
Voormetrieke inhoudsmaten
(Uit het (oto-archief van Rio Holtrnan)

MA. en R.J. Holtman

Het verzamelen van kennis en objecten omtrent het meten en wegen is en blijft een boeiende zaak.
Vooral als men bewust zoekt naar objecten uit een bepaalde streek of stad, waar men langzamer
hand veel kennis over heeft vergaard. Als je dan ook nog een bepaalde naamsbekendheid hebt op
gebouwd door spreekbeurten te vervullen voor Historische Verenigingen en clubs van platte
landsvrouwen, waarbij op de convocaties wordt gevraagd objecten aangaande het onderwerp mee
te nemen, dan wordt het aantal aangeboden objecten - alleen maar om te bezichtigen - bijzonder
groot. Een poos geleden sprak: ik in een verzorgingstehuis en werd daarbij geassisteerd door een
ouder, aldaar wonend lid. Het aantal door de bezoekers meegenomen korenschalen bedroeg alleen
al vijf! Door steeds alert te reageren op de bezoekers, kom je nog eens het een en ander aan leuke
objecten tegen. Deze keer gaat het dan over voonnetrieke inhoudsmaten.
Er is tot dusver in 'METEN & WEGEN' weinig geschreven over (geijkte) voonnetrieke maten. De
heren J.H. Tieleman, P. de Vries en O. de Wilde hebben in ons verenigingsorgaan de spits afge
beten op de pagina's 1087, 1118-1119, 1187-1191, 1209-1214 en 1228-1232. In het voortref
felijke boek van K.M.C. Zevenboom: ,,Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graan
maat" uit 1959 staan een groot aantal voonnetrieke droge (standaard-) maten afgebeeld, afkomstig
uit diverse steden in Nederland. Een enkele maal kom je onverwacht zelf nog een exemplaar
tegen. Niet altijd van een vorm die je op dat moment al kent. Daarom probeert dit artikel meer
bekendheid te geven aan onze "vondsten". Het beschrijft de gevonden maten, gerangschikt op
soort materiaal. Denk niet dat voonnetrieke maten in de omgeving van de schrijvers voor het
oprapen liggen; de beschreven maten zijn in een periode van ruim tien jaar opgespoord!
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Hout

• In het ,,Drents museum" te Assen bevinden zich zeker drie houten maten; namelijk twee grote
van spaan met een inhoud van 1/4 Utrechts mud (berekende inhoud respectievelijk 29 en 30 li
ter) en een kleine, uit één blok hout gedraaid, met een inhoud van ± 465 mI. Alle drie zijn met
het oude Meppeler wapen gebrand. Deze maten zijn al beschreven in het artikel "Uit het depot
van een museum" in 'METEN & WEGEN', pagina 1396-1401. In datzelfde artikel vindt u ook
foto's van deze voorwerpen, met daarop duidelijk de ijkmerken.
In het boek van I.M. Verhoeff: ,,De oude Nederlandse maten en gewichten", uitgegeven in
1983, wordt bij Meppel vermeld dat aldaar het Amsterdamse gewicht en de Utrechtse graanmaat
(mud van 120,41) in gebruik waren. Dit klopt dus uitstekend met de inhoud van de genoemde
vierendeel mudden. Het kleine maatje is in dit systeem ook thuis te brengen, want Verhoeff
noemt de onderverdeling van het mud in vier schepel; deze bevat vier spint en dat houdt weer
vier maatjes in. Een Utrechts maatje is 1,9 1 metrieke maat. Waarschijnlijk is dit Utrechtse
maatje ook weer onderverdeeld geweest in vieren en is het aangegeven Meppeler maatje hier
nog een voorbeeld van.
In Noord-Nederland was het vaak de gewoonte de kleinste maat het oord of aardje te noemen.
Oord is vaak synoniem met kwart. De uitdrukking "Z'n laatste oordje versnoept" leeft tot op
heden nog voort.

