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DE DOOS VAN PANDORA 

DE INVOERING VAN HET METRIEKE 
APOTHEKERSGEWICHT 

J. Maenen* 

Nederland is bij wet van 21 augustus 1816 per 1 janu
ari 1820 overgegaan op het metrieke stelsel. Een uit
zondering vormde tot eind 1871 het oude medische 
gewicht.' De medische wereld kantte zich al in 1809 
tegen het voornemen tot invoering van het nieuwe 
stelsel.- De hoogleraar geneeskunde ].P. van Maanen, 
lid van de Commissie tot de Zaken der Geneeskunde, 
vroeg bij rekest aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken ontheffing van de Ijkwet van 1 februari 1809 
voor de medische wetenschappen met drie bezwa
ren, waarvan de eerste twee steeds terug zouden 
komen. Gevaar voor de volksgezondheid was het 
grootste bezwaar: tijdens de omschakeling konden 
bij de bereiding van geneesmiddelen fatale fouten 
worden gemaakt. De Pharmacopoea Batava zou 
minder bruikbaar worden. Tenslotte was het apo
thekersgewicht in heel Europa gelijk.' De kwestie 
bleef tot 1817 rusten. Door het aftreden van Lode-
wijk Napoleon en de inlijving bij Frankrijk in 1810 
kon de wet niet worden uitgevoerd. 

Onder Willem 1 werd de kwestie weer actueel 
door de wet van 21 augustus 1816. In januari 1817 
vroeg de minister van Binnenlandse Zaken de Eerste 
of exacte Klasse van het Koninklijk Instituut van 
Wetenschappen om informatie onder verwijzing 
naar de brief van Van Maanen uit 1809. De Klasse 
wees op 25 januari 1817 alle tegenargumenten van 
de hand en vergeleek beide stelsels waarbij de Klasse 
het gemak van het gramgewicht benadrukte. Bij 
voldoende oplettendheid konden fatale fouten wor
den voorkomen. In de Pharmacopoea Batava stond 
een herleidingstabel, vooral geschikt voor oudere 
artsen. Deze farmacopee bleef ook bruikbaar om

dat 78 recepten waren uitgedrukt in delen en in de 
overige 78 werd één enkele gewichtseenheid gebruikt, 
wat voor de mengverhoudingen op hetzelfde neer
kwam. Komende generaties artsen en apothekers 
hadden geen tabellen nodig omdat zij tijdens hun 
opleiding alleen metrieke eenheden zouden hante
ren. De Klasse toonde met buitenlandse voorbeel
den aan dat de medische gewichten verschilden. 
Het ons varieerde van 25,16 tot ruim 31 g. In Parijs 
en Madrid telde het drachme 72, elders 60 grein. 
Het was voor artsen en apothekers ook beter als ze 
dezelfde gewichten zouden hanteren die in de 
samenleving van kracht waren. 

De minister lichtte de Klasse in dat de Commis
sie tot Herziening van de Geneeskundige Wetten op 
16 juni 1817 het gramgewicht had afgewezen en 
alleen bereid was de symbolen door letters te ver
vangen, te weten libr, unc, dr, scr en g."* Volgens de 
commissie kon een apotheker met één gewicht een 
medisch ons wegen maar onder het metrieke stelsel 
waren zes stuks nodig, van 20 en 10 g, 5 en 1 dg en 
5 en 2 eg, totaal 30,67 g. De Eerste Klasse had dit 
argument kunnen weerleggen. Een apotheker die in 
grammen dacht hoefde niet zo lastig te wegen. 

