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DE INVOERING VAN HET METRIEKE STELSEL 
IN DE NEDERLANDSE GENEESKUNDE 
TUSSEN 1820 EN 1880 
J.M.A. MAENEN* 

Nederland is bij wet van 21 augustus 1816 als een van de eerste Europese staten vanaf 1 
januari 1820 op het metrieke stelsel overgegaan.' Dit idee ging reeds in de Franse tijd uit van 
Nederlandse initiatieven en was niet door Frankrijk opgelegd. De Amsterdamse hoogleraar 
in de natuurwetenschappen Jean Henry Van Swinden was samen met zijn collega Hendrik 
Aeneae in 1798 naar Parijs uitgezonden om deel te nemen aan een internationaal weten
schappelijk congres dat eerder verrichte metingen van het kilogram en de meter moest 
verifiëren. Van Swinden werd aangesteld als hoofd van een commissie die de meting van 
de meter verifieerde en in juh 1798 bracht hij op een openbare zitting verslag uit van de 
door het congres verrichte werkzaamheden. Hij schreef een Verhandeling over volmaakte 
maaten en gewigten en tot zijn dood in 1823 zette hij zich in voor de algemene invoering 
van het nieuwe systeem.^ Dit proces heeft door passief verzet vele tientallen jaren 
geduurd. Ondanks onderwijs in de nieuwe eenheden en voorlichting aan handel en 
publiek met behulp van herleidingstabellen en brochures hielden de oude maten en 
gewichten lange tijd stand in het dagelijks leven, de handel en de nijverheid. Als voor
beeld kan de oude el van 68 cm worden genoemd. Deze maat werd voor het meten van 
textiel gebruikt en is tot aan de Tweede Wereldoorlog gebruikt, zij het dat hij niet door de 
wet werd erkend. Onder Napoleon was Frankrijk bij decreet van 12 februari 1812 en 
besluit van 28 maart 1812 gedeeltelijk teruggekeerd naar de oude eenheden als tegemoet
koming aan de bevolking voor het verrichten van dagelijkse bezigheden. Het metrieke 
stelsel zou onbruikbaar zijn in het gewone leven.' 

Ook elders in Europa maakte het systeem tot 1840 vrijwel geen vorderingen, daarna 
begon het terrein te winnen. In Frankrijk werd het metrieke stelsel in 1840 definitief van 
kracht; op 4 juli 1837 was een desbetreffende wet aangenomen. Van belang is verder dat 
de Noord-Duitse Bond bij wet van 17 augustus 1868 overging op het metrieke stelsel: 
facultatief per 1 januari 1870, verplicht per 1 januari 1872. Uit het vervolg zal blijken dat 
deze gebeurtenis een keerpunt was voor het eenhedengebruik in de medische weten
schappen op het Europese continent. In Groot-Brittannië zijn de oude maten tot in onze 
dagen gedeeltelijk in de medische praktijk in gebruik gebleven. 

In deze bijdrage wordt nagegaan hoe de Nederlandse medische wereld in het algemeen 
het nieuwe stelsel heeft ontvangen. Ook in deze sector was de acceptatie ervan een proces 
van zeer lange adem. Tientallen jaren bleven artsen aan de oude eenheden vasthouden en 
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hetzelfde gold voor artikelen in medische tijdschriften. Naast conservatisme verhinderden 
internationale contacten een snelle overgang; de internationale medische 'metrificatie' kon 
pas op gang komen toen de andere Europese landen overschakelden en dat gebeurde pas 
later in de negentiende eeuw. Het nieuwe systeem won langzaam terrein naarmate jonge
re artsen de plaatsen van de ouderen innamen. De medische tijdschriften hadden het 
'strijdperk' kunnen zijn tussen voor- en tegenstanders van metrieke eenheden, maar deze 
discussie ontbreekt hier.* In het Nederlandsch Lancet kregen metrieke maten na 1846/1847 
de overhand, maar in 1850 gaf de redactie de lengte van een Braziliaanse lanspuntslang 
nog als 5 tot 6 Rijnlandse voet.' Hoewel de oude eenheden in het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Geneeskunde meestal in de minderheid waren, bleven ze toch duidelijk aanwezig in 
artikelen en andere bijdragen tot omstreeks 1869; daarna nam het metrieke overwicht in de 
verschillende teksten verder toe. Een aantal bijdragen in oude maat vóór 1870 is ook toe te 
schrijven aan gegevens van Duitse en in mindere mate van Angelsaksische oorsprong.' De 
Duitse invloed verkeerde vanaf 1870 in zijn tegendeel, omdat Duitssprekend Europa 
definitief de oude eenheden vaarwel zei. Als gevolg daarvan werden in Duitstalige werken 
meer en meer metrieke eenheden gehanteerd.' Vanaf dat jaar liep het gebruik van de niet-
metrieke maten en gewichten in de continentale geneeskunde langzaam naar zijn einde. 