• In het museum "Bakkerij Mendeis" in Middelsturn (bezoek na afspraak, telefoonnr. 05955
1248) bevindt zich nog een spanen maat, misschien een 112 mud; de herkomst is onbekend. De
maat heeft een ijzeren brug, stijl, bovenrand en verstevigingsbanden. Tegen de bovenrand aan
is het jaartal 1797 ingebrand. Vlak boven dit jaartal is nog een merk ingebrand; het is echter
slecht leesbaar en hoogstwaarschijnlijk nog maar half omdat de bovenste rand hout eens is ver
laagd en werd vervangen door een ijzeren band van een 1;2 cm hoogte. Afmetingen: 0 boven
aan buitenzijde 44,7 à 48,4 cm, 0 bovenaan binnenzijde 43,3 à 47,0 cm, hoogte buitenzijde 28
à 30 cm, hoogte binnenzijde 23,4 à 24,7 cm; berekende inhoud: ± 401. FOTO 1 en 2.
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• In hetzelfde museum is nog een grove spanen maat aanwezig, waarbij één uiteinde van de dikke
strook spaan overgaat in een handvat. De maat is geheel in elkaar gezet met houten pennen.
Herkomst is niet met zekerheid bekend. Afmetingen: 0 bodem binnenzijde 14,2 à 14,7 cm,
o bodem buitenzijde 15,4 à 16 cm, hoogte binnenzijde 10,3 à 10,6 cm, hoogte buitenzijde
11,6 à 11,8 cm; berekende inhoud: 1720 à 1730 mlo FOTO 3.

• In eigen bezit bevindt zich nog een geijkte ton met banden van zogenaamd 'Engels' ijzer (ge
laagd bandijzer). Bodem en deksel zijn niet meer aanwezig; deze waren in elkaar gezet met hou
ten pennen tussen de latjes in. Het heeft een inhoud van ± 22 1. Boven en onder het spongat, in
het midden van de buik, zijn initialen van de kuiper (SH) en een jaartal (96) ingebrand. Dit is
1796; botervaten uit 1896 waren veel lichter gebouwd. Overigens, over metrieke botervaten is
nog nauwelijks iets gepubliceerd. Het probleem met metrieke botervaten is (en dat probleem is
door Jan Bot van de Oudheidskamer van het Ijkwezen al onderkend), dat de aanmaak en het
ijken nogal versprokkeld was. Heel veel gemeenten hadden hiervoor hun eigen ordonnanties.
FOTO 4.

• In het "Openluchtmuseum" in Arnhem vond ik in 1981 in één van de oude boerderijtjes boven
op een zoldertje een spanen maat, die blijkens het stadsmerk uit Arnhem afkomstig moet zijn.
De maat is met ijzeren banden verstevigd en heeft een brug met stijl en staat op 3 pootjes. Uk
merken: uitzonderlijk groot stadswapen (dubbelkoppige adelaar) en de jaarmerken A78
(=1778),79,82,84,86,96,99, 1803, A5 (=Anno 1805), A7, A9. Onder de adelaar gemerkt
met 'XI' . FOTO 5 en 6.
Van Dirk Schmitz uit Wesel (BRD) ontving ik begin februari 1988 een brief, vergezeld van
foto's die hij had genomen in het ,,Hamalandmuseum" in Vreden (BRD). Wie schetst mijn ver
bazing bij het zien van een foto van een spanen maat, waarvan Dirk al vermoedde dat die
Nederlands was! Deze maat is geijkt met een kleine dubbelkoppige adelaar en de jaartallen A67,
69,71,73, 75, 77, 79,82, 84, 86, 88,90,92,94,99, 1803, A5, A7 en A9 en de hoofdletters
'IK' (onder de adelaar ingekerfd). De vorm van de overeenkomstige jaartallen is gelijk.
FOTO 7. _~~:::::::~-=::-:::=~_
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Stro en teen

Strooien maten, zoals deze zijn beschreven door de heer J.H. Tieleman in 'METEN & WEGEN',
pagina 1209 en 1210, kwamen oudtijds ook voor in Drente. Deze maten werden niet geijkt.
• In "Museumboerderij In de Ar" in Westerbork (telefoonnr. 05933-1533) is nog een mooi

exemplaar te bezichtigen. Volgens de eigenaar is deze strooien maat uit Meppel afkomstig. Deze
maat staat op zes houten pootjes en is voorzien van twee dunne ijzeren handvatten. Afmetingen
binnenzijde: grootste lengte 525 mm, grootste breedte 360 mm en hoogte 165 mm, Berekende
inhoud, uitgaande van een strikt ovale vorm: 24,5 I. Echter, de maat is een aantal liters groter
omdat er van een strikt ovale vorm geen sprake is! Daar ik niet de kans had om de maat met
zaadijk op te meten, blijft de werkelijke inhoud nog voor me verborgen. Op zich kan de
eigenaar gelijk hebben met zijn aanduiding voor de herkomst van de maat: het zou een kwart
mud uit Meppel kunnen zijn. FOTO 8 en 9.

