhijnlandscheis.(Aen)

Drechterland: VolgensdeCommissie92-3396

Diemen:hetmorgenhoudt 800vierkante roed. (Aen)

Gestmerambacht:BroekopLangendyk:Koedijk,Oudkarspel,
Scharwoude,HeerHugowaard,Zuid Scharwoude,Barsingerhorn,Harencarspel,StMaarten,Nieuwniedorp,Oud-Niedorp,hetmorgen à720vierkante r.volgens deCommissie90a.4826

Egmondbinnen:hetmorgenhoud 300vierkante Berger-of
8OOvierkanteHondsbosseheroeden,(A)

Graft:Hetmorgen houdt400vierkante roe.zoomenmeent
Hondsbossehemaat. (A)
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Graft,Schermerhorn,Rijp: morgen â 400 vierkanter
84a.2724

Hondsbossche,Akkersloot,Castricum,Heiloo,Zi.jpe,Assendelft,Alkmaer,Uitgeest,Bgmond,Heemskerk: Volgens
deCommissiemorgen à800vierkante r.92-48

Naarden: inhet CantonNaardengebruiktmeneenelandmaat,genaamd schepel,welkevolgens deCommissie,bedraagt,te
Huizen,

140vierkante Rhijnl.roeden 19.87

Blaricum

150

21.29

Hilversum 170

24.13

Naarden

19.87
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p60: [verbeteringindedruk:
Texel. 1.64 717161Hectaresveranderdin1.64714161]

Oterleek:Landmaat alsteGeestmer-Ambacht,(A)

Purmerende en de Beernster:landmaat.Hetmorgenhoudt
600en het deimt400vierkante roeden:devoet is de
Rhijnlandsche. (A)dehoutmaat isdeAlkmaarsche.

Schoorl enKamp:Hetmorgenhoud 300:eengarsofgeers
100eneensnees 10vierkante roedenvan 16voeten.De
Schoorsche landmaat (waarschijnlijkdevoet)staattot
deRhijnlandscheals70.517tot100.000.

Texel:VolgensdeCommissie,hetmorgen 164-49135
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'Itrech*:Volgens de Commissie m de arrondissementen
vanüirecht enAmersfoort,hetmorgenvan 600vierkante
Stichtscne roeden bâ'.645.

p6i : Waterland:inhetList.rietva.nWaterland,arrondissemen
a
Hoorn ishetmorgen volgens deCommissie 107-713

WeespenWeesper Carspel:ishetmorgenvolgensdeCommissie ioya»i232

Westy.aanen (Bannevan):Hetmorgen houdt menfaOOroeden,

(A)

Wognum (Noordholl,): Landen en Slooten worden gemeten
met de roedevan deviernoorderkoggen,(A)

Briel:indenBriel,teHellevoetsluis,nieuw Hellevoet,
nieuw Horen,Oostvoorn, Oudenhoren, Rökanje,Zuidland,
ZwarteWaal, en inbijna het geheel land vanVoorne,
wordt de Brielsche of Voornsche maat gebruikt,welke
ookoudtijdsteGeervliet, enOuddorp (Canton Sommelsdijk)ingebruikwas.Zijgeeft dezelve aldusop.
vierkante roede

15m 1&74= 0.151674ares

hond

15.1674

gemet

45-5622

morgen (600vierkante r)

91-1244

p64 : Eethen bijHeusden: landm. 100vierkante ro.= 1hond:
5hond iseenmorgen ookwel éénpond.(A)
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Geervliet,Spijkenisse:De maat genoemd Putsene—Geervlied,isdaarmet deRhiJnlandscheingebruik,gelijk
ophetgeheel Eiland Putten eninvelenaburigeCantons.
DeCommissiegeeft haarop
Vierkante roede (144v ) ?,\m .710^.=

0.247105ares

hond

(100r')

gerne*

(300r"')

74-131b

morgen

(600r^)

146.2630

24.7105

'sOravenmoer:Eenbunderlandshoudt 200, een morgen
300eenhond SOvierkante Brabandsche roeden. (A)

deGroep (Landvan Strijen):Het,morgen landshoudt 600
vierkante Putsche roeden. (A)

Heenvliet:Daarword devolgendemaatmetdeRhijnlandschegebruikt
vierkante roede (144v £ ) 151^7515

C.157515

hond

15.7515

gemet

47-2545

morgen

j(4.509û

Herkingen: de landmaat deVoorensche. (A)

Heusden:600vierkante roeeengroot-,500 een kleinmorgen; 100eenhond.

Klaaswaal (Zuidh.):delandm.isdePutsche,(A)

Kuilenburg:Utrechtsehemaat, aldaarmet deRhijnland-

112

seheingebruik,worddoordeCommissie aldusopgegeven,
vierkante roede (196vierkantev)14-11m 0.1411are
gemet

(300vierkante r)

42.3204

morgen

(600vierkante r)

84.6406

Numansdorp,ofBuitensluis:dePutsche.

PuttenOvermaas:ookteBordrecht ingebruik,word door
deCommissiealdus opgegeven
2
vierkante roede (144vierkantev)= I6.4Öm C.l646ares
gemet

(300vierkanter)

49-4454'

morgen

(600vierkanter)

98.6906'

Raamsdonk: de landmaat isdeZuidholl.

(A)

InhetCantonSommelsdi.jk,teBommel,Oltgensplaat,Sommelsdi.jk,Middelharnas,enopGoederede,teDirksland,
MieuweenoudeTonge,word de volgendemaatgebruikt,
gelijkmedeoudtijds ingeheelOverFlacquée,dochalwaar zijzederd enigen tijddoordeRhijnlandschevervangenisgeworden.
vierkante roede (144v )13m4608= 0.134608
hond

13.4608

gemet

40.3624

morgen

8O.764&

Willemstad:Hetmorgenhoudt 600gemetof300vierkante
Ruigenhilscheroeden.
NB:DeRuigenhilscheroedeberust onderhetDijkcollegie
vandenpolderdeRuigenhi1jurisdictievanWillemstad.
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ZuidHollandschemaatmet deRhijnlandscheinenomDordrecht ingebruik:worddoor de Commissiealdusopgegeven.
vierkanteroede(144vierkantev) 15m .65 O.1565ares
gemet

(300r 2 )

46.9449

morgen

(600r 2 )

93.8898

Landmaat:Hetmorgen600vierkante roe zoowelPutsche
alsRhijnlandsche.(A)

p66 : [toevoegingindedruk:
Na "Putten

enhetMorgen iservan 600vierkante

Roeden."toegevoegd: Ziep101]

par.24DeBrabandsche CommissiedeGelderscheroedekleinergesteldhebbendedanik,verschilt ookenigsinsin
dehoegrootheid derGeldersche landmaten.Zijstelt
0m2.00068251 1625

1vierkante duim
p

0
o

1loopense

(100r )

1morgen (6loop=600r )

.09828225
are

!i4 192941

14

.192941.09

85

.15764655

Appeldoorn (Ambt):hetmorgen 1-§-muddeof600vierkante
roe: demuddehoud4schepelsgezaaid.