Een aanwijzing vormt de ontwikkeling binnen de oogheelkunde. Tot 1866 was de positie 
van de voet (gebruikt voor de lengte van de onderzoekkamers en de gemeten afstand van de 
patiënt tot de kaart) en de duim bij oogmetingen in geheel Europa onaangetast; op het con
tinent gold in het algemeen de Parijse maat.' In 1866 werd op een oogheelkundig congres in 
Parijs besloten over te gaan op metrieke maten. In het oude stelsel werd uitgegaan van 
een brandpuntsafstand van 1, 2, 3 duim en verder; het brekend vermogen was 1,1/2 en 1/3 
duim. Een commissie moest de kwestie onderzoeken en nieuwe normen ontwikkelen. In 
1875 stelde de Utrechtse hoogleraar oogheelkunde F.C. Donders dat de meter de norm voor 
oogmetingen moest worden. Het uitgangspunt was de sterkte van een lens van 1 meter, 
overeenkomend met de eenheid dioptrie, internationaal in hetzelfde jaar aanvaard.'̂  

In de verloskunde raakten de Parijse maten na 1870 langzaam in onbruik. In drie ver
slagen van de Leidse hoogleraar verloskunde A.E. Simon Thomas over de jaren 1849 tot 
en met 1852, blijkt een sterke gehechtheid aan oude lengtematen.'" Het gewicht (massa) 
van kinderen drukte Thomas in kilogram uit, maar alle klinische lengtemetingen van 
moeder en kind werden in Parijse maten uitgedrukt." De verloskundigen K. Dorama uit 
Sneek en R.T. Hart uit Nieuwer-Amstel gebruikten nog in 1876 Parijse duimen en oud apo
thekersgewicht. Het gewicht (massa) van kinderen drukte Hart echter in kilogram uit.'^ 

4. Tijdschrift ter Bevordering der Physiologische Genees- en Heelkunde (1827-1835); Tijdschrift voor Genees- Heel-
en Scheikundige Wetenschappen (1823-1847); Nederlandsch Lancet (NL), (Utrecht 1840-1870) passim. 

5. NL (1849-1850) 251, noot 1. 
6. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTG) (1857-1868) passim. 
7. Halbertsma citeerde onderzoeksresultaten van twee Duitse artsen, waarbij gegevens in centimeter waren 
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8. NTG (1875) 249, 272. De lengte van een kamer voor oogmetingen moest minstens 20 voet zijn. Een Parijse 
duim telde 12 lijn en is gelijk aan 27,1 mm; een lijn is 2,26 mm. 