De Klasse en de commissie waren het eens over 
de noodzaak tot normalisering wegens de bestaan
de verschillen. De commissie wilde voor het oude 
stelsel een pond van 375 g als basis aannemen. Bij 
Koninklijk Besluit van 30 november 1817 werd dit 
systeem tegen de zin van de Eerste Klasse aanvaard 
en het KB van 21 oktober 1819 regelde de technische 
details, de vorm, materialen en symbolen.' De aan
gepaste medische gewichten golden vanaf 1 januari 
1821. Twee wensen van de Klasse werden ingewil
ligd. Op het medische pond werd de teLst LIBR 
MEDIC met een cijfer 1 ingeslagen om het te on
derscheiden van het kilogram. Volgens artikel 4 van 
het besluit van 21 oktober moesten apothekers bij 

• p.a. Secretariaat Geschiedenis, K, 10.02, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen 

1. Structuur van het Troois apothekersgewicht: 1 pond (373 g) = 12 ons; i ons = 8 drachmen; 1 drachme = 3 scru
pel; 1 scrupel = 20 grein. 

2. K.'V 300-c, conv. 1-1, Stukken over werkzaamheden van de commissie van maten en gewichten uit de Eerste 
Klasse, wet 1 feb. 1809; RA Haarlem, archief KNAW, not. bk. 1808-1812, 25 nirt. 1809, 68 cv. 

3. Ibid., portefeuille no. 1, 16 mrt. 1809, bezwaarschrift Van Maanen aan minister BIZA, 10 feb. 1809; S.J. 
Brugmans e.a., Pharmacopoea Batava (Amsterdam 1805). 

4. ARA Den Haag, Staatssecretarie, wetten en besluiten, inv. no. 55, KB 30 nov. 18I7, rapport ie Klasse 25 jan. 1817 
en rapport van de Commissie tot Herziening van de Geneeskundige Wetten, 16 juni 1817. De officiële symbolen 
voor gram en grein waren en zijn g en gr maar ze werden vaak verward met alle risico's van dien. 

5. .•\Ru'\, Staatssecretarie, wetten en besluiten, inv. no. 555, KB 30 nov. 1817 met bijbehorende stukken; Staatsblad 
31, KB 30 nov. 1817; Staatsblad 52, KB 21 okt. 1819. 
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de inkoop van ingrediënten en de verkoop van me
dicijnen in het groot metriek gewicht gebruiken; zo 
moest het oude systeem in zijn gebruik worden 
beperkt.'' 

Hoewel het apothekersgewicht het pleit had 
gewonnen traden tussen 1820 en 1869 enkele pro
blemen op. Er zijn aanwijzingen dat zelfs de geringe 
aanpassing van het medisch pond tot 375 g tot pro
blemen leidde en dat de 'nieuwe' gewichten slecht 
werden geaccepteerd. In 1822 meldden de provincies 
Luik en Antwerpen het ministerie van Binnen
landse Zaken dat veel artsen en apothekers er vrijwel 
niet mee werkten. Het gewicht van Ant%verpen, 
Mechelen en Bergen week af van het stelsel dat in 
het Noorden werd gehanteerd. De geneeskundige 
commissies van 1809 en 1817 hadden geen moeilijk
heden voorzien, mits het metrieke stelsel buiten 
beeld bleef. In die gevallen waar het 'nieuwe' ge
wicht weinig van het oude afweek kon een ander 
bezwaar ont.staan. Apothekers en artsen moesten 
hun kostbare gewichten op eigen kosten vervangen. 
Waarom, konden zij redeneren, moeten wij nieuwe 
gewichten kopen die vrijwel met de oude overeen
komen? Hun gewichten vielen onder de verplichte 
eerste ijk en de jaarlijk.se herijk. 

Een aantal apothekers werd betrapt op het bezit 
van oude medicinale gewichten. Onder andere in 
Amsterdam en Zutphen kwam het nog vele jaren tot 
veroordelingen. Bijna alle aangeklaagden beweerden 
dat de illegale stukken niet werden gebruikt, een nut
teloos verweer omdat het apothekersgewicht onder 
het KB van 18 december 1822 viel, waarbij alleen al de 
aanwezigheid van oude gewichten werd verboden. 
De Amsterdamse apotheker I. Reydon liet zijn ge
wichten niet herijken omdat volgens hem in het ijk
kantoor 'schandelijke machinaties' plaats vonden.'' 
Zij werden tot boetes van ƒ lo plus verbeurdver
klaring van de illegale gewichten veroordeeld; in 
Amsterdam in 1826 en 1829 de volgenden: 