DeCommissieinditdepartement werkzaam geweest,stelt
het Zallandsch morgen op 1.23068hectaresinplaatsvan
1.23134hectares zooalsinTafelXXI;omdat zijdeAmsterdamschevoet,enderhalvendeZallandsche roedewat
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tekleingesteldhad.Doch het verschilbedraagtmaar
7 centiaresop 123ares
DeCommissie zegtverder:
DeGraanlandenworden in sommige streekenbegrootbij
dagmaten,welke op eenenhalvemorgenmoetenberekend
worden (endusop61 -534)
DegroottederZaailandengeeft men gewoonlijkopbij
muddengezaai,welkeditwerkgesteldwordenop210Zallandscheroeden,of41 -023;dandaardeZaailanden zeldengemetenworden, en alleendoordelandliedennaar
dehoeveelheid der Roggewelkebenodigd isomdezelve
tebezaaijen worden begroot,zullen de mudden-landen
zeldediegroottebereiken,behalvenalleeninstreken
daar de grootstekoornmateningebruik zijn.Mogelijk
zalmenweinigvandewaarheid afdwalendoortestellen
dat men 160Zallandscheroeden met eenZwolschmudde
Roggekanbezaaijen: in welkgeval een zoodanigmudde
landsO.32818hectares zalbedragen.

I BriefvanL.NieuwenhuisuitEnschedéaanJ.H.v.S:Ws.t
onze landmatenbetreft,menheeft eronzeboerengelijkgegeven: zijkennen geen roeden, geen morgen,
geen landmaten: enechterkennen zijtochdeninhoud
hunnerakkersenlanderijen:Zijtredenharebouwlandenaf,en zijngewoon op 1200vierkantetredenéén
schepelRoggete zaaijen. en deze ruimtenoemenze,
een schepel Lands:en4schepelseenmuddeLands;Deze
Metingbijtreden isniet zeer juist:temeerdaarde
eeneboerverdertreeddan deanderenlangerbeenen
heeft.Ikhebdikwijlsmet de kettingvan5Rhijnl.
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roedenhareschepelsenmuddeLandsnagemeten,enbevondendat8schepels zeertennaastenbij600vierkanteRhijnl.roeden zijn, of eenmorgen, (dus het
schepel75vierkante r;hetmudde 300)

II (Anderebrief)ErishiereeneLandmaatbekend onder
dennaam van Heerenmudde.DitHeerenmudde iszes
schepelsgronds:enkerntdusalnaderbijaandeNaarderBoschmaat.
Onzemuddeis-Jmorgen=300vierkante r.enalzoo
hetHeerenmudde450vierkante roe.Rhijnl.
DebenamingvanHeerenmuddeisafkomstigvandeOude
metinginOverijsselvandekoornlandendoordevoormaligeHeeren Statengedaan,waarnaarmendeverpondingenendecontibutienopdelandengelegd tothedennogbetaaldworden,gelijk onzelasten die betalenindedagelijksche spraakHeerenlastengenoemd
worden.Waarom onzeStatendatmudde op 6schepels
gesteldhebben,ofdat zijeenmuddevan4schepels
zoogroot alsonze6schepelsgenomenhebben,ismij
onbekend.

III (anderebrief)Men zaaithieropeenLandgroot 70
Rhijnlvierkanteroeden:
4 spint Rogge

1-jjspint Boekwijt

2 spint Gerst

5l/3Lijnzaad

6

Haver

4 spintmakenéénschepel:het schepel35litres

Het Lijnzaadware hier meestendeels door geringe
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lieden,inkleine hoeveelheid, opgehuurd Landgezaaid,enalsdanword hunvooreen spint Lijnzaad
toegetreden 225vierkante treden,detredehoudende
9 vierkante Rhijnl.voeten.Zoodatop900vierkante
treden landvooreenschepel zaadtezaaijen gegeven
word;alzooword op 3 schepel land vier schepels
Lijnzaadgezaaidenopéénschepel Land5l/3spint.
16/3=5 1/3

IV (eerstebrief)aangaand Hooij-enGraslanden,rekenen de "boerennaardentijd die eenmaaijernodig
heeft,ofbestedenmoet omdietemaaijen:Duszeggen zijdieWeide,ofdat Grasland is1-g-ofeengeheeldagwerk,of zooveledagwerkengroot;d.i.een
Menschkandieweidein-g-dag,ofineenofmeerdere
dagenmaaijen.Ikhebnagemetendat-g-dag 150vierkanteroeden(21 .2895)grootis,of2schepelsLands
gelijkmenhierspreekt.Zoovergenoegtmen zichin
'tgeheel levenmetmeetenvanweinigomslagenmet
eenemaatdieverrevaneenebepaalde juistheidis.

Hardenberg: landmaat.Een mudde Zaai-land is van 125
tot 14Ovierkante Zall.roevan16v.Eendagwerkhooilandisvan216tot240vandieroede.Eendagwerkword
gezegd aan-g-Holl.morgengelijk tezijn.Zooderoede
deRhijnlandscheis, dan isditgeheelmis.( A )

SteenwiikerKarspelen:Eenmorgenweilandhoudt 2dagmaden;eendagmad400vierkanteturfroeden;VoordeBouwlandenhoudt het dagmat 2 mudden;eenemudde4sche-
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pels. (A)

[verbeteringindedruk:
enderhalven58Ares, 43 Centiares en 9909/1OOOO,of
O.53439909 Hectare veranderd in 43Centiares en
9909/10000,ofO.5843 99 09]

[Metverwijzingnaar regel 11vandedruk:
tewetendelengte-tred is 3voeten;dusdevierkante
tred 9vierkantev.enderhalvendemudde48OOx9vierkantev=432OOvierkantevendus 300vierkante roeden
zooderoedeRhijnl.isvan 12v,of 1683/4vierkante
r zooderoedeisdeZallandschevan 16v.]

[metverwijzingnaarregel 19vandedruk
d.i.3lengtev.of9vierkantev;endushet spint 108
vierkantev;endushetmudde 100spint,d.i.25schepels,iedervan4spint.]

ZwollerKarspel:Hetmorgenhoudt600vierkanteroeden,
eenmuddegezaaid 200,eenschepel isgelijk aan50en
eenspint aan 12-grvierkante roeden.

DeCommissie zegt, dat overal in het departement 240
vierkante roedeneenpondemaat uitmaken.Zijgeeftvervolgenseenelijstopderplaatsenalwaarmen zeerverschillende pondematen (dekleinste endegrootste zijn
als 1en 16/10,of met andere maten genaamdmad,of
lepenstalmeet;ZiehierdieTafel.
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p 70 '• Pondematen

Ares

te Haske:

39-16

Bergura:

30

Dantumwoldei

36.74

Hardegari.lp )
Oostermeer

36

)

Rinsumageest:

36.74

Augustinusga:

36.48

Burutn:

36.74

Buitenpost:

36.48

Kollum:

36.74

Suurhuizen:

36.48

An.jum:

30.48
35-52
41.21

Ee:

41.21

Metzelaweer:

35.52
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Franeker:

41.21

Minnertsga:

41.21

Bli.ja:
Ferwerda:
Warrum:

41.21

Hallum:

St Anna P a r o c h i e
St J a c o b

36.48

Vrouwen

35-52
Holwerd:

41.21
48.86

35-52
Ternaard:

36.48
41.21
46.88

Leuwarden:

36.74

Makkum:
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T.jerkwerd:

41.02

Stavoren:

36.74

Workum:

36.48

Langweer:

36.74

Lemmer:

35.61

Oosterzee:

35*52

Rauwert:

41.21

Heeg:

34.06

Ferwerd:depondem.houdt200vierkante roeden.(A)
mad

ares

Haske:

58.73

Beetsterzwaag

)

Lippenhuizen

?

