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Al een aantal jaren houd ik mij in de vrije uurtjes bezig met amateur-archeologie. Met name 

de regio Waterland heeft hierbij mijn bijzondere interesse. Helaas is de amateur-archeoloog 

de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws geweest. Persoonlijk probeer ik mijn hobby 

verantwoord uit te oefenen door ondermeer een goede registratie van de vondsten en 

interessante vondsten aan te melden bij instanties als het Koninklijk Penningenkabinet en 

het R.O.B. (Rijksinstituut voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek). Naar mijn mening 

bestaat er •wezenlijk verschil tussen de beroeps- en amateur-archeologie. De amateur-

archeoloog zal zich hoofdzakelijk richten op opgebrachte grond of bagger. Omdat deze 

grond door elkaar gegooid is worden vondsten uit deze grond aangeduid als 'losse' 

vondsten. Deze vondsten zijn voor dé beroepsarcheoloog minder belangrijk. Wanneer deze 

vondsten daarentegen in hun oorspronkelijke grondlaag aangetroffen worden is exacte 

determinatie en het leggen van verbanden met andere vondsten veel betrouwbaarder en 

derhalve voor de beroepsarcheoloog interessant. Bij het aantreffen van oude woonlagen, 

bijvoorbeeld in een bouwput, is er veelal een praktisch probleem. Professioneel onderzoek is 

tijdrovend. Archeologisch onderzoek zal ivm. de voortgang van de bouw meestal slechts 

enkele dagen mogelijk zijn. Men staat dan voor de keus: of de vondsten verdwijnen onder 

het beton, of de amateur-archeoloog probeert te redden wat er te redden valt. De 

mogelijkheid om bijvoorbeeld het museum van Oud-Monnickendam deze vondsten in 

bruikleen te geven vind ik een vanzelfsprekende zaak. Dat de vele uren zoeken en graven mij 

naast blaren in de handen en een pijnlijke rug wel leuke vondsten hebben opgeleverd zal ik 

niet ontkennen. Speciaal als deze vondsten wat kunnen vertellen over het verleden van 

Waterland geeft dit extra voldoening. Leuke voorbeelden zijn een drietal loden 

schrijfgewichten. Het oudste gewicht (foto K2745) werd gevonden in de bouwput van de 

huidige Binnendijkschool aan de Oude Zijdsburgwal te Monnickendam. Dit gewicht is te 

dateren in de 15e eeuw. Dit valt ondermeer op te maken uit de kleine gotische letters ' C C ' 

op het gewicht, waarschijnlijk de initialen van de maker. Tevens maken een aantal andere, 

op deze locatie gevonden voor werpen, (een pelgrimsinsigne en een lepel met hamermerk) 

deze datering aannemelijk. 
Het gewicht is 61.6 gram, hetgeen overeen komt met 1/8 (Amsterdams) pond uit die ti)d. In 
het midden is naar mijn mening duidelijk een monnik zichtbaar met over zijn schouder een 
knuppel (of was het een roeiriem?) 
Het tweede gewicht (foto K 2907) is een loden schijfgewicht van l heel (Amsterdams) pond. 
Het werd gevonden te Zuiderwoude. De datering is eenvoudig omdat op het gewicht het 
jaartal 1630 is aangebracht. De keep in het gewicht is een aanduiding dat het hier om een 

 



pondsgewicht gaat. Het gewicht is 494.1 gram. Ook hier is de monnik duidelijk zichtbaar. Het 
laatste gewicht (foto K 2814) is wederom 1/8 pond en werd gevonden op de Vesting te 
Monnickendam. Helaas is dit stuk door corrosie wat minder goed bewaard gebleven. Op dit 
gewicht is het jaartal 1640 vermeld en tevens de letter 'M'. De betekenis van deze letter is 
niet geheel duidelijk. 

1) Het is een aanduiding van 'Monnickendam' 
2) Het is een initiaal van de IJker 
3) Een eigendomsmerk (huismerk) 
4) Een jaarletter (waarmee dit stuk na 1640 herijkt is) 

 

Nu werd er in het verleden heel wat afgewogen. Zo waren er ondermeer Pijlgewichten, 
Kogelgewichten, Medicinalegewichten, Sluitgewichten en Muntgewichten. Die laatste soort 
gewichten moesten aantonen dat een munt zijn gewicht nog had. (Van zilveren en gouden 
munten werden wel randjes afgesneden wat de waarde van de betreffende munt 
verminderde.) Met de drie door mij gevonden schijfgewichten werd de nieuwsgierigheid 
gewekt naar ijkmeesters die de afgelopen eeuwen in Monnickendam actief geweest zijn. 
Toen ik dan ook in het jaarverslag van de vereniging de artikelen van de heer.L. Appel las, 
heb ik de schrijver direct benaderd of er over de ijkmeesters in Monnickendam wat meer 
bekend •was. Het werk van de hr. L. Appel getuigt van een enorme inzet en interesse voor 
de altijd weer verrassende geschiedenis van ons mooie Monnickendam. 

 



 