9.M. Juda, 'De nieuwe benaming der brilglazen', NTG (1875) 679-681. 
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Simon Thomas en andere verloskundigen die oude maten bleven gebruiken, motiveerden 
hun keuze niet; zij bleven er eenvoudig mee doorgaan. Gedeeltelijk kan het niet accepteren 
van metrieke lengtematen in de verloskunde aan een diepgeworteld gevoel van traditie en 
beroepstrots worden toegeschreven. In 1870 schreef de Utrechtse hoogleraar in de verlos
kunde T. Halbertsma, die zelf het metrieke stelsel hanteerde, over veronderstelde eigen
schappen van verloskundigen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 'Even als de 
verloskundige zich volgens sommigen door bijzondere eigenschappen moet onderschei
den, als door lange vingers, enz., en zich langen tijd door de Parijse maat distingeerde, 
zoo bestaat er ook eene bijzondere verloskundige taal'.'' Een praktische reden voor het 
gebruik van de Parijse maat was de schaalverdeling op sondes waarmee inwendige onder
zoeken en metingen werden verricht en dat gold ook voor de afmetingen van andere ver
loskundige instrumenten. Dertig jaar na de invoering van de metrieke lengtematen in 
Nederland drukte Simon Thomas in 1850 de afmetingen van de verloskamer en de ligzaal 
in het Nosocomium Academicum van Leiden als volgt uit: 22 bij 15 en 30 bij 22 voet.''* 
Hieruit kan opnieuw blijken hoe hij aan oude eenheden was gehecht en dus weinig 
geneigd was ze in zijn werk ten gunste van de metrieke te verlaten. 

Toch is hij na 1870 geleidelijk overstag gegaan. Uitkomsten van metingen in een artikel 
over de keizersnede in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, jaargang 1873, werden 
door Thomas in Parijse en metrieke maten uitgedrukt. In twaalf verslagen over ovariec-
tomieën uit 1876 werden de lengte van incisies, de afmetingen van verwijderde eierstok
cysten in centimeter en hoeveelheden afgetapt of opgevangen vocht in liter uitgedrukt. Voor 
de toediening van geneesmiddelen had het oude apothekersgewicht ook afgedaan. Dit eeu
wenoude stelsel van Trooise medische gewichten was na krachtige protesten van de kant van 
de medische sector in 1809 en opnieuw in 1817 niet afgeschaft, maar in iets gewijzigde vorm 
tot 1870 gehandhaafd. Het medische pond van 373 g was 'genormaliseerd' tot 375 g.'̂  

Door de genoemde internationale contacten bereikten tientallen jaren lang artikelen en 
handboeken uit de niet-metrieke Duitstalige gebieden Nederland en België. In het Tijd
schrift voor Genees- Heel- en Scheikundige Wetenschappen werd in 1830 en 1833 in recensies 
van twee uit het Duits vertaalde boeken gepleit voor het gebruik van metrieke eenheden. 
De anonieme recensent leverde in 1830 het volgende commentaar: 'Recensent had onder-
tusschen gaarne gezien dat men in de opgegeven opmetingen van het moederlijke bekken 
en van de vrucht, de Nederlandsche maat daar had bijgevoegd, ofschoon het metrieke 
stelsel tot op heden, nog niet in de verloskunde is ingevoerd; dit toch had het werk eene 
meerdere waarde bijgezet, want de tijd is niet ver meer af, dat zoowel de Rijnlandsche als de 
oude Parijsche maat, die met eikanderen veel overeenkomst hebben, slechts denkbeeldig 
meer bestaan zullen, en om die reden had het werk meerder doel in dit opzicht getroffen 
voor leerlingen'."' In de bespreking van het tweede boek stelde de recensent dat hij niet 
begreep waarom geen metrieke maten naast de oude werden gehanteerd; spoedig zou het 

13.T. Halbertsma, 'Over koorts in het kraambed', NTG (1870) 41-48, m.n. 41. Eenhedengebruik algemeen: T. 
Halbertsma, 'Bekkenvernauwing. Gunstige afloop voor moeder en kind', NTG (1880) 549-552. 