58.11

Ureterp
St.Johannisga:

56.77

Kni.jpe:

56.77

Sonnega:

58.32

Wolvega:

58.32

Bergum:

54.06

Hardegarijp
Oostermeer

j
)

y
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Augustinesga
Buitenpost

54-72

Suurhuizen

Tjerkwert:

61.53

Stavoren:

45.92

Lansweer:

55.11

Schiermonnikoog: Het madhoudt 245vierkante roeden(Aen).
Weststellingwerf: Een madlands maat 400 vierkante Rhijnl
roeden.
logenstal
Beetsterzwaag
Lippenhuizen

36.74

Ureterp

Sonnega:

23.33

Wolvega:

23.33

Bergum:

54.06

Dantumwolde:

55-11

Hardegari.jp:
Oostermeer
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54.O6

Rinsumageest:

55»''''

morgens

ares

Haske:

06.10

Gorredijk:

91.85

St.Johannisga:

85.16

Kni.jpe:

85.16

Dezemaat is in eenigegemeenten in gebruikeniser
91a-85
hoofd
Stavoren:

27a.55

-veestal
Stavoren:

9«1£

p72 : Denamenderlandmaten zijnvele,als
akker (ager)van96Ovierkanterà 16v.houdende4grasenieder a 240vierkanteroeden;men verstaat
daardooreenstukbouwland,genoegsaamvoorhet
onderhoudvaneenefamilie:en2ede ruimtetusschentweevorensvandeploeg.

deimte,deimatten van verschillende grootte: uit het
Anglo-Saxische,Day of Deivoordag en Matte
maat;duseeneweidedieineenedagkangemaaid
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worden,ellesdagwand, journeau.Zijzijnzeer
verscheide ingrootte.Er zijnkoopdeimattenen
schatdeimattenofschattingdeim.Opeeneplaats
inGromngerlandword een Rhijnlandschedeimt
gebruiktvan400vierkante Rhijnl.roeden.

geersofgras:vanverschillendegrootte:
eenstuklanddaareenekoe,ofeenPaard,
gedurendeden zomer kan gevoedworden,
erzijnvromofkoe-Grazen: (Vrora:nuttig,
gebruik)ofwiet-gras:wiedofwiet,oudtijdsvoorVlijde.

juckvan jugerum: zeerverschillende

groot-honderd,kleinhonderd(Hundredun,Centura)schijne
thandsonbestemdenamen.

mudde: oorspronkelijk een stukLandwaarin men eene
mud inzaaijenkan.Men rekent inGroningerland
van 1tot 1^mud omeenstuktebezaaijen.

voerling offurling,van 30vierkanter.uithetangle—
saxiechFurrow (Voren) en hetEnglischLong;
Furlong: ditgeefthetdenkbeeldvaneenstuk
landwaarvan de breedtetusschen2vorensis
eeneroede,endelengte 30.De jukkenvan300
vierkante rwordenin4voerlingenverdeeld.

p74 : VolgensdeHeerBuwamaAardenburguitmakendedeCommis-
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sievan 1812
ares
Adorp:

gras (240vierkante r;r=XV.7d)49-864

Aduwart:

gras (240vierkante r-r.XV.10gd) 51.74«

Alrnir Hamrick: ( g r a s 240 v i e r k . r . r . X V . 2 f d)

47-493

( j u c k 240 v i e r k . r . r . X V )

den Andel:

46.2

( j u c k 300 v i e r k . r . r XIV.6 d)

53-965

buitendijks (juck240 v i e r k . r . r . X V I )

Basselt:

juk

(400 v i e r k . r . r . X V . v )

Bedum:

g r a s (240 v i e r k . r . r . X V )

52.566

57-75

46.20

B e e t s t e r Hamrik (Oldampt): de d e i m t e = 270 v i e r k a n t e
r o e . : 21 Gron. v . (Aeneae)

Bellingweer:

juck (240vierk.r.r.XV)

46.20

Bellingwolde: deimte 1200vierkante roe;van 7v.ieder. (Aen)

Bierum:

(gras (360vierk.r.r.XIl)

44-352

( deimt(240vierk.r.r.XIl)

tenBoer:

gras (240vierk.r.r.XV.2d)

66.529

47-233

p76 : [Verbetering indedruk:4eregel: "EenVierling is..."
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veranderd in "Eenvoerlingis.]
ares
voerling (30 vierk.r.r.XIV.5-2 à.)

Breda:

Cantens:

5-365

gras (240vierk.r.r.XVI.6d) 55-903

groot honderd (300vierk.r.r.XVI)

65.707

Charlotten enZuiderChristiaanEberhards-Polder:eertijds onder oost-Vriesland behoorende, zederd in dit
departement ingelijfd,
Rhi.inlandsdeirntvan400vierkanter.rhijnl.m)56.727

Cloosterburen: Juck (270vierk.r.r.XIV.8d)

Colham:

I acker (96Ovierk.r.r.XVI)
| gras (240vierk.r.r.XVI)

49.691

210.263
52.566

Craenland (District):gras (240vierk.r.r.XIV)40.246

Crewert:

gras (240vierk.r.r.XIV)

40.246

Dam:

gras (240vierk.r.r.XIV

40.246

Delfzijl:

gras (360vierk.r.r.XII)

44-352

DieverinDrenthe:muddeLands houd 213l/3vierkante
roed. (Ae)

Dijkshora:

126

gras (240vierk.r.r.XV.2 d)

47.233

Doesum:

g r a s (240 v i e r k . r . r . X V I . 9 d)

57-609

Doornwert:

g r a s (240 v i e r k . r . r . X V I . 1 d)

53-115

Dorquert:

gras (240vierk.r.r.XV.^d)

Eendrum:

juck (300vierk.r.r.XIV.7-|-d) 53-965

Engelbert:

gras (240vierk.r.r.XIV)

40.246

Bnum:

gras (240vierk.r.r.XV)

46.2

51.206

Bppingehuisen:

g r a s (360 v i e r k . r . r . X V I )

Esinge:

g r a s (240 v i e r k . r . r . X V I I . 2 ^ d) 6O.806

Faen:

g r a s (24O v i e r k . r . r . X V . 3 ^ d)

Farmsum:

Garmerwolde:

7&.-B49

48.OI5

(

(36O v i e r k . r . r . X I l )

44-352

\

g r a s (24O v i e r k . r . r . X I V )

40.246

g r a s (240 v i e r k . r . r . X I V . 1 1 d)

Garnuwert:

gras (240vierk.r.r.XV.9d)

Garrelsweer:

gras (240vierk.r.r.XV)

Garshuisen:

gras (36Ovierk.r.r.XIl)

45.688

5O.936

46.200

(240vierk.r.r.XIII.6d) 37-423
60.369
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p 78 + : Goldlinzen:

ares
gras (240vierk.r.r.XII)
deimt (36Ovierk.r.r.XIV)

29.568
60.369

o

vrom,ofkoegras (36Or .r.XIl)

Gri.jpskerke:

gras (240vierk.r.r.XV.11d)

44-352

52.020

GroningenenStadsTafel:
gras (240vierk.r.r.XIV)

Grote Gast:

gras (240vierk.r.r.XVI.1 d)

Ham b i j Aduard: gras (240 vierk.r.r.XV.9 d)
Harkstede:

12&

40.246

53-115

50.936

gras (240vierk.r.r.XVI)

52.566

akker (96Ovierk.r.r.XVI)

210.263

Heidenschap:

gras (240vierk.r.r.XVI)

52-566

Helm:

gras (240vierk.r.r.XV.9d)

Heipen:

gras (240vierk.r.r.XIV)

40.246

Heveskes:

gras (240vierk.r.r.XIV)

40.246

Hoge-Meede:

juck (270vierk.r.r.XV.6d)

Hoog-Kerk:

gras (240vierk.r.r.XIV.2d) 41-21

Holwierde:

gras (240vierk.r.r.XIV)

50.936

55-49&

40.246

Houwer Hajnrik:

j u c k (270 v i e r k . r . r.XV.6 d)

Hornhuisen:

juck (270vierk.r.r.XV.)