9 iuni 1826, M. Clemens, een oud gewicht. 
23 juni 1826, C.C. van der Ven, drie oude. 
7 juli 1826: J.I. Simons, zes; ]. Vos, acht; C. Koek, vier; 
I. van Gelster en J.C. Boldoot, ieder een; allen oude, 
23 september 1829,1. Reydon, elf niet herijkte. 
7 oktober 1829, P. Hoefman en 11 november 1829, 
P.W. de Jong, ieder een oud. 
In Zutphen werden in 1823, 1829 en 1835 apothekers 
veroordeeld: 
11 juni 1823, A. van Dijk uit Terborg en J. Knikkink 
uit s'Heerenbcrg, ieder een oud. 
29 oktober 1829, A. Middelhove, Doesburg, twee 
niet herijkte. 
11 maart 1835, W. Reygers uit Aalten, 15 oude." 

Onder Napoleon was Frankrijk bij decreet van 
12 februari 1812 gedeeltelijk naar de oude maten 
teruggekeerd. Nadat dit land bij wet van 4 juli 1837 
definitief de meter invoerde, verschenen soms 
metrieke recepten met het medisch gewicht ernaast 
in tijd.schriften.'' 

R. Acidi tartari 
Sultatis chinae 
Bicarbonatus sodae 
Saccari albi 

9 gramm. (gr. cxxxv) 
10 cgr. (gr. i-1/2) 

120 cgr. (gr. xvüi) 
2 gramm. (dr. 1/2) 

Omdat de medische tijdschriften verder geen dis
cussie bevatten van voor- en tegenstanders van het 
gramgewicht is het moeilijk te bepalen hoe alge
meen het verzet daartegen was. 

Nadat op 7 april 1869 een nieuwe ijkwet was 
aangenomen, kwam eind 1871 voor het apothekers
gewicht in Nederland het einde.'" Volgens artikel 44 
moest het twee jaar na in werking treden van de 
wet verdwijnen. In de memorie van toelichting was 
vermeld dat het op het Europese continent werd 
afgeschaft en dat Denemarken en Pruisen wet
geving daartoe hadden aangenomen. Ook had de 
minister van artsen en apothekers geen bezwaren 

6. R.\ Haarlem, archief KNAW, not. bk. III plus biilagcn, port. 6, 3 juni 1819, 59; brief 29 mei 1819, BIZA aan ie 
Klasse met Bijlage VI, letter Y, bezwaarschrift van de Commissie tot Herziening der Geneeskundige Wetten, 20 
mrt. 1819. 

7. Gemeentearchief Amsterdam (GA), cat.no. 5074, Inventaris van de rechterlijke archieven van Amsterdam, 
1811-1838, Proces-verbalen van de zittingen van de rechtbank van eerste aanleg, inv. no. 150,1826, zitting 9 juni no. 
484,1.1. Clemens; zitting 23 juni no. 561, C.C. van der Ven; zitting 7 juli no. 590, M. Simons; no. 598,1. Vos; no. 614, 
C. Koeck; no. 624, J. van Gelster; no. 636, J.C. Boldoot. Inv. no. 153,1829, zitting 23 sept. no. 331,1. Reydon; zitting 7 
okt. no. 406, P. Hoefman; zitting 11 nov. no. 488, P.W. de long. 

8. Rijksarchief (R.^) Arnhem, cat. no. 232, rechterlijke archieven van Gelderland, Minuten en vonnissen van de 
correctionele rechtbank Zutphen, vonnissen niet genummerd, inv. no. 1065, 1823, zitting 11 juni A. van Dijk uit 
Terborg en I. Knikkink uit Scheerenberg; inv. no. 1070, 1828, zitting 29 okt., A. Middelhoven, Doesburg; inv. nu. 
1077,1835, zitting 11 maart, W. Reygers, .\alten. 