• Onlangs vond ik een veel kleinere strooien maat in "Museum Oude Boerderij" in Ruinerwold
(telefoonnr. 05222-1447). Deze maat is niet zo gaaf als de eerder genoemde; de bodem is op
één plaats een beetje losgeraakt. De afmetingen zijn: buitenafmetingen: grootste lengte 29,7 cm,
grootste breedte 21,3 cm, totale hoogte 11,6 cm; binnenafmetingen: grootste lengte 26,8 cm,
grootste breedte 18,5 cm, totale hoogte 9 à 10 cm. De berekende inhoud is 3,7 I, uitgaande van
een strikt ovale vorm. De maat heeft echter een grotere inhoud, ze is immers niet strikt ovaal.
FOTO 10 en 11.
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• Onlangs vond ik een veel kleinere strooien maat in "Museum Oude Boerderij" in Ruinerwold
(telefoonnr. 05222-1447). Deze maat is niet zo gaaf als de eerder genoemde; de bodem is op
één plaats een beetje losgeraakt. De afmetingen zijn: buitenafmetingen: grootste lengte 29,7 cm,
grootste breedte 21,3 cm, totale hoogte 11,6 cm; binnenafmetingen: grootste lengte 26,8 cm,
grootste breedte 18,5 cm, totale hoogte 9 à 10 cm. De berekende inhoud is 3,7 I, uitgaande van
een strikt ovale vorm. De maat heeft echter een grotere inhoud, ze is immers niet strikt ovaal.
FOTO 10 en 11.
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• Turfkorf, een maatkorf voor turf, van gevlochten teen, ongeschilde takjes en latjes. Op de latjes
gemerkt met '190' en een soort gekroond schild met daarin 'ST'. Afmetingen: doorsnede
bodem. max. 415 mm, doorsnede bovenaan max. 525 m.m, hoogte maat 375 à 395 mm, totale
hoogte 455 mmo Aangezien de turfkorven gehoopte maten waren, zegt de inhoud ervan niets en
die geef ik hier ook maar niet op. FOTO 12 en 13.

• In museum "Bakkerij MendeIs" in Middelstum staat ook een turfkorf. De afmetingen komen
bijna overeen met die van de hiervoor beschreven korf. Dit exemplaar is niet geijkt.
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Koper en messing

.. Af en toe 'speel' ik voor 'suppoost' in het museum "Bakkerij Mendeis". Een leergierige
bezoeker nodigde me uiteindelijk uit om in zijn museumpje te mogen kijken. Dit bleek het
particuliere museumpje te zijn van het "Pelstergasthuis" in Groningen. Daar heeft men een
mooie, geijkte messing melkmaat staan. Hoe ik kwam te weten dat dit een melkmaat was, heeft
te maken met het feit dat de ijkmerken op de steel me vertelden, dat de maat in 1815 in
Groningen was geijkt. Tijdens een tweede bezoek aan het museumpje kon de maat uit de vitrine
worden gehaald en door mij worden opgemeten. De berekende inhoud bleek ongeveer 850 mI te
zijn. Daarna kwam nog het terugrekenen naar de inhoud van de maten zoals die werden
genoemd in het ,,REGLEMENT ... Op 't Yken der Gewigten, Ellen en Maten, ..." in de stad
Groningen van 1731. In dit reglement heeft de melkmaat een inhoud van 5 oorden puIlernaat en
dat is weer gelijk aan 5/4 kroes biermaat waarbij de biermaat ongeveer 1,41 bevat. Dus was dit
een halve melkkroes. Afmetingen buitenzijde: 0 onderzijde 119 mm; binnenzijde: 0 onderzijde
117 mm, 0 bovenzijde 131 mm; hoogte binnenin 70 mmo Wanneer men de vorm van het
handvat van deze maat goed bekijkt, dan zal men zien dat deze vorm in de vroegmetrieke
melkmaten gewoon werd overgenomen. In de metrieke tijd is het handvat van de melkmaat in
z'n algemeenheid langzamerhand van horizontaal naar verticaal gegaan. FOTO 14 - 16.
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• In ,,Bakkerij Mendeis" is net zo'n messing melkmaatje aanwezig, maar dan de helft kleiner, met
een berekende inhoud van ongeveer 425 ml. De steel is later rechtgebogen maar heeft oor
spronkelijk net zo krom gestaan als van de hiervoor beschreven halve melkkroes. Afmetingen:
o bodem 87 mm, hoogte buitenzijde 58 mm, hoogte binnenzijde 56 mm, 0 bovenzijde 110 à
114 mm, lengte handvat 127 mm. FOTO 17.

