
UIT HET DEPOT VAN EEN MUSEUM
M.A. Holtman

Om kennis over het meten en wegen in vroeger tijd op te doen, is het bezoeken van
musea noodzakelijk. Jammer genoeg staat er in de vaste opstelling van de vitrines maar
weinig aan voorwerpen uit ons verzamelgebied. Blijkbaar zijn maten en gewichten niet
attractief genoeg voor het gewone publiek. Een verzoek aan de conservator om voorwerpen
van dit genre in het depot te mogen bezien, kan soms een verrassende ontknoping krijgen.
Zo verging het ons, pa en zoon Holtman, bij een (aangekondigd) bezoek aan het Drents
Museum, Brink 1 en 5 te Assen, telefoon 05920-1274l.

Een beschrijving geven van al de daar aanwezige voormetrieke en vroegmetrieke
maten en gewichten is in kort bestek onmogelijk. Vandaar ons verzoek aan het bestuur van
onze vereniging, om in 1988 de zaterdagbijeenkomst te houden in het betreffende museum in
Assen. Misschien is er een algemene tentoonstelling aan vast te knopen. Dit initiatief van
ons is door het bestuur overgenomen. Dus in mei volgend jaar een weekend naar Drente. In
Assen is onder andere ook een prachtig automuseum.

Nu eerst iets over de maten en gewichten die in het Drents museum aanwezig zijn.
Deze staan in het depot op de zolder in overzichtelijke rekken opgesteld, of zijn in enkele
genummerde laden opgeborgen. De elle- en meterstokken hangen en liggen in grote
hoeveelheden keurig bij elkaar. Het voormetrieke knopgewicht, beschreven op pagina 161 in
"Nederlandse gewichten" van Zevenboom en Wittop Koning, blijkt een vroeg Amsterdams
bronzen blokgewicht te zijn, dat later in Meppel is geijkt. Dat is namelijk duidelijk aan de
vorm van de jaartallen te zien. Bij de komst van het metrieke stelsel heeft dit gewicht een
messing knop gekregen en werd het vrolijk doorgeijkt tot 1866. Het heeft als opschrift 5 NED
ONCEN . Het erbij behorende gewicht van 2 NED. ONC is in de voormetrieke tijd vermoedelijk
een korenschaalgewicht geweest, want hierop zijn geen voormetrieke ijkmerken te vinden.

In Drente werden vóór 1820 twee soorten maten en gewichten gebruikt, namelijk het
Groninger in Noord-Drente en het Steenwijker of Meppeler in Zuid-Drente. Het gewicht in
Noord-Drente is vaak gestempeld met een 'D' die aan een aantal jaartallen voorafgaat.
Deze 'D' was tot vorig jaar voor ons allen een raadsel. De heer Botbijl komt de eer toe, ons
op het spoor te hebben gezet dat die 'D' een teken voor Drente was.

Het opmerkelijke aan de Noord-Drentse gewichten is wet dit, dat, hoewel het
Groninger gewicht is, zij in Groningen slechts eenmaal geijkt hoefden te worden, terwijl in
Drente blijkbaar het voorschrift gold van herijk om de twee jaar. De foto's bij dit artikel
geven daarvan een aardige indicatie.

Ter informatie: in het boekje "De oude Nederlandse maten en gewichten" van
J.M. Verhoeff, is bij Steenwijk, Meppel en Drente vermeld, dat het gewicht aldaar gebruikt
het Amsterdams waaggewicht is en dat voor de inhoudsmaat de Utrechtse graanmaat werd
gebruikt. In Noord-Drente werd echter het Groninger pond gebruikt!

Oproep: tot nu toe heb ik ongeveer 40 voormetrieke Drentse maten en gewichten
gevonden. Om de komende tentoonstelling in het Drents museum completer (minder
onvolledig) te maken, ben ik nog op zoek naar voorwerpen uit deze provincie. Wie helpt de
tentoonstelling aan voorwerpen, gemerkt met de 'D', het wapen van Meppel, voorwerpen uit
de omgeving van Coevorden, Steenwijk en dergelijke? Ook metrieke voorwerpen zijn
welkom! Hierover kunt u contact opnemen met de heer Grippeling van het Drents museum in
Assen (05920-12741) of met pa of zoon Holtman (05955-1292). Graag tot horens!
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Bij de foto's:
foto omschrijving

1 Ann van een unster, een loopgewicht met messing bekleed. Meerdere loopgewichten
in het depot aanwezig. De arm van het unster is van brons en mooi versierd.