55-49&

51-97!?

Huis i n g e : b i j Fraam: g r a s (240 v i e r k . r . r . X V I )

52.566

Humsterland:

g r a s (240 v i e r k . r . r . X V . 4 d )

48.276

Juckwert :

g r a s (360 v i e r k . r . r . X I l )

44.352

240 v i e r k . r . r . X V . 4 d)

40.246

K l e i - O l d a m b t : k o o p - d e i m t e van
300 v i e r k . r . r . X I V v o e t

50.307

Koeverden: landmaat morgen 600 v i e r k a n t e r ; dagwerk 400
v i e r k a n t e r . (A)

Leegkerk:

Lege Meeden:

g r a s (240 v i e r k . r . r . X I V . 2 )

(240 v i e r k . r . r . X V I . 9 d )

41.210

57.609

Leens:

j u c k (270 v i e r k . r . r . X V . 6 d )

55.498

Leermens:

g r a s (36O v i e r k . r . r . X I I )

44-312

Letterbert:

g r a s (240 v i e r k . r . r . X I V . 2 d)

41.210

Loppersum:

g r a s (240 v i e r k . r . r . X V . )

46.200

(240 v i e r k . r . r . X I V )

40.246

(240 v i e r k . r . r . X V I )

52.566
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Losdorp:

gras (360vierk.r.r.XII)

Lutkegast:

gras (240vierk.r.r.XVl.9d)
(240vierk.r.r.XVIl)

44.35 2

57-609
59-342

Hjikesinilde:Eendagwerk Landshoud400vierkantervan
14vo;Hetmudde 160zulke roeden.(A)

Luixwolde:

gras (240vierk.r.r.XVI-9d)

57-609

Maarhuizen:

juck (300vierk.r.r.XIV.6d)

53-965

Maarslag:

juck (300vierk.r.r.XIV.1 d)

5O.9O8

Marum:

gras (240vierk.r.r.XIV.6d)

43-173

Marssum:

gras (240vierk.r.r.XIV)

Meeden inVreewold: gras: id

Menckeweer:

juck (300vierk.r.r.XVl)

(240vierk.r.r.XVl)
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40.246

40.246

65.707

52.566

Menscheweer:

juck (300vierk.r.r.XIV.7^d) 54.899

Methuizen:

gras (240vierk.r.r.XIV)

Middelbert:

gras (240vierk.r.r.XIV.11 d) 45-688

Middelstum:

gras (240vierk.r.r.XVl.5d)

40.246

55-339

MidwoldeinVredewold:
gras (240vierk.r.r.XIV.2^)

Nijbaar:

gras (24Ovierk.r.r.XIV.2d)

Ni.jehove:

gras (240vierk.r.r.XV.4d)

Ni.jekerk:inLangewolde:grasid^

41.452

41.210

46.276

46-276

Ni.jekerkinMarne:gras (270vierk.r.r.XV.6d)55.496

Noorddijk:

gras (240vierk.r.r.XV.9d)

50.936

Noordhoorn:

gras (240vierk.r.r.XV.6d)

49-332

Noordwolde:

gras (240vierk.r.r.XIV.11 d) 45-688

Noordwi.ik:

gras (240vierk.r.r.XIV.2d)

Kuir1s:

gras (240vierk.r.r.XIV.6d) 43-421

Obergum:

gras (240vierk.r.r.XIV.6d) 43-421

'tOlbert:

gras (240vierk.r.r.XIV.2d)

Oldenoven:

gras (240vierk.r.r.XV.4d)

Oldekerk:

gras (240vierk.r.r.XVII)

41.210

41.210

48.276

59-342

01deKloosterbij:Appingadam:
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gras (240 vierk.r.r.XIV)

40.246

01de Klooster:inMarne.
juck (270vierk.r.r.XV)

51-975

gras (36O v i e r k . r . r . X I l )

44-352

Ooster-Nijland: gras (36O v i e r k . r . r . X I l )

44.352

Oosterwi.jrum:

gras (240 v i e r k . r . r . X I V )

40.246

OosterWijtwert: gras (360 v i e r k . r . r . X I l )

44.352

Postum:

gras (240 vierk.r.r.XV)

46.2

Oostwold:

gras (240vierk.r.r.XIV.2d) 41.2

Oterdom:

gras (360vierk.r.r.XIl)

Olde Zi.il:

(240vierk.r.r.XIV)

44-352
40.246

Peusura: (wiet-gras (260vierk.r.r.XV.3jd) 52.016
\
Pieterburen:
tenPost:

deimt (240vierk.r.r.XV.3d)

juck (300 vierk.r.r.XIV.6d) 53-965
gras (240 vierk.r.r.XIV.1d) 40.726

groot honderd (160r2.r.XIV.11d)
Ranum:
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47-753

juck (300 vierk.r.r.XIV.4 d )

30.459
52.731

Rasquert:

juck(300vierk.r.r.XVl)

65.707

Rijpe:

gras (36Ovierk.r.r.XIl)

44-352

Rottum:

gras(240vierk.r.r.XVl)

52.566

o
Rugewaert (district):gras(240r.r.XVl)

51.020

p80: [verbeteringindedruk:
SarumhuizenveranderdinSaexumhuizen]

Saexum:

gras (240vierk.r.r.XV.4d)

Saexumhuizen:

juck (3C)0vierk.r.r.XIV.6d) 53-965

' t Sand:

gras (36O v i e r k . r . r . X I l . 6 d)

id.

48.276

44.352

Sandeweer:

gras (

)

44-352

Schilwolde:

gras (240 v i e r k . r . r . X V l . 1 0 d)

58.184

Siddeburen:

gras (240 v i e r k . r . r . X V l )

52.566

Sijbaidaburen:

gras (240 v i e r k . r . r . X V . 11 d)

52.020

Slogteren:

gras (240vierk.r.r.XVl)

52.566

Solwert:

gras (240vierk.r.r.XIV)

40.246

Souwert:

gras (240vierk.r.r.XV)

46.200
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(240 v i e r k . r . r . X V . 11-jj d)

52.292

Spi.jck:

gras (360 v i e r k . r . r . X I l )

Steem:

gras (240vierk.r.r.XV.5d)

Stitswert:

gras (240vierk.r.r.XVI.6d) 55-903

Suidwolde:

gras (240 v i e r k . r . r . X I V . 1 0 i d) 45-434

Suithorn:

gras (240vierk.r.r.XV.1-|d)

46.974

Suurdi.jk:

juck(270vierk.r.r.XV.1-|d)

52.265

Thesinge-Buren:gras (240vierk.r.r.XV.2d)

44.352

48.803

47.233

Tinallingen:

juck(300vierk.r.r.XIV.6d) 53-965

Tjamswert:

gras (240 vierk.r.r.XIV.4ir d)

Tjuchten:

gras (240vierk.r.r.XIV)

Tjum:district gras(240vierk.r.r.XV)

Vierhuizen:

40.246

46.200

juck(270vierk.r.r.XIV.6d) 48.568
(270vierk.r.r.XV.6d)

Visvliet:

42.431

55-498

gras(240vierk.r.r.XVI-8|d) 57-323
pondemaat (240vierk.r.r.XVI.&%•d) 57-323
landmaatdeFriesche.(A)
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Uithuissen:

gras (36Ovierk.r.r.XII)

44-352

Uithuister-Mede:gras (36Ovierk.r.r.XII)
p ö2+:

Vliedorp:

UIrum:

juck (270vierk.r.r.XV.6d)