14. A.E. Simon Thomas, 'Verslagen der verloskundige cliniek aan de Leydsche Hoogeschool 1850', NL (1850-

1851)363-
15. A.E. Simon Thomas, 'Tweede geval van sectio caesarea', NTG (1873) 341-347; A.E. Simon Thomas, 'Twaalf 

ovarietomieën', NTG (1876) 177-226; J.M.A. Maenen, 'De invoering van het metrieke apothekersgewicht', 
Gewina 22 (1999) 58-61. 

16. Anonieme recensies van: J. Hatin, De behandeling van alle tegennatuurlijke verlossingen tot hare grootste een
voudigheid gebragt. Vert. M.J. Ruighaver (Rotterdam 1830), Tijdschrift voor Genees- Heel- en Scheikundige 
Wetenschappen (1S30) 69; L.F. von Froriep, Handboek der verloskunde. Vert. A. van Erdecum, Ibid. (1833) 23. 
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metrieke stelsel algemeen worden gebruikt. Uit de verslagen van Simon Thomas in 
Leiden en de artikelen in vaktijdschriften tot rond 1870 blijkt echter hoezeer de recensent 
zich in 1833 vergiste, toen hij meende dat de invoering van de meter in de verloskunde 
voor de deur stond.'" Halbertsma kon zich niet aan de Duitse invloed onttrekken; als hij 
uit Duitstalige werken citeerde, moest hij de Parijse maat overnemen: 'Leider belehrten 
uns darunter drei Falie (bei einer Conjugata von 2"3"', 3" und 3-1/4")*.'̂  

Er waren meer verloskundigen die uitsluitend metrieke eenheden in artikelen hanteerden. 
In het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde publiceerde de Groningse hoogleraar in 
de verloskunde W. Sanger drie verslagen van de universitaire verloskundige kliniek in 
Groningen, waarin alle waarden werden uitgedrukt in metrieke maat. L. Lehman, hoog
leraar in het Binnengasthuis te Amsterdam, gaf in zijn artikelen metrieke verloskundige 
metingen weer.'' Ook J. de Man uit Veere gebruikte vrijwel uitsluitend metrieke eenhe
den. Bij een geslaagde keizersnede in 1877 consulteerde hij twee collega's uit Wissekerke, 
D.J. Helderson en G.J.M. Janssen. Helderson drukte de afmeting van een vernauwd bekken 
uit als 2" en 2-1/2". De Man respecteerde deze meting en gaf hem samen met de maten 54 en 
67 mm weer.-° Rond 1880 had het metrieke stelsel het pleit in de geneeskunde in Neder
land en op het Europese vasteland vrijwel gewonnen. 

SUMMARY 

The introduction of the metric system in Dutch medicine 1820-1880 
The Netherlands went metric in 1820 and the medical sciences were supposed to follow 
suit, except for apothecaries weight, which was very close to the Anglo-Saxon variant and 
was not abolished before 1870. Doctors and pharmacists had opposed metric weights in 
pharmacy in 1820 because they were afraid of errors that could lead to loss of life. On the 
continent old local and Paris units were used in general medical science. It took many 
decades for the metric system to become predominant in trade and daily life. The same 
slow acceptance was reflected in the medical sciences. Before it began to make tentative 
inroads, the metric system was entirely ignored for at least 15 years by the Dutch medical 
professions. Articles and other texts in medical magazines illustrate this. The slow advance 
of metric was also hindered by international, especially German influences. The other 
European nations began to go metric from 1840 onwards and France was the first to do 
so. Under Napoleon Bonaparte France had reverted to old units for daily life and retail 
trade in 1812. When Germany, a nation with a profound influence on Dutch medical 
science, went metric in 1870, the ultimate collapse of the old units began. Their presence 
in magazines dwindled and branches of medical science such as obstetrics and ophtal-
mology went metric; the former changed slowly and without planning, the latter went 
metric after an international agreement in 1866. 

