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1801 - 1809: tussen deze jaren gevestigd in Namen.
Het pand aan de Rue de Fer 753 te Namen werd op 24 september 1795 gekocht door Hubert
Limbourg (handelaar te Namen), samen met zijn vrouw Marie Anne Hermans. Op 4 oktober 1801
(12 vendémiaire jaar X) werd het pand van Limbourg gekocht door Lambert Joseph Denis (meester
bakker), samen met zijn vrouw Cécile Josèphe Elisabeth Moureau. Vermoedelijk heeft Denis niet
zelf het pand bewoond maar het verhuurd aan Courseul. Courseul heeft hier tot 20 december 1809
gewoond; Denis is eigenaar gebleven van het pand tot 16 november 1841. Courseul kan dit pand
hebben bewoond tussen 4 oktober 1801 en 20 december 1809.
Courseul was handelaar en reparateur, geen schrijnwerker en zeker geen fabrikant van
muntgewichtdozen.
Bron: Michel Tiroul (juni 2013), 'Courseul, handelaar in muntgewichtdozen te Namen', in 'Meten &
Wegen', pp. 3855-3861.
Op een papiertje in een muntgewichtdoos, met enkele muntgewichten met het wapen van Luik
staat: 'F. Courseul, marchand, rue de Fer nº 753 à Namur, vend ...' (Penningkabinet Brussel).
Ronde muntgewichten met knopje of vierkante zonder knopje, meestal in de lade van een
Löwenwaage.
Wellicht zijn deze dozen niet uit Namen maar uit Luik afkomstig en gemaakt door F. Poissinger.
Bron: brief Houben 18-2-1987 aan Stoquart, in Houben (1980) auteursexemplaar, tussen pp. 196 197. -> Veronderstelling is vals.
Het merk met de roos (K16959) is afgeslagen op muntgewichten in een Löwenwaage met
muntgewichten vanaf 1802; het schaaltje is gemerkt met DC en een leeuw (in 2 stempels).
In een muntgewichtdoos van Corduanier is eveneens een schaaltje met de merken DC en een
leeuw (in 2 stempels) gevonden. Is de balans later bij deze doos gevoegd?
Numismatica Wien Auktion X (1975) kavel 585: doos in of na 1802 gemaakt, wegens aanwezigheid
van muntgewichten van 40 en 20 Franc.
Delcampe.net (januari 2011), kavel 114921344, Keulse muntgewichtdoos ca. 1750 gevuld met
ander balansje (2 ronde schalen) en gevuld met 8 + 5 muntgewichten vanaf 1802; op de
dekselschuif het etiket van Courseul (variatie 306, zie etikettenregistratie).
Unshelm (2011) nr. 41.1, p. 212: etiket van Courseul (variatie 306, zie etikettenregistratie) in een
muntgewichtdoos van Johann Wilhelm Forsthoff te Solingen; over de bijschriften zijn gedrukte
tekstjes geplakt. Met muntgewichten van 40 en 20 Franc, dus vanaf 1803.
Unshelm (2011) nr. 41.2 p. 213: geen etiket van Courseul, muntgewichtdoos van Gebr.
Poppenberg 18xx uit Sprockhövel; over de bijschrijften zijn handgeschreven tekstjes geplakt. Nog
zonder muntgewichten van 40 en 20 Franc, derhalve te dateren 1800 - 1803.
Michel Tiroul (e-mail 24-6-2011): Courseul is getraceerd in Frankrijk in 1813.

Muntgewichten
Muntgewichtdozen

muntgewicht.nl

vierkante gemerkt met 'bloem', ronde knopgewichten gemerkt met 'raap'.
grote stationaire dozen (Löwenwaagen) afkomstig van 2 leveranciers; verder kleine verbouwde
dozen afkomstig uit Keulen, Berg & Mark en Luik. Ook kleine dozen met tapse ronde
knopgewichten.
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