44-352

55-498

juck (270vierk.r.r.XV)

51-975

Underwierum:

gras (240vierk.r.r.XV.3)

47-753

Upende:

gras (24Ovierk.r.r.XVI.6d) 55-903

Usquart:

gras (240vierk.r.r.XIV-7d) 43-66°

juck (300vierk.r.r.XIV.7d)

Uijtwijrda:

gras (240vierk.r.r.XIV)

Warffum:

juck (300vierk.r.r.XIV-7d)

(27Ovierk.r.r.XV.6)

65.707

40.246

54-5&7

55-496

Warffumtmren:

juck (300vierk.r.r.XIV.6d) 53-965

Marfhuizen:

juck (270r .r.XV.6d)

55-498

Water-Pijkshora:gras (240 v i e r k . r . r . X I V 11-J d) 45-944
Wehe:

juck (270vierk.r.r.XV.9d)

57-303

Weijwert:

gras (240 v i e r k . r . r . X I V . 6 - | d) 40.246
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Werum:

gras (240vierk.r.r.XIV.6vrd) 43-421

WesterKrobden: gras (360vierk.r.r.XII)

44.352

WesterWijland: juck (300vierk.r.r.XIV.6d)

53-965

WesterWijtwert:gras (240vierk.r.r.XVI.4d)

54-779

Wetsinge:

gras (240vierk.r.r.XV)

46.200

Winsurc:

gras (240vierk.r.r.XV)

46.200

Wirdum:

gras (36Ovierk.r.r.XII)

44-352

WitteWierum:

gras (240vierk.r.r.XIV.11 d) 45.688

WoldOldampt:

juck (300vierk.r.r.XIV.6d)

schat deirat (270vierk.r.r.XVI)

53-965
59-136

Holdijk:

gras (240vierk.r.r.XIV.10d) 45.179

Woltersum:

gras (36Ovierk.r.r.XIl)

44-352

p90 + : Zeeland

Geersdijk en Wisselkerke (Tholen): de landmaat isde
Schouwscheroedevan 10voeten.Hetgemet is 300vierkante roeden,( A )

Hogelande (Walcheren): deroedeisde Blooische. 'tge-
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met Landshoudt 300vierkante r. (A)

StMaartensdijk (Tholen):de landmaat isdeBlooische.

Meliskerke enMariekerke:Hetgeniethoudt300vierkante
roeden,(A)

p93 : Departement Braband

VolgensdeCommissie in 1Ó11 daartoebenoemdin

maatvan 'sHertogen Bosch
2
O m .000b2755754929
2
1vierkantevoet (100d )
0 .082755754929
2
2
1vierkante roede (400v ) 33m .1023019716
1vierkanteduim

= O are ?33 1023019716
1loopense (50r )

16

.55 11509&58

1morgen= (6loopense=
300r 2 )

99

.3069059140

kleine loopensevan33 1/3vierkante roede 'sHertogenboschemaat,teStKichiels—Gestel,eneenige omliggende
gemeenteningebruik.1klein loopense (van 331/3vierkante r)= 11are?034101

p94: Anderekleine loopensevan 36 vierkante 's Hertogenbosche roeden,teBoxtel,Liernpdeen in eenigeomliggendegemeenten in gebruik. 1 klein loopense (36r)
11aref91 6828
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p95 : Breda
?
Om .0006 6^ 1889

1vierkanteduim
1vierkantevoet (121 d 2 )

0

2

.080?298569
are

1vierkante roede (400v )

O

1loopense (50r 2 )

16

1hond (2loopense= 100r 2)

32

1buunder (4hond =400r 2 )

129

!322919
.145950

.2919
'1°76

TeBredazijnnogingebruik
1gemet = 133l/3r 2=l/3buunder

43 are ^0558667

1morgen (=2gemet)

86

.11 17334

Asten,Bakel,Milhese:lopensevan50vierkanter.(Aen.)

BeekenBonk: het bunderLandshout 8 lopense of400
vierkanteBosscheroeden.(Aen)

p96 : BeugenenRijkevoort:150vierkante roedenvan14Rhijnl.
voetenmaken eenekleinemorgen(A)

Budel: hetmorgen6lopese of300vierkanteBossche roeden. (A)

DeurneenLiessei:alsindenBosch,(A)

Dongen:50roedenmaken een loopzaad, 8 loopzaadeen
bunder;of6loopzaadeenmorgen,dochwaarbijnooitgerekendwordt,(A)

Erp:Eenmorgenhoudt 6loopense;Eenbunderwordt ook
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op zooveelgerekend.Eenloopensehoudt 50 vierkante
roeden. (A)
Esch:Een loopensedoet 50, een morgen 300 vierkante
roe. (A)
Etten: (LandvanBreda),dematenalsteBreda,behalvendelandmaat.300vierkanteRhijnl.roedenvan 12v.
maken eengemet en3gemeten eenbunderLands.
p97 • Fijnaart (BijBergenopZoom): de matenals te Breda
dochdelandmaatisdeRuigenhilscheroedevan 10voet,
en300vierkante roe.makeneengemet.

VoorAardwer-

kengebruikt mendePutscheroedevan 12voe.(Aen)

Grave:Eengroote,ofHollandsche,morgenhoudt 600en
eenekleine200vierkante roedenRhijnl.Eenhondhoud
100zulkeroeden.

Helmond: landmaat schijntdeBossche tezijn.( A )

OudenboschbijBergen opZoom:alsBreda,dochvoorde
landmaat houdt het gemet aldaar 300 vierkante roeden
RuigenhilscheMaat,enzijnde1000Ruigenhilsche roeden
=985Rhijnl.(A)

p98: Zegge (Mark.vanBergen opZoom):delandmaatisdeRuigerhilsche; 't gemet houdt 300 vierkante roeden;die
Ruigelhilsohroede staat totdeRhijnl:als985:1000
p 101+: Gelderland
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Bredevoort:Het schepelgezaaideisgelijkaan 100vierkante roeden. (Aen)

Buuren:Hetmorgen=600vierkante roe; de roedehoud
14v. (Aen)

Doesburg:delandmaat isdeRhijnl.(A)

Doetichem:hetmorgen6schepels,het schepel 100vierkanteroeden. (Ae)

Doornspijk:HetmorgenGrasland houdt600vierkante roeden,nagenoeggelijkmet 1-g-muddeBouwland. (Aen)

Eepe opdeVeluwe:Hetmorgenhoudt600vierkante roed
volgensLandschaps resolutiedoorgeheelGelderland,in
welke resolutie ookdelengtederroedegevondenwordt.
(A)

p 102:Elburg:delandmaat iseeneRhijnl.roedevan 14voeten.
MenrekenthetWeilandbijgrasen,hetBouwlandbijmudden,dieechter zeeringrootteverschillen.Eigenlijk
houdt hetmorgen600vierkante roeden,3grasen en 1-gmudden. (A)

Genderingen enEtten: landmaatdeRhijnl.(A)

Harderwijk:Hetmorgenhoudt 600vierkante r.hetschepel 100:het spint 25zulker.(A)
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Hattem:Hetmorgen is=600vierkante Rhijnl.roe.(A)

'sHeerenberg (bijDoetichem): 11/4muddegezaaidmakeneenHollandschemudde.(A)

Heerenwaarde (BommelIerwaard): delandmaat isdeRhijnlandsche ( A ) .

