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Naam
Woonplaats
Werkzaam

Mont, Maarten du

personalia

Mont, Maarten du
Antwerpen / Middelburg
1585 ca. - 1625 ca.

(Fabrikant)
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Geboren

België
15
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Nederland
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18
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Periode

1553 Antwerpen

Overleden
Voorganger

Opvolger(s)
Levensdata

Afkomstig uit Antwerpen. Wellicht zoon of broer van N. du Mont uit Antwerpen?
1553: gehuwd (???).
1586: werd op 11 november 1586 poorter van Middelburg.
1587: op 9 februari wordt Maerten du Mont vermeld als balansmeester van de Munt van Zeeland.
1594: is vrijmeester van het smidsgilde te Middelburg, na vertrek van Lenaert van de Gheere.
1594 - 1608: balans- en ijkmeester van Middelburg.
1597 - 1603: balansmeester aan de Zeeuwse Munt te Middelburg.
1604: gehuwd te Middelburg op 25 april 1604, als weduwnaar, met Mayke Bernaerts.
Werkzaam voor de Zeeuwse Munt als balansmeester.

Opmerkingen

Muntgewichten
Muntgewichtdozen

Vervaardiger van muntgewichtdozen en muntgewichten tussen 1587 en 1625.
De muntgewichtdoos van 1596 met 40 gewichten (American Numismatic Society New York) is de
oudste gedateerde Zeeuwse doos. De muntgewichtdoos van 1622 wordt bewaard bij de stichting
Maatschappelijke Belangen te Goes; deze doos werd in 1622 voor 4 gulden aangekocht op de
jaarmarkt te Goes.
Er is een samenwerkingsverband tussen Molckman en Maarten du Mont geconstateerd; dit blijkt
namelijk bij het vergelijken van de muntgewichten van deze makers: een aantal van de
voorzijdestempels (dus met de muntafbeelding) komt met elkaar overeen. De overeenkomsten
beslaan de gehele produktieperiode van Du Mont tot 1615. Bij zijn laatste bekende slagjaar, 1622, is
incidenteel een overeenkomst waar te nemen. Het merk uit 1595 (zijn eerste jaartal) is sterk
beïnvloed door dat van Molckman. Zo is de letter D nauwelijks zichtbaar opgenomen in de golven
van het wapenschild. Het lijkt erop dat Du Mont bij de gebruiker de indruk wilde wekken dat hij een
produkt van Molckman in handen had.
1595 - 1622. Ook 2 zilveren muntgewichten uit 1601. Houben (1998): 1586 - 1623.
1596, 1599, 1620, 1622, 1623, 1625
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