• Het "Groninger museum voor Stad en Lande" te Groningen (telefoonnr. 050-183343) heeft in
een depot drie rechte messing maatjes waaraan ronde oortjes zijn gesoldeerd. Twee ervan heb
ben een inhoud van ± 84 mI, het kleinste meet ± 40 ml. Uitgaande van de bierkroes van 1,41 is
de inhoud van het oord 0,35 1 of 350 mI en zijn deze maatjes dan respectievelijk 1/4 oord Cl
maatje) en lAl oord (112 maatje) van inhoud. FOTO 18.

• Schenkmaatje, van binnen vertind. De bovenrand is om een ijzeren draad gekruld; boven op de
zwaluwstaart (de plaats waar het koper aan elkaar gesoldeerd en geweld is) is een handvat aan
de maat geklonken. Afmetingen: 0 bodem 76 mm, 0 bovenaan 78 mm, totale hoogte 101 mmo
Berekende inhoud: 392 mI. Geijkt met een gekroonde, tweekoppige adelaar met een groot
schild op de borst. Links van de kroon staat het getal 17, rechts 64. Jaartal 1764? FOTO 19 en
20.

1472

18

20

• In ,,Bakkerij Mendeis" is net zo'n messing melkmaatje aanwezig, maar dan de helft kleiner, met
een berekende inhoud van ongeveer 425 ml. De steel is later rechtgebogen maar heeft oor
spronkelijk net zo krom gestaan als van de hiervoor beschreven halve melkkroes. Afmetingen:
o bodem 87 mm, hoogte buitenzijde 58 mm, hoogte binnenzijde 56 mm, 0 bovenzijde 110 à
114 mm, lengte handvat 127 mm. FOTO 17.

• Het "Groninger museum voor Stad en Lande" te Groningen (telefoonnr. 050-183343) heeft in
een depot drie rechte messing maatjes waaraan ronde oortjes zijn gesoldeerd. Twee ervan heb
ben een inhoud van ± 84 mI, het kleinste meet ± 40 ml. Uitgaande van de bierkroes van 1,41 is
de inhoud van het oord 0,35 1 of 350 mI en zijn deze maatjes dan respectievelijk 1/4 oord Cl
maatje) en lAl oord (112 maatje) van inhoud. FOTO 18.

• Schenkmaatje, van binnen vertind. De bovenrand is om een ijzeren draad gekruld; boven op de
zwaluwstaart (de plaats waar het koper aan elkaar gesoldeerd en geweld is) is een handvat aan
de maat geklonken. Afmetingen: 0 bodem 76 mm, 0 bovenaan 78 mm, totale hoogte 101 mmo
Berekende inhoud: 392 mI. Geijkt met een gekroonde, tweekoppige adelaar met een groot
schild op de borst. Links van de kroon staat het getal 17, rechts 64. Jaartal 1764? FOTO 19 en
20.

1472

18

20

• In ,,Bakkerij Mendeis" is net zo'n messing melkmaatje aanwezig, maar dan de helft kleiner, met
een berekende inhoud van ongeveer 425 ml. De steel is later rechtgebogen maar heeft oor
spronkelijk net zo krom gestaan als van de hiervoor beschreven halve melkkroes. Afmetingen:
o bodem 87 mm, hoogte buitenzijde 58 mm, hoogte binnenzijde 56 mm, 0 bovenzijde 110 à
114 mm, lengte handvat 127 mm. FOTO 17.