Nederhemert (Bommelerw.):de landmaatisdeGeldersche.
(A)

Nijmegen;deroedeisdeGeldersche landroede; 100vierkantegeld.roede= 1hond;600= 1morgen,(A)

Rossen (Bommelerw.):de landmaat isdeRhijnl.(A)

fiel: hetmorgen600vierkanteRhijnl roeden,( A )

Wageningen:HetHollandschemorgenopdeKleigrond,doch
opZandgrondmaken 100 vierkante roeden een schepel,
400eene"nuddeofmolder
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Index vanaardrijkskundige namen
Indeze index zijn de namenin'nungenormaliseerde vormopgenomen.Alleenwaarhetnodigwas,zijnverwijzingengeplaatst.
Liecifersduidenopdebladzijdenvandenieuwe paginering.Een
gevj.1voorafgegaan dooreenIIverwijst naarDeelII.
Abbenbroek,70,71
Adorp,II86,125
Aduard,92,II86,91,125,126
Akersloot,II70, 110
Akswijk,63,67,II71
AlfenaandeRijn,II60
Alkmaar, 63,68,153,11 69,70,71
72,110
Almelo,159
Almirhamrik, I I 88,125
Ameide, 71
Amersfoort, 63,153, I I 111
Amsterdam, 7,13,15,16,16,19,20
21,22,23,25,26,26,30,32,33,34,
36,37,39,40,48,51,52,53,54,56,
60,61,63,65,66,67,69,70,76,77,
78,79,80,61,82,83,64,66,89,101
102,103,105,114,115,117,132,
133,134,136,139,141,142,143,
144,146,146,149,153,154,158,
I I 8,9,12,15,17,22,26,29,32,
33,37,40,41,42,43,45,48,49,50,
51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,
64,73,74,75,77,78,79,102,103,
104,105,109,114
Andel,Den,92,II86,125
Anjum,II81,119
Apeldoorn,76,II114
Appingedam (Dam),92,II 89,
126,131
Arnhem,77
Assen,91,92,93
Assendelft,65,II109,110
Asten,II101,138
Augustinusga,II81,119,122

Baflo (Basselt (!)),II68,125
Bakel,II101,138
Balk,86
Barcelona,II7
Barneveld,77
Barsingerhorn,63,69,154,II 69,
71,109
Bedum,II125
Beek,II138
Beekbergen,76
Beemster,68,II110
Beenta,92
Beesterhamrik,92,II68,125
Beetsterzwaag,II61,121,122
Beieren,II85,87
Bellingeweer,II89,125
Bellingwolde,93,II88,125
Bergen,63,64,II69,109
BergenopZoom,II102,103,139
Bergum,II81,119,121,122
Berlijn,II8
Berum,92,162
Beugen,II138
Beuzichem',II77
Bierum,II88,125
Blarikum,II110
Blije,II81,120
Blois,II104,105,136,137
Bokstel,II137
Bolsward,88
Bommel,Den,II73,113
Bommelerwaard,II141
Bovenijsel,Dep.v.d.(Opperiisel)
75,114,157,II37,76
Brabant,II13,77,101,112,114,
137
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Breda,II76,101,103,136,139
Brede, 93,162,II69,126
Bredevoort,77,II140
Breugel,II104
Briel,Den,71,74,156,II 73,
74,75,76,111
BroekinWaterland,64,II109
BroekopLangedijk,II69,109
Budel,II13&
Buitenpost,II61,119,122
Buitensluis,II112
Buren,77,II140
Burum,II81,119
Charlois,II74
Charlottepolder,II89,126
Dam,zie:Appingedam
Damwoude,88
Dantumawoude,II81,119,122
Delfzijl,II89,126
Deurne,II103,136
Deventer,60,81,82,115,116,
II79
Diemen,II109
Diever,93,II126
Dijkshorne, z i e : Oosterdijkshorn
Dirksland,II74,113
Doesburg,77,II140
Doetinchem,77,II77,140,141
Doezurn, J'ó, Il66,89,127
Dongen,II103,13&
Donk,II138
Doornspijk,II77,140
Doornwert,zie:Toornwerd
Dordrecht,II29,74,75,113,114
Dorkwerd,78,II90,127
Drechterland, 64,65,66,154,II
37,69,109
Drente,90,92,93,94,95,97,116,
160,II37,91,126
Driewegen,II104
Drimmelen,II74
Drunen,II103
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Duinkerken,II 'J
Duitsland,41
Duiveland,II105
Duizel,II103
Dusoen-Iiuilkerk,II 74
Dussen-Munsterkerk,II74
Ee,Il61,119
Eenruro,93,II90,127
Eersel, II103
Egmond,II70,110
EgmondBinnen,II109
Eindhoven,II103
Elbe,101
Elburg,77,II77,140
Emden,98,99,100,117,167,168,
II101
Emmen,93
Engeland,II124
Engelbert,II90,127
Enschede,44,81,159,II36,79,
115
Enum,II90,127
Epe,77,II M O
Eppenhuizen,93,Il88,90,127
Erp,II103,138
Es,II103,139
Esens, 166
Eten (Etten(!)),II77,111,140
Etten,II101,139
Etten,zie:Eten
Europa,II7,40
Eze,63
Ezinge,93,II89,90,127
Faan, 93, I I 89,90,127
Parmsum, 163, I I 90,127
Peerwerd, 93, I I 69,90
Perwerd, I I 81,120,121
F i j n a a r t , I I 103,139
Fraam, I I 92,129
Franeker, I I 40,41,81,120
F r a n k r i j k , 7,18,20,21,22,23,29,
31,32,41,42,43,45,47,48,49,51,
52,55,57,148,151, I I 2 , 3 , 6 , 7 , 8 ,

9,12,13,14,15,17,19,20,24,25,
30,32,33,34,45,46,47,48,49,50,
51,53,54,55,58,59,61,80
Fransum, 94,II91
Priesland,81,62, 84,85,67,88,
69,102,103,115,116,159,II36,
37,80,83,84,87,126,134
Gaasterland,68
Garmerwolde, II 91,127
Garnwerd,94,II91,127
Garrelsweer, II91,127
Garsthuizen,94,II 91,127
Gasselternijveen,94
Geersdijk,II 104,136
Geervliet,73,74,II74,75,111,
112
Geestmerambacht,II70,71,72,
73,109,110
Gelderland, 75,76,115,157,158,
II 37,62,77,78,114,139,140,141
Gelkenes,II74
Genderen (C-endringen(!)), II77
140
Genderingen, zie: Genderen
Gieten,II91
Godlinze,94,164,II91,128
Goeree,II 113
Gooi,66,II69,71
Gorecht, 162
Gorkum,72
Gorredijk,II 81,123
Gotha,II8
Gouda,II 13
Graft,65,II70,109,110
Grave,II 103,139
'sGravenambacht,73
'sGravenhage, II23,39,46,57,
56,59,61,64
'sGravenland,II70
'G Gravenmoer,II 112
'sGreveldumkapelle,II74
Grijpskerk,94,II91,126
Groenlo,II77
Groep,De,II 112
Groningen, 90,91,92,93,94,99,

100,104,116,117,160,161, II13,
36,37,85,86,87,91,92,99,124,
125,128
Grootwaspik,II76
Grotegast,94,II90,91,128
Haarlem, 17,65,II 13,56,62,70
Hagestein, II76