2 Begin van de maatverdeling op twee ijzeren ellestokken (herkomst: waarschijnlijk
Meppel of omgeving). Het bovenste exemplaar (68,7 cm lang) is geijkt in 1731,
(17)80,86,87,88,90,98, 1808 en 1810. Het onderste exemplaar (68,4 cm lang) is
geijkt in (17)98,1800,1804, (1)806, 08, 1808, 1810, 1811, 1812, 181(?), 1817, 1818.

3 Metrieke krukgewichten, van links naar rechts:
links: metriek krukgewicht, holle bodem waarin justering is aangebracht. Opschrift:
3 NED PONDEN. Nog zichtbare jaarletters daterend uit 1844 - 1869. IJker: G.J. van der
Weide te Assen.
midden: metriek gemaakt (bronzen) krukgewicht. Om de kruk zijn twee messing
plaatjes gesoldeerd, hierop staat aan de ene kant het opschrift: I NED POND KIL , aan
de andere kant jaarletters van 1839, 1841, 1843-1846. Op de romp zijn jaarletters
afgeslagen uit 1847-1856. De overige merken die op de romp voorkomen: een 'D' van
Drente, jaartallen (17)58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 85, 87, 89,91,93,96,
98, (1)800, (180)2, 804, 1806, 1808, 1810, 1811, 1812, 1814, 1816. Vanaf ongeveer
1806 in Meppel geijkt.
rechts: metriek Groninger krukgewicht ("omgekeerd taps") van 1 NED POND
KILOGRAMME , geijkt door G. Kuyper in Groningen in 1820. Afmetingen: 0 grondvlak
43 mm, 0 kraag 52 mm, hoogte romp 56 mm en totale hoogte 90 mmo

4 Zie voor beschrijving foto 3 midden. Duidelijk zichtbaar is de 'D' van Drente die
overdwars is afgeslagen.

5 Metriek gemaakte gewichten:
links: voormetriek blok- of graangewicht, later voorzien van een knop. Arrondisse
mentsijker: • in een cirkel. Metriek opschrift: 2 NED. ONC , tussen 1821 en 1866 dertig
maal geijkt.
rechts: voormetriek bronzen blokgewicht van 1 pond, vermaakt tot een knopgewicht
met een messing knop. Metriek opschrift: 5 NED ONCEN . Arrondissementsijker: • in
een cirkel. Tussen 1821 en 186626 maal geijkt. Op de romp komen nog Amsterdamse
en Drentse jaartallen voor: 1762, 1(76)3, 1(76)4, 17(7)0, 1777, 17(78), 1779, 1782,
1783, 1(78)4, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1808, (1)814,
1816. De getallen tussen haakjes zijn op het gewicht zeer slecht leesbaar.
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6 Twee graanmaten van massief hout van 1 NED KOP en 1/2 NED KOP. Geijkt door
G.J. van der Weide in Assen in elk jaar tussen 1823 en 1844 (eerste alfabet, maar wel
een eigen type letter!) en daarna met een gedeelte van het gotische alfabet.

7 Voormetrieke houten maat, herkomst: Meppel. Geijkt in Meppel (drie klavertjes) in
1782,84,92,94,96,98, 1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1811, 1812, F, 1814. Op
een viertal plaatsen op de bovenrand is het maatje gebrand met klaverblaadjes, dit om
te voorkomen dat de maat kleiner gemaakt kon worden. Afmetingen: 0 binnenin 102
mm, hoogte binnenin 57 mm, 0 buiten 114 mm, hoogte buiten 81 mmo Inhoud: 465 mI.

8 Het middelste gedeelte van de ijken van de maat die op foto 7 staat.
9 Het laatste gedeelte van de ijken van de maat die op foto 7 staat.

10 Voormetrieke houten maat van 1/4 mud van rondgelegd spaan. Herkomst: Meppel.
Geijkt in Meppel (drie klavertjes) in 1809. Achter het jaartal is nog een x ingebrand.
Afmetingen: hoogte binnen 23,2 cm (bij de stijl), 0 binnen 40,5 à 41 cm. Inhoud: 30 I.

11 Voormetrieke houten maat van 1/4 mud van rondgelegd spaan, op 3 pootjes. Herkomst:
Meppel. Geijkt in Meppel (drie klavertjes) in 1772, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 98, 1800,
1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1811, 1812, F, F, 1814, 1816, 1818, 1820, 1821, 1822,
1823. Afmetingen: 0 binnen bij de stijl 42,4 cm, hoogte binnen bij de stijl 21,1 cm.
Inhoud (berekend uit het gemiddelde van 5 metingen): 29 I. Zeer fraai exemplaar. Zijn
de ingestempelde letters 'p' misschien zondagsletters?