17.Ibid 
18. T. Halbertsma, 'Over afwachten, tang-applicatie, craniotomie en keering bij bekkenvernauwing', NTG 

(1873) 485-496, m.n. 488 (citaat uit Spaeth, Chiari en Braun, Klinik der Geburtshilfe (z.p., z.j.)). 
19.W.M.H. Singer, 'Verslag van de verloskundige kliniek en polikliniek aan de Hoogeschool te Groningen 

over i860; 1871-1872; 1872-1873', NTG (1869) 365-376; (1873) 1-11; (1874) 673-685. L. Lehmann, 'Over de kee
ring bij een voorliggend hoofd in een naauw bekken', NTG (1873) 293-300; L. Lehmann, 'Eene drielingsge-
boorte met hindernissen en Bijdrage tot de kraniokJasie', NTG (1880) 278-282; 469-480. 

20. J.C. De Man, 'Keizersnede met gelukkig gevolg voor moeder en kind', NTG (1877) 489-495. 
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Bijlage 

Aantal len bi jdragen in Neder landse medische tijdschriften tussen 1827 en 1880 in oude, 

respectievelijk met r ieke eenheden . 

Tijdschrift ter Bevordering der Physiologische Genees- en Heelkunde (1827-1832) 
1827 
1828: 
1829: 
1830: 
1831: 
1832: 

8 oud 
1 

5 
2 
o 
1 

1 metriek 
1 
o 
1 
o 
o 

Tijdschrift voor Genees- Heel- en Scheikundige Wetenschappen (1823-1847) 
1823: o oud 
1824: 1 
1825: o 
1826: 2 
1827: 1 
1828: 2 
1829: 1 
1830: 2 
1833: 3 

o metr. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1837 
1838 
1840 
1841 
1842 

1843 
1844 
1847 

o oud 
o 
1 
1 
2 
o 
3 
3 

o metr. 
2 
O 
1 
1 
1 
2 
2 

1831-2,1834-36,1839,1845-46 ontbreken. 

Nederlandsch Lancet (1838-1856). 
1838 -1839: 
1839 -1840: 
1840 -1841: 
1841 -1842: 
1842 -1843: 
1843 -1844: 
1844 -1845: 
1845 -1846: 
1846 -1847: 

20 oud 
36 
22 

31 
13 
21 
22 
22 

1 metr. 
u 
16 
18 
14 
9 
9 

12 
13 

1847 -1848: 
1848 -1849 
1849 -1850: 
1850 -1851: 
1851 -1852: 
1852 -1853: 
1853 -1854: 
1854 -1855: 
1855 -1856: 

9 oud 

8 

15 
9 

16 

13 
17 
6 
9 

15 metr. 

17 
18 
21 
27 
26 
29 
16 
26 

Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1857-1880). 
Eerste reeks, jaargangen 1 -8 
1857: 25 o u d 31 metr. 
1858: 

1859: 
i860: 
1861: 
1862: 
1863: 
1864: 

34 
28 

30 
29 

24 
35 
35 

41 
37 
44 
45 
44 
38 
40 

Tweede reeks, jaargangen 1 -16 
1865: 23 o u d 37 metr. 
1867: 
1868: 
1869: 
1870: 
1871: 
1872: 
1873: 

23 
18 

24 
22 

13 
13 
11 

56 
46 

47 
52 
72 
83 
78 

1874: 
1875 
1876 
187?: 
1878 
1879 
1880: 
1866 

14 oud 

23 
20 

13 
15 
18 
15 
34 

81 metr. 

89 
80 
101 

94 
94 
88 
46 
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Met onderstaande drie voorbeelden wordt een indruk gegeven van de manier waarop 
onder het oude eenhedenstelsel in de medische wereld werd gemeten. 

Verslag van de werkzaamheden der afdeelingen in 1S74 van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering 

der Geneeskunst in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (iSj^) iji-i^j. 

Oud: 

p. 273, J. Verstegen, Amersfoort, een te vroeg geboren kind met een lengte van 10 Parijse duim. 