9. W. Kula, Measures and Men (Princeton 1986) 256-263; G. Bigourdan, Le systcine métriqiie despoids cl iiicsares 
(Parijs 1901) 194; Nederlandsch Lancet (1842-1843) 702. 

10. Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Ceneraal 1867-1868, bijlagen, wetsontwerp en memorie 
van toelichting, 85-89; voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs, 245-247; memorie van beantwoording 
op het voorlopig verslag, 464-467. 
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meer vernomen. Jhr S.W.H..'\. Beyma thoe Kingma, 
Tweede-Kamerlid uit Dokkum, sprak zich bij de 
behandeling van het artikel op 17 februari 1869 
tegen verandering uit met twee oude argumenten, 
de volksgezondheid en de bruikbaarheid van de 
farmacopee. Het huidige stelsel was van zeer oude 
datum en zou binnen de medische wetenschappen 
blijven voortleven. De bezwaren van Kingma maak
ten geen indruk op de Kamer; met 62 stemmen voor 
en 1 (Kingma) tegen werd artikel 44 goedgekeurd." 
Het bezwaar ten aanzien van de farmacopee was 
achterhaald omdat in 1871 de met delen werkende 
Pharmacopoea Neerlandica verscheen. Gramgewich
ten stonden in een tabel van de maximale hoeveel
heden per dosis en per dag van een lijst geneesmid
delen, in het Latijn Grammata pro dosien Gramma-
ta de die.''- Bij KB van 5 maart 1871 verviel het oude 
gewicht per 1 januari 1871.'-' 

De arts B.J. Stokvis besprak in het (Weekblad 
van het) Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 
de te verwachten moeilijkheden. Het was lastig 
voor artsen en apothekers een bekend systeem te 
verruilen voor het decimale.''' Hij maakte bezwaar 
tegen de officiële factor 1 grein = 0,065 gram: 

R. Nitr. bism. basic 
Carbonat. et hydrat. magn. 
Sacc. lact. 

gr. xxiv 
dr. 1/2 

dr. i 

Herleid in gram met de factor 1 grein = 0,065 gram: 

R. Nitr. bism. basic 
Carbonat. et hydrat. magn. 
Sacc. lact. 

gram. 1,563 
gram. 1,953 
gram. 3,906 

Volgens Stokvis was werken met deze breukwaar
den vrijwel ondoenlijk. Het oude systeem was in 
het voordeel met hele getallen en de eenvoudige 
breuk 1/2. Stokvis stelde het gebruik van de systema
tische fout 1 grein = 0,05 gram voor, consequent te 
hanteren over de hele lijn; een reductie van 12:10 die 
ook moest gelden voor de voorgeschreven medi
cijnen. Het door Stokvis niet genoemde effect is, 

dat door de vermindering recepten vaker herhaald 
moesten worden en dat de werking van het genees
middel mogelijk geringer werd. Hij gaf een voor
beeld waaruit de algemene vermindering blijkt: 

R. Acet. morphii 
Sacc.alb. 
Herleid: 
R. Acet. morphii 
Sacc.alb. 

dr. ii 

gram. 0,05 
gram. 6 

Zijn artikel werd met instemming in het Pharma-
ceutisch Weekblad en het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Geneeskunde ontvangen.'^ De artsen Stokvis en 
A..^.G. Guye en de apotheker J.J. Suyver waren niet 
de enigen die bezwaar maakten tegen te nauwkeuri
ge tabellen. In het Pharmaceutisch Weekblad werd 
in 1870 en 1871 een campagne gevoerd tegen de offi
ciële ministeriële tabel van 17 november 1870 en 
voor het toelaten van een tabel met benaderende 
waarden, die als voorbeeld door de arts D. Coster 
werd opgesteld."' In juni 1871 publiceerde het Week
blad een adres van apotheekhoudende artsen uit 
Klundert aan de geneeskundige inspecteur van 
Noord-Brabant en Limburg, met gelijke bezwaren 
tegen de officiële tabel en enkele voorstellen waarmee 
de redactie zich niet kon verenigen.'' Een verbod aan 
artsen om in oud gewicht te recepteren was niet 
haalbaar en daarom wilden ze na 1 januari 1872 
voorlopig beide stelsels kunnen hanteren naar 
gelang de aard van de recepten. Volgens de redactie 
zou dan de omschakeling naar het gram binnen de 
medische wetenschappen niet slagen. In december 
1870 had de redactie al duidelijk gemaakt dat apothe
kers na de vervaldatum metriek gewicht moesten 
gebruiken.'* 