• Het "Groninger museum voor Stad en Lande" te Groningen (telefoonnr. 050-183343) heeft in
een depot drie rechte messing maatjes waaraan ronde oortjes zijn gesoldeerd. Twee ervan heb
ben een inhoud van ± 84 mI, het kleinste meet ± 40 ml. Uitgaande van de bierkroes van 1,41 is
de inhoud van het oord 0,35 1 of 350 mI en zijn deze maatjes dan respectievelijk 1/4 oord Cl
maatje) en lAl oord (112 maatje) van inhoud. FOTO 18.

• Schenkmaatje, van binnen vertind. De bovenrand is om een ijzeren draad gekruld; boven op de
zwaluwstaart (de plaats waar het koper aan elkaar gesoldeerd en geweld is) is een handvat aan
de maat geklonken. Afmetingen: 0 bodem 76 mm, 0 bovenaan 78 mm, totale hoogte 101 mmo
Berekende inhoud: 392 mI. Geijkt met een gekroonde, tweekoppige adelaar met een groot
schild op de borst. Links van de kroon staat het getal 17, rechts 64. Jaartal 1764? FOTO 19 en
20.

1472



Tin

• Het ,,Drents museum" in Assen heeft ook nog een tweetal tinnen oordmaten (= vochtmaten van
1/4 kroes) uit de 15e of 16e eeuw. Eén ervan is zeer duidelijk op het deksel geijkt met de dub
belkoppige adelaar met het hartschild van Groningen tussen de klauwen geklemd. De tingieter
van deze maat is 'lub'. Deze maat is al beschreven en afgebeeld in 'METEN & WEGEN', pagina
1400 en 1401.

• Een andere tinnen maat - maar dan van een kroes - is op bijna dezelfde wijze geijkt Deze maat
staat in het "Groninger museum voor Stad en Lande". De maat heeft men in bruikleen van het
,,Fries Museum" te Leeuwarden. Datering: derde kwart 16e eeuw. Hierop is het ijkmerk (de
middeleeuwse versie van het Groninger stadswapen: dubbelkoppige adelaar met het wapen
schild scheef tussen de klauwen) niet zo duidelijk te zien als op het Drentse exemplaar. De tin
gieter van deze maat is 'gen'. FOTO 21 en 22.

• Maatje van 1/16 kroes = 1/4 oord. Twee maal geijkt met een gotische 'E', vlak tegen de boven
rand aan. Op het handvat gemerkt met het getal '51', op het grondvlak als tinmerk een ge
kroonde roos. Afmetingen: hoogte 51 mm, 0 46 à 47 mmo Gemeten inhoud (via watermeting:
88 mlo Waarschijnlijk afkomstig uit Emden. FOTO 23 en 24.
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• Bij de vele leuke voorwerpen, gebruikt in een ver verleden voor de toen aanwezige bewoners
van het ,,Pelstergasthuis", bevinden zich onder andere ook acht tinnen kroezen (met deksel)
waaruit de bedeelden hun bier te drinken konden krijgen. Ze zijn elk een Groninger kroes van
inhoud en halverwege de maat gepegeld. Elke maat is gegraveerd met het kruis van het
,,Pelstergasthuis" te Groningen. Afmetingen van één van de maten: 0 binnenzijde 97 mm,
hoogte binnenzijde 201 mm, hoogte tot aan de pegel 100 mmo Berekende inhoud: 1485 mI.
FOTO 25.