12 Tinnen klepkan van 1/2 kroes. Bodemvondst, gerestaureerd, 16e of 15e eeuws. Op het
deksel gemerkt met de naam van de tingieter Lub (in een parelrandje), daarboven het
hele middeleeuwse wapen van de stad Groningen (dubbelkoppige adelaar van
Groningen met het schild van de stad scheef tussen de klauwen).

13 Zie de beschrijving van de merken van foto 12.
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8 Het middelste gedeelte van de ijken van de maat die op foto 7 staat.
9 Het laatste gedeelte van de ijken van de maat die op foto 7 staat.

10 Voormetrieke houten maat van 1/4 mud van rondgelegd spaan. Herkomst: Meppel.
Geijkt in Meppel (drie klavertjes) in 1809. Achter het jaartal is nog een x ingebrand.
Afmetingen: hoogte binnen 23,2 cm (bij de stijl), 0 binnen 40,5 à 41 cm. Inhoud: 30 I.

11 Voormetrieke houten maat van 1/4 mud van rondgelegd spaan, op 3 pootjes. Herkomst:
Meppel. Geijkt in Meppel (drie klavertjes) in 1772, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 98, 1800,
1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1811, 1812, F, F, 1814, 1816, 1818, 1820, 1821, 1822,
1823. Afmetingen: 0 binnen bij de stijl 42,4 cm, hoogte binnen bij de stijl 21,1 cm.
Inhoud (berekend uit het gemiddelde van 5 metingen): 29 I. Zeer fraai exemplaar. Zijn
de ingestempelde letters 'p' misschien zondagsletters?

12 Tinnen klepkan van 1/2 kroes. Bodemvondst, gerestaureerd, 16e of 15e eeuws. Op het
deksel gemerkt met de naam van de tingieter Lub (in een parelrandje), daarboven het
hele middeleeuwse wapen van de stad Groningen (dubbelkoppige adelaar van
Groningen met het schild van de stad scheef tussen de klauwen).

13 Zie de beschrijving van de merken van foto 12.
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6 Twee graanmaten van massief hout van 1 NED KOP en 1/2 NED KOP. Geijkt door
G.J. van der Weide in Assen in elk jaar tussen 1823 en 1844 (eerste alfabet, maar wel
een eigen type letter!) en daarna met een gedeelte van het gotische alfabet.

7 Voormetrieke houten maat, herkomst: Meppel. Geijkt in Meppel (drie klavertjes) in
1782,84,92,94,96,98, 1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1811, 1812, F, 1814. Op
een viertal plaatsen op de bovenrand is het maatje gebrand met klaverblaadjes, dit om
te voorkomen dat de maat kleiner gemaakt kon worden. Afmetingen: 0 binnenin 102
mm, hoogte binnenin 57 mm, 0 buiten 114 mm, hoogte buiten 81 mmo Inhoud: 465 mI.

8 Het middelste gedeelte van de ijken van de maat die op foto 7 staat.
9 Het laatste gedeelte van de ijken van de maat die op foto 7 staat.

10 Voormetrieke houten maat van 1/4 mud van rondgelegd spaan. Herkomst: Meppel.
Geijkt in Meppel (drie klavertjes) in 1809. Achter het jaartal is nog een x ingebrand.
Afmetingen: hoogte binnen 23,2 cm (bij de stijl), 0 binnen 40,5 à 41 cm. Inhoud: 30 I.

11 Voormetrieke houten maat van 1/4 mud van rondgelegd spaan, op 3 pootjes. Herkomst:
Meppel. Geijkt in Meppel (drie klavertjes) in 1772, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 98, 1800,
1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1811, 1812, F, F, 1814, 1816, 1818, 1820, 1821, 1822,
1823. Afmetingen: 0 binnen bij de stijl 42,4 cm, hoogte binnen bij de stijl 21,1 cm.
Inhoud (berekend uit het gemiddelde van 5 metingen): 29 I. Zeer fraai exemplaar. Zijn
de ingestempelde letters 'p' misschien zondagsletters?

12 Tinnen klepkan van 1/2 kroes. Bodemvondst, gerestaureerd, 16e of 15e eeuws. Op het
deksel gemerkt met de naam van de tingieter Lub (in een parelrandje), daarboven het
hele middeleeuwse wapen van de stad Groningen (dubbelkoppige adelaar van
Groningen met het schild van de stad scheef tussen de klauwen).

13 Zie de beschrijving van de merken van foto 12.
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