Met de andere verlangens van de adressanten 
werd wel ingestemd. Bij de medische opleidingen en 
examens moest uitsluitend het metrieke stelsel wor
den gehanteerd maar voor zover bekend gebeurde 
dat al. De redactie hoopte dat het rekest artsen 
ertoe zou bewegen het oude gewicht te laten varen. 
De minister stond bij dispositie van 22 juni 1871 

11. Ibid., bijlagen, memorie van beantwoording, toestand in Llenemarken en Pruisen, 467; Handelingen 1868-
1869, algemene beraadslagingen, 17 feb. 1869, art. 44, 824. 

12. Pharmacopoea Neerlandica (Den Haag 1871) passim; Tabula 111, exhibens doses medicanientorum maxima pro 
aduho, 300-304. 

13. Staatsblad \87i no. 10, KB 5 maart 1871. 
14. B.I. Stokvis, 'Medicinaal en metriek gewicht', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (iSjo) 45-50. 
15. Bespreking van B.f Stokvis, 'Medicinaal en metriek gewicht' in: Pharmaceutisch Weekblad }9 (22 jan. 1871) 

f.2r; A.A. Guye, 'Het recepteren in metriek gewicht', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1870) 69-70; J.I. 
Suyver, 'Recepteren met medicinaal en metriek gewicht - meten of wegen?', Nederlandsch Tijdschrift voor Genees
kunde (1S70) 94-95. 

16. Tabel van D. Coster in: Pharmaceutisch Weekblad 1 (1 mei 1870) ir-iv. 
17. Pharmaceutisch Weekblad^ (4 juni 1871) f2r-f.2v. 
18. Anoniem, 'Het nieuwe gewicht in de geneeskunde', Pharmaceutisch Weekblad a (11 dec. 1870) iv. 
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naast de officiële een benaderende tabel toe, die 
door het Weekblad werd aanbevolen."* Volgens het 
Weekblad van 28 januari 1872 hadden de meeste 
Nederlandse doktoren het oude stelsel verlaten en 
een niet genoemde arts werd geciteerd: 'Vergissing 
is zoowel mogelijk bij den geneesheer als bij den 
apotheker. Bezigt de geneesheer het grammenge-
wicht op zijn recepten, dan wordt hij gecontroleerd 
door de oplettendheid van den apotheker, wie het 
recept ter gereedmaking werd aangeboden, en bij 
vergissing, vooral bij sterk werkende middelen kan 
de dwaling zonder schade hersteld worden. Schrijft 

de geneesheer echter in het oude medicinale gewicht 
voor en tast de apotheker bij de herleiding tot het 
grammengewicht mis, dan bestaat hier volstrekt 
geene controle en de patiënt wordt het slachtoffer 
der dwaling.'^'' Het belang van de patiënt maakte 
een snelle overgang op het gram noodzakelijk. De 
afdeling Amsterdam van de Nederlandsche Maat
schappij ter Bevordering van de Pharmacie meldde 
in de zomer van 1871 dat veel Amsterdamse artsen 
al geruime tijd metrieke recepten uitschreven.^' Zo 
verdween het oude medicinale gewicht voorgoed 
uit Nederland. 

19. Pharmaceutisch Weekblad') (2 juli 1871) ir. 
20. Ibid. 39 (28 jan. 1872) iv. 
21. Ibid. 5 (4 juni 1871) ir. 
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