Hallura, I I 81,120
HalveAmbt,162
Ham,Den,'94,II 91,128
Hamburg, 101,118
Hannover,II85
Hardegarijp,II82,119,121,122
Hardenberg, II79,117
Harderwijk,57,II 12,16,77,78
HO
Hardingsveld,II75
Haren,II91
Harenkarspel, II69,70,109
Haringhuizen,69
Harkstede,II 91,128
Harlingen, II82
Harlingerland, 169
Harsens,II92
Haske,II82,119,121,123
Hattem,78,II78,141
Heeg,II82,121
Heemskerk, II 70,110
Heenvliet,72,II 112
Heerde,II78
Heerhugowaard, 66, II69,71,
109
Heidenschap, II92,128
Heilo,II70,110
Hellevoetsluis, II74,111
Helium, II92,128
Helmond,II 103,139
Helpraan,II 92,126
Hemelurnernieuwland,II65
Hemelumeroldeferd,IIÖS
'sHerenberg, II 141
Herenveen,69
Herewaarden, II141
Herkingen, II112
'sHertogenbos,Il 103,104,137,
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138,139
Heusden, II74,104,111,112
Heveskes,II 92,126
Hijkersmilde,89,II 130
Hil,II74
Hilversum, II 69,110
Hoevelaken,78,II78
Hogelande,II 104,136
Hogemeden,89,II90,92,126
Holland, 14,15,16,18,19,20,29,
31,41,46,57,60,62,75,76,79,84,
90,98,126,132,14&,149,152,
II 3,4,5,9,15,30,32,33,37,39,
42,43,51,55,58,62,78,67,94,117,
139,141
Holwerd, II 82,85,120
Holwierde,II92,128
Hondsbosse,65,66,68,154,1170,
73,109,110
Hoogkerk, 94,II 92,128
Hoorn,61,II 62,70,111
Hornhuizen,II92,129
Houwerhamnk, I I 92,129
Huisduinen, 61,154,II71
Huizen,II 110
Huizmge, 94,11 91,92,129
Humsterland, 94,II 92,129
IJsel (Dep.v.d.Monden van de79,115,158,II37
Jever, 168,98,100,117
Jukwerd, II92,129
Kalenberg,II85
Kallantsoog,II 109
Kamp, I I 109,110
Kantens, 93,163, I I 86,89,126
Kastrikum, I I 70,110
Katendrecht,II75
Katwijk,59
Kempenland, II 103
Kennemerland, 63,II69
Klaaswaal, II 112
Kleioldambt, 161,II 129
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Kloosterburen, 94,II89,126
Knijpe,II 82,121,123
Koedijk, II 69,71,109
Koevorden,II 79,129
Kolham,93,163,II88,89,126
Kollum,II 82,119
Kollumerland, II85
Kolmschate,83
Koudorpe,II 104
Kraanland, II 89,126
Krewerd, II89,126
Kruiningen, II 104
Kulemborg,72,157,II 112
Lagemeden, 94
Langakkerschans,II92
Langewold, II 95,131
Langweer,II82,121,122
Leegkerk,94,II92,129
Leek,94
Leens,II 92,129
Leerdam, 73
Leermens,II 92,12y
Leeuwarden, 80,61,II 36,82,
87,120
Legemeden,II 91,92,129
Leiden, 17,II8,15,29,39,51,
55,57,59,60,61,64,65
)Lekdijk,II71
Lemmer,II82,121
Lettelbert, 94,Il 129
Liemde,II 137
Liesel,II 103,138
Lippenhuizen, II 83,121,122
Lochern,78,79
Loenen (Gld),76
Lommei,II 103
Loosdrecht, 67,II71
Loppersum,II93,129
Losdorp,II 93,130
Lütetsburg, 101
Lukaswolde,94,II 91,93,130
Lutjegast,95,II 93,130
Haarhuizen, II94,130

Maarslag, II93,130
Maas,54
Maas (Dep.v.d.Monden v.d.-),
70,114,156,II 37,73
Maastricht, II36
Magdenburg, 169
Made, II75
Makkum, I I 8 3 , 1 2 0
Mare, I I 104
M a r i e k e r k e , I I 105,137
Marne,II 95,131,132
Marrum,II 120
Marseille,43
Marsum, II83,94,130
Marum, 9 5 , I I 9 4 , 1 3 0
Mastenbroek, 80
Meden,95,II 93,94,130
Meliskerke,II 105,137
Menaldura,89
Menneweer,II 94,130
Mensingeweer, II 94,130
Meppel,II94
Methuizen,II 130
Middelbert, II 94,130
Middelharnis, II75,113
Middelie, 63,67,II71
Middelstum,II 13,130
Midhuizen,II94
Midwolde,95,II 94,131
Mijdrecht,67
Milaan, II58
Milheze,II 101,138
Kmnertsga, II 83,120
Mitselwier,II 83,119
Monnikendam,67,II72
Moordeich, 101
München,II40
Muiden, II71
M u i d e r d i j k , I I 71
Naarden, 6 8 , 154, I I 6 9 , 7 0 ,
71,110,116
N e d e r h e m e r t , I I 141
Nederland, I I 1 , 3 , 7 , 9 , 1 0 , 1 2 ,
13,14,15,19,20,24,33,39,44,46,

47,58,62
Niebert (Nijbaar),95,II94,131
Niehove,95,II95,131
Niekerk (gem.Oldekerk), II95,
131
Niekerk (gem.Ulrum), II95,131
Nieuwenhoorn, II75,111
Nieuweniedorp, II 69,72,109
Nieuweramstel,68
Nieuwetonge,II76,113
Nieuwheivoet,II74,111
Nieuwkuik,II 103
Nieuwpoort,II75
Nijbaar, zie:Niebert
Nijbroek,78
Nijeveen,95
Nijkerk,II78
Nijmegen,75,II77,(6,141
Noordbrabant,II37
N o o r d d i j k , I I 94,131
Noordholland, II37
Noordhorn,95,II 131,93,94
Noordscharwoude,II 69,72,109
Noordwijk,95,II95,131
Noordwolde, I l 94,131
Norden, 101
Nuis,95,II95,131
Numansdorp,Il113
Obergum, 95,II 93,95,131
Oenkerk, Il83
Oldamtt,II66,95,125
Oldebert, zie:Tolbert
Oldebroek, II78
Oldehove,95,II 95,131
Oldekerk,96,II 95,96,131
Oldenburg,95
Oldenklooster,II 95,131,132
Oldenzijl,96,1196,132
Onderwierum, II96,135
Onzenoord, II75
Ooltjensplaat II 75,113
Oostdongeradeel,II85
Oosterdijkshorn (Bijkchorne),
II90,126
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Oor.terne":.n,Dep.v.d., -?,11i;,
166
Oosterland,II 105
Oostermeer,Il 63,119,121,122
Oosternieland,II95,132
Oosterwierum,II96,132
Oosterwijtwerd,Il96,132
Oosterzee, II03,121
Oostfriesland, 97,100,166,168,
169,II87
Oostum,II 96,132
Oostvoorne, II 75,111
Oostwold,96,II95,96,132
Ooi;,zieOterdum
Opende, (Unende),96,II95,99,
135
Opperijsel, i^ie:Bovenijsel
Opwierde,II96
Oterdum (Oot(i)),II 96,132
Oterleek,II 69,71,110
Ouddorp,II 111
Ou,deIJsel,II78
Oudelande, II 105
Oudenbos,II 139
Oudenhoorn (Oudshoorn(!)),II75,
111
Oudeniedorp, II 69,72,109
Oudetonge, II76,113
Oudkarspel,II 69,72,109
Oudshoorn, zie: Oudenhoorn
Overflakkee,II 113
Overijsel,44,78,79,80,156, II 18
37,62,116
Overmaas,73,156,II 113
Ovezande,II 105
Paddenpoel,II96
Parijs, 7,11,43,47,49,98,100,101,
II7,8,21,27,40,46,58,101
Peelland, II 101,103,104
Pekela,92
Pendrecht,73
Petten,II 109
Peulwijk, II75
Peusurn, I I 96,132
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Pieterburen,96,164,II97,
132
Polen, Il58
Formieren,II85
Pruisen,98,99,II48,101
Purnerend,68,II 110
Putten (GeLd),79,158
Putten 0'iï),
71, 73,74, 157,II74,75,
112,113,114,139
Puttershoek,II75
Raamsdonk,II76,113
Ranuni,II 97,132
Raskwerd,II97,133
Kauwend, II 83,121
Rijkevoort,II136
Rijn (Dep.v.d.Monden v.d.-)
II 34,37,77
Rijnland, 15,16,17,18,19,20,
21,22,23,25,26,27,28,29,30,
32,33,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,52,54,56,60,61,63,
64,65,67,68,70,71,72,73,74,
75,76,77,78,79,80,81,63,84,
85,87(93,94,101,102,103,105,
114,115,117,132,133,134,136,
137,139,141,143,146,147,148,
149,150,153,156,157,158,159,
167,168,169,170,II 15,29,30,
73,74,76,77,78,79,87,101,102,
103,104,109,110,112,113,114,
116,117,118,124,126,138,139,
140
Rijp,De,66,68,II70,110
Rijpe, zie Zeerijp
Rinsumageest,II83,119,123,
Rokkanje,II76,111
Rome,82
Roon,73,II76
Rossum,II141
Rotturn,96,II 95,97,133
Ruigenhil,II76,103,113,139,
Ruigewaarden, 96II97,133