• Voonnetrieke, Groninger tinnen maten. Linker maat, afmetingen: 0 binnenin 56 à 58 mm,
hoogte 71 mmo Berekende inhoud: 181 mI. Halverwege in de maat gepegeld (duidelijk op de
foto te zien). Niet gemerkt. Rechter maat, afmetingen: 0 binnenin 66 à 72 mm, hoogte 94 mmo
Berekende inhoud: 351 mlo Halverwege in de maat een pegel. Gemerkt op het handvat:
tinroosje met onder de kroon de initialen 'WZ' van tingieter W. Zuiderna, Winschoten. FOTO 26
en 27.
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• Het bier werd in de stad Groningen van oudsher verkocht per kroes, waarbij de prijs van het
normale kluinbier een stoter (2112. stuiver) was. De mindere soorten bier (licht bier en leksel)
waren veel goedkoper. Helaas was het me nog nooit gelukt om een geijkte kroesmaat te vinden.
Groot was dan ook mijn verbazing, toen ik bij het rondbrengen van mijn boek bij een mevrouw
op een prachtige grote boerderij binnengevraagd werd en daar een geijkte oordmaat (kwart
kroes) te zien kreeg. Een Groninger oord is 1/4 kroes, dus ongeveer 0,35 I metrieke maat.
Mevrouw wist zelf niet dat de merkjes op het oor van de maat ijkmerken waren. Helaas zat er
een briefje onder de maat geplakt met daarop de mededeling: Gekregen van oma ... uit ... . Een
familie-erfstuk dus en daardoor ook geen kans van kopen. De gebuikte kwart Groninger kroes
is op het handvat geijkt met het hartschild van de stad Groningen en de jaartallen (18)06, 07,
08, 12 en 20. Afmetingen: doorsnede grondvlak 67, totale hoogte 133 mmo FOTO 28 - 31.

• Maatje van een 1/4 oord. Halverwege gepegeld (duidelijk op de foto te zien). Nu behoorlijk ge
deukt en het handvat is wat naar beneden geslagen. Berekende inhoud: 87 mI. Afmetingen:
hoogte binnenin 51 mm, hoogte tot aan de pegel 27 mm, 0 46 à 47 mmo Berekende inhoud:
88 mlo Tinmerk op de bodem: gekroonde tinroos met de initialen 'ADW'. FOTO 32.

• Groninger tinnen maat van een oord (114 kroes). Op het grondvlak gemerkt met tinroos met
onder de kroon de initialen 'WZ' (W. Zuidema, Winschoten). Berekende inhoud hele maat: 355
ml, gemeten tot aan de pegel 177 mlo FOTO 33.

Bepalen we ons bij de laat-middeleeuwse tinnen maten dan is het bijzondere wel dit, dat ze op het
deksel (het lid) en vlak tegen de bovenrand van de maat aan werden geijkt. Toch is dit ook wel
logisch, want wanneer men aan de bovenrand van de maat ging knoeien, paste het deksel er niet
meer sluitend op. Wanneer de ijkers er toe zijn overgegaan de maten op het handvat te ijken, is me
nog niet bekend.
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• Het bier werd in de stad Groningen van oudsher verkocht per kroes, waarbij de prijs van het
normale kluinbier een stoter (2112. stuiver) was. De mindere soorten bier (licht bier en leksel)
waren veel goedkoper. Helaas was het me nog nooit gelukt om een geijkte kroesmaat te vinden.
Groot was dan ook mijn verbazing, toen ik bij het rondbrengen van mijn boek bij een mevrouw
op een prachtige grote boerderij binnengevraagd werd en daar een geijkte oordmaat (kwart
kroes) te zien kreeg. Een Groninger oord is 1/4 kroes, dus ongeveer 0,35 I metrieke maat.
Mevrouw wist zelf niet dat de merkjes op het oor van de maat ijkmerken waren. Helaas zat er
een briefje onder de maat geplakt met daarop de mededeling: Gekregen van oma ... uit ... . Een
familie-erfstuk dus en daardoor ook geen kans van kopen. De gebuikte kwart Groninger kroes
is op het handvat geijkt met het hartschild van de stad Groningen en de jaartallen (18)06, 07,
08, 12 en 20. Afmetingen: doorsnede grondvlak 67, totale hoogte 133 mmo FOTO 28 - 31.

• Maatje van een 1/4 oord. Halverwege gepegeld (duidelijk op de foto te zien). Nu behoorlijk ge
deukt en het handvat is wat naar beneden geslagen. Berekende inhoud: 87 mI. Afmetingen:
hoogte binnenin 51 mm, hoogte tot aan de pegel 27 mm, 0 46 à 47 mmo Berekende inhoud:
88 mlo Tinmerk op de bodem: gekroonde tinroos met de initialen 'ADW'. FOTO 32.

• Groninger tinnen maat van een oord (114 kroes). Op het grondvlak gemerkt met tinroos met
onder de kroon de initialen 'WZ' (W. Zuidema, Winschoten). Berekende inhoud hele maat: 355
ml, gemeten tot aan de pegel 177 mlo FOTO 33.
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