IJkmeesters van Monnickendam in de 17e en 18e eeuw
L.Appel

Tot 1712 waren er steeds twee ijkmeesters: groep a en b.
groep a

groep b

1627 6 mrt. de wede Dirck Arentsz (vervanging overleden echtgen.)
1628 1644 25 jan. Claes Claesz Heijn (verhoging salaris.)
1673 8 aug.

Gerrit Pauw Adriaan Jansz Pereboom

Pieter Landman (burgemr)
1677 llsept. Harck Willemsz. Mes

1683 6 juni.

Claes Jansz Bloem

1701 29 okt. Jan Claesz Bloem (burgemr)
1712 6 febr. na overlijden v Jan Claesz Bloem slechts één ijkmeester
sijn zoon Claes Jansz Bloem
1727 19 nov. Meijndert Boekloo
1738 28 juni Hillegont Minnen
1748 10 mrt. Cornelis Kater
1749 2 aug. Willem Balk
1777 l nov. Jan Karmelk

(waarnemer C omelis Kater)

In 't oud archief nr 35 van GA. M'dam vond ik op pag 268 een notitie van het
eijkgereedschap, dat onder den eijkmeester 'Willem Balk' was berustende:
een coperde (koperen)

25 pont

l viedervat

een dito een dito

10 pont

l vaatie

een dito

5 pont

l half vaatie

een dito

4 pont

l kop

een dito

3 pont

l half kop

een dito

2 pont

l vierde kop

een dito

l pont

l agste cop

een dito

1/2 pont

3 strijk stocken

een dito

1/4 pont

2 emmers en jaargetal

een dito

1/8 pont

een loode (loden)
1/8 pont
9 coperde gietvormen
2 coperde biermaten
een dito houte van 1/4 maat
6 coperde oly maaien
een coperde agt kan’s maat
een ijzerde (ijzeren) elle
4 gesneede monnicken
2 cleijne nommer ijsers

2 spierhaken
een nommer monnick
3 zeeperij monnicken
een houte hamer
een tafel
een vat met mostert zaat
13 gietringen
een groote ijserde evenaar met houte schalen
cleijnder met coperde schalen

5 nommer letters, die niet deug
7 cap beitels in soorten
4 deurslagen
6 wijnmaten
10 ijserde vat roeden
6 ijserte vat banden
een ijserde schuyff
4 oude raspe, 2 nieuwe dito
3 ijserde hamers in soorten
een ijserde schaar
een ijserde turfmands maat
3 loot lepels, een schuijmlepel
2 schepels, l half schepel
was getekent Wm Balk dese bovenstaande notitie geregistreert na de originele door den
ijkmeester Willem Balk over gegeven en bevonden te accorderen desen 25-10-1749 J. Bruijn,
secrts.