J. Verstegen, id., gezichtsscherpte 1/4 (Parijse duim). Tot 1875 werden in de oogmeting Parijse lengtema

ten gehanteerd. 

p. 283, J.E. van Iterson, Leiden, een conjunctio vera van3" 2'". 

A.E. Simon Thomas, Leiden, een rachitisch bekken van 3". 

S.A. Andriessen, Leiden, een conjunctio vera van 3". 

J.L. Richelle, Leiden, een kind dat 11 pond 4 ons woog. 

p. 297, J. van Zelm, Leiden, een kind van 7 pond. Baby's worden door veel ouders nog steeds met ponden 

van 5 ons gewogen. 

Oud apothekersgewicht: 

p. 280, J.B.C. Santer en H.H. Landman, Den Bosch. 

p. 281, Th. Leeson, Nieuvirveen. 

p. 286, P. Slingenberg, Oldamt, gebruikte oud en nieuw. 

p. 287, L.J.D. Debaere, Schiedam. 

p. 294, A. Sasse, Zaanland. 

Metriek: 

p. 278, H. van Hees, Dordrecht, 400 cm^ pus uit borstholte getapt. 

p. 279, J.M.C., Le Rutte, Den Haag, borstkas van een man, links 34, rechts 43 Nederlandse duim. (Ned. 

duim: benaming voor centimeter). 

p. 281, J.P. Hofman, Den Bosch en Breda, blaassteen met een lengte van 14 en een omtrek van 8 cm. 

p. 283, A.E. Simon Thomas, Leiden, een kind van 2,5 kg. 

p. 297, A.J. van Rijn, Zutphen, verbrijzeling door hagelschot van een dijbeen over een lengte van 18 cm. 

A.J. Van Rijn, schedelligging, rachitisch bekken van vrouw, conjunctio inclinata van 8,5 cm; tangverlos

sing. 

Metriek apothekersgewicht: 

p. 279, P. J. Admiraal, Dordrecht. 

p. 279, J.M.C. Le Rutte, Den Haag. Zie metriek, 279. 

p. 282, J.E. van Iterson, Leiden. Zie oud, 283. 

p. 286, P. Slingenberg, Leiden. 

Een meting in Parijse duimen(") en lijnen ('") door A. E. Simon Thomas van een bekken in 1857. A.E. 

Simon Thomas, De leer der bekkenvernaauwing nader toegelicht in: Nederlandsch Tijdschrift voor 

Geneeskunde (1857) 680: 

Afstand der voorhoven doorns van de darmbeenderen 7" 8'" 

Afstand der darmbeenskammen 9" 

Regte afmeting van den ingang 2" . Dwarse afmeting van den ingang 4" 4'" 

ie schuinsche afmeting van den ingang 4" 

2e schuinsche afmeting van den ingang 3"ii"' 

Regte afmeting van de holte 3" 9'" 
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Dwarsche afmeting van de holte 3" 9'" 

Regte afmeting van de uitgang 2" 6'" 

Dwarse afmeting van de uitgang 3" 

Diameter conjugata inclinata 3" 9'" 

Diameter conjugata externa 5"io"' 

Afstand grote draaiiers der dijbeenderen 9" 9'" 

Wijdte van de schaambeensboog 85 graden. 

Een meting in centimeter van een door keizersnede geboren kind door een met De Man samenwerkende 

collega, G.J.M. Janssen uit Wissekerke in 1877. J.C. De Man, Keizersnede met gelukkig gevolg voor moe

der en kind in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1877) 489-495: 

Van de kin tot de grote fontanel 9,8 

Midden grote fontanel, tot laagste deel achterhoofd 9,8 

Glabella tot kleine fontanel 11,2 

Tussen de wandbeensknobbels 8,5 

Tussen linker voorste en de rechter wandbeensknobbel 9,5 

Tussen de rechter dito en de linker dito 9,5 

Van de ene jukboog tot de andere 7,5 

Omtrek van het hoofd 34,3 

Lengte van het kind 48,0 
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