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Bron Digitale foto 00083. De rechthoekige etiketten zijn in het deksel geplakt, het ronde etiket in het 
balansvak. Azendeksel (schuifje) in het deksel. In de doos 10 ronde muntgewichten met knop, met 
gedrukte bijschriften op opgeplakte papiertjes boven elk gewicht. Doos heeft een druksluiting aan de
voorzijde.
Zie ook digitale foto's 01597, 01598, 01599, 01600, 01601, ontvangen van Daniel Vangroenweghe.

Type doos Muntgewichtdoos

Etiketnummer 259Polnummer

Tekst Mousset ingenieur mecanicien au pont / de torent a liege. invente et execute / machines et 
instruments de phisique / mathématiques et autre arts et sciences
la pistole de france ou louis vieux ne pese / qu'un grain moins que celle d'espagne / le louis courant
dit vertugadin et la guinee / se pesent avec le poids marqué louis [zon] / le louis a la croix de malthe
/ se pese avec le poids louis [gespiegelde L, L]
Par Privilege / DE SA SERENISSIME EMINENCE / manufacture de touttes sortes / de trebuchet et
balances / fines au pont de Torent / A LIEGE

Aantal

Ingekleurd

Jaartal in druk

Jaartallen in inkt

KoersenMuntafbeeldingen

Naamsvermelding Mousset

Opmerking

Overgenomen van

Signatuur

Tarifering

Wapen Luik

Imitatie

Op hout geschreven

Eeuw 16 17 18 19

Nee

Nee

Nee Nee

Nee
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Bron Numismatica Wien Auktion X (1975) kavel 584

Type doos Muntgewichtdoos

Etiketnummer 289Polnummer

Tekst Par Privilege DE_ / _A SERENISSIME EMINE_ / manufacture de touttes sorte_ / de trebuchets et 
balances / fines en gerardrie / A LIEGE

Aantal

Ingekleurd

Jaartal in druk

Jaartallen in inkt

KoersenMuntafbeeldingen

Naamsvermelding

Opmerking

Overgenomen van

Signatuur

Tarifering

Wapen Luik

Imitatie

Op hout geschreven

Eeuw 16 17 18 19

Nee

Nee

Nee Nee

Nee
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Bron MPO veiling 7 december 2007, kavel 1525. Kleine papieren etiketjes bij elk rond muntgewicht (met 
knopje).

Type doos Muntgewichtdoos

Etiketnummer 290Polnummer

Tekst Par Privilege / DE SA SERENISSIME EMINENCE / manufacture de touttes sortes / de trebuchet et
balances / fines au pont de Torent / A LIEGE
le louis a la corix de malthe / se pese avec le poids louis II / le demi mirliton pese precisement / 
autant que le florin d'or
la pistole de france ou louis vieux ne pese / qu'un grain moins que celle d'espagne / le louis courant
dit vertugadin et ta guinée / se pesent avec le poids marqué louis [zon]

Aantal

Ingekleurd

Jaartal in druk

Jaartallen in inkt

KoersenMuntafbeeldingen

Naamsvermelding

Opmerking Het ronde etiket is gelijk aan etiket nummer 259; de langwerpige zijn echter anders.
Ronde knopgewichtjes in de doos zijn niet voorzien van een fabrieksmerk.

Overgenomen van

Signatuur

Tarifering

Wapen Luik

Imitatie

Op hout geschreven

Eeuw 16 17 18 19

Nee

Nee

Nee Nee

Nee
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Bron foto uit 1998 in mapje Van Borssum Buisman met schrijnwerkersmerken, aan Houben gezonden? 
Op een typisch Keulse muntgewichtdoos.

Type doos Muntgewichtdoos

Etiketnummer 315Polnummer

Tekst Recht afgetrocken waeg en / gewicht maekt mr Vincent / Mousset woont tot Ludick / gesworn 
gewicht macker 1749

Aantal

Ingekleurd

Jaartal in druk

Jaartallen in inkt 1749

KoersenMuntafbeeldingen

Naamsvermelding

Opmerking

Overgenomen van

Signatuur

Tarifering

Wapen

Imitatie

Op hout geschreven

Eeuw 16 17 18 19

Nee

Nee Nee

Ja
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