Saaksun., 'Jr.-, J] 133
Saaksurr.hui zen , 9 6 , 1 6 5 , I I 97,
133
8ailand,
00,r1,o},64,158,159,
I I 76,79, 1 14, 11;I, 117,11b
iauwerd ^ S o u w e r t ) , I I 9 8 , 1 3 3
Schagen, cd, I I 6M
Scharwoude, 7.1c: Noorrischarwoude,
':
'uidscharwoude
Scheerr.da,96,II96
Scheerwolde,83
Scnerrrer, I l 72
Schermernorn, 6 5 , I I 7 0 , 1 1 0
S c h . e r p e m s s e , I I 105
Schiermonnikoog, 11 63,122
Sctulcwolde, I I 97,133
Schoonhoven, II13
Schoorl, II69,109,110
Schouwer.,II 104,136
Sebaldeburen,96,II96,97,133
Serooskerke,II 105
Siddeburen,II97,133
Silvolde,II76
Sint Annaparochie,II83,120
SintJacobiparochie,II84,120
SintJohannesga,II84,121,123
SintMaarten,II69,72,109
SintMaartensdijk, II 105,137
SintMichielsgestel,II 137
Sliedrecht,II76
Slochteren,II96,133
Sloten,II83
Solwerd,Il96,133
Sommelsdijk,74,II73,74,75,
76,111,113
Sonnega,II 83,121,122
Souwert,zie:Sauwerd
Spanje,85,II46
S p i j k , I I 98,134
Spijkenisse,II76,112
S p r a n g , I I ~]6
Stavoren, II 84,120,122,123
Stedum, 96, I I 9 6 , 9 8 , 1 3 4
Steenbergen,II 104
Steensel,II 103

Steenwijk,63,159
Steenwijkerkarspelen,II 117
Sticht, zie:Utrecht
Stitswerd,96,165,II96,96,
134
Straatsburg,47
Strijen,II 112
SüderChristian—Eberhards—Polder,II89,126
Surhuizum,II84,119,122
Tenboer,93,Il89,125
Tenpost,96,164,II94,97,132
Terborg,II78
Termunten,96,II96
Ternaard,II64,85,120
Tessel,69,155,II 72,110
Tezir.geburen,II98,134
Tiel,79,II141
Tienhoven,71,II76
Tilburg,II 104
Tinallinge,II99,134
Tjamsweer,II98,134
ïjerkwerd, II 84,120,122
Tjuchera,II99,134
Tjura, I I 99,134
T o l b e r t ( O l d e b e r t ) , I I 95,131
Tolen,II 104,105,136,137
Toornwerd (Doornwert),II90,
127
Twente,II37,62,79
Uitgeest,II70,110
Uithuizen,II99,135
Uithuizermeden,96,165,II99,
135
Uitwierde,II99,135
Ulrum,II99,135
Upende, zie:Opende
Ureterp,II84,121,122
Ursem,II69,70,72
Uskwerd,II99,135
Utrecht (Sticht),63,67,69,70,
73,77,78,114,153,155,157,II
13,37,53,58,61,72,76,78,111,112
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Valkenswaard, II 104
Varseveld, II78
Veluwe,75,77,15t,II7ö,140
Vierhuizen, 97,165, I I 90,99,
134

VierNoorderkoggen, II111
Visvliet,97,165,II99,134
Vledder,97
Vliedorp,II 99,135
Vlieland,69,II64
Voorne,71,7?,74,156,II111,
112
Vredewold,II 94,131,130
Vrouwenparochie, II 120
Waalwijk, II 104
Wageningen, 79,II78,141
Walcheren, II 105,136
Warfhuizen, II 99,135
Warf
um,97,166,II 98,99,135
Warfumturen,II 100,135
Warmenhuizen,II69,72
Waterdijkshorn, zie:Westerdijkshorn
Waterland, 63,64,66,67,70,
156, II 72,111
Weeë, 97,Il96,100,135
V.'eesp,70,156,II 73,111
Weesperkarspel, II 111
Weirwerd, II 100,135
Wemeldinge,II 105
Wesel, II 74,76,104
Westerdijkshorn(Waterdijkshorn), II 100,135
Westereems (Dep.v.d.), 90,
92,116,160,II37
Westeremden,97,II 100,136
Westernieland, 95,II 95,136
Westerwijtwerd,97,II 98,
100,136
Westerwolde,95
Westfriesland, 69
Westkerke,IIy105
Weststellingwe'rf,89,II 122
Westzaan, II 111
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Weteringen,II100
Wetsinge,Il 136
V i i e r i n g e r w a a r a , I I(:\>
Wierui;., 97
W i e r i n g e n , I I 73
Wieruni, I I 100,130
Wijk b i j D u u r s t e d e , ','0
Nijmbri tr.erâdee'1, I l '.:•[
Willem;;'.ad, I I 'J'c , 11 5
W i l m s , I I 73
Winkel,II69,73
Winsum,II 100,136
Wirdum,II 136
W i s s e k e r k e , I I 104,136
Wittewierurn, I I 100,136
Wognura, I I 111
W o l d d i j k , I I 100,136
Woldoldambt, 9 5 , 1 6 2 , I I 100,136
Woltersurr, I l 100, 136
Wolvega, I I ö 4 , i 2 l , 1 2 2
Wonseradeel, II85
Workum, I l 84,120
Zand,Het,II 97,133
Zandeweer,97,II 97,133
Zeeland, II 104,105,136
Zeerijp (Rijpe), II 97,133
Zegge,II139
Zeist,II73
Zijpe,II 70,73,110
Zoelmond, II78
Zon, II 104
Zuidbeveland,II 104,105
Zuidbroek, 97
Zuiderzee (Dep.v.d.), 63,73,114,
153,155,II37,55
Zuidholland,71,74,75,157,II37,
74,75,76,113,114
Z u i d h o m , 9 7 , I I 98,134
Zuidland, II76,111
Zuidscharwoude, II 69,72,109
Zuidschermer, II69
Zuidwolde,II 98,134
Zutfen,75,79,II78
Zuurdijk,II98,134

Zwartewaal, II 76,111
Zwolle, 63,15&,II 1,79,80,115
Zwollerkerspel, 84,II 118
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