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Naam

onbekend lood blanco

personalia

onbekend lood blanco

334

Woonplaats
Werkzaam

Land

- 1586 - 1615 -

Uithangteken

Nederland

Eeuw

15

België
16

17

18

19

Periode

Geboren
Overleden
Voorganger
Opvolger(s)
Levensdata

Tussen ca. 1586 en ca. 1620 zijn ook ronde en vierkante loden muntgewichten geproduceerd. Ze
zijn hoofdzakelijk bedoeld voor het wegen van zilveren munten. Uitzondering hierop vormen de
ronde loden muntgewichten voor de zeer gangbare gouden munten van 8 - 4 - 2 - 1 Escudo.
Loden muntgewichten worden niet in muntgewichtdozen aangetroffen, maar blijkbaar was er wel
een markt voor individuele (loden) muntgewichten.
Loden muntgewichten van rond 1600 kunnen op twee manieren worden gedateerd:
• een datering in het verkopersmerk;
• de werkzame periode van de muntgewichtverkoper.
De gedateerde verkopersmerken lopen van 1586 - 1615, met een uitschieter naar 1696.
De dateringen op basis van de werkzame periode van de muntgewichtverkoper lopen van ca. 1585 ca. 1626.
Loden muntgewichten zijn te vinden bij de volgende muntgewichtverkopers, waarbij Pieter van de
Gheere en Thomas Edelinck de grootste leveranciers lijken te zijn geweest:
Antwerpen: onbekend Antwerpen 002, onbekend Antwerpen 024, MR, IS, IT.
Middelburg: Isaac (I) Gz Deelen, Maarten Goetbloet, Matthijs Molckman, Maarten du Mont, SDM.
Rotterdam: onbekend Rotterdam 001, Isaac (II) Deelen.
Amsterdam: Thomas Edelinck, Pieter van de Gheere, HK, Guilliam de Neve, Maria van de Weijer.
Haarlem: Jan Willemsz van Coppenol.
Delft: HA.
Messing muntgewichten (eind 16e / begin 17e eeuw) voor zilveren munten dragen gedateerde
verkopersmerken tussen 1576 - 1623 en daarna vanaf 1639 - 1651.
In enkele muntgewichtdozen uit de periode 1586 - 1612 is een plaatsje ingeruimd voor enkele
messing muntgewichten voor zilveren munten; namelijk voor denominaties van de Real uit Spanje.
Ook waren er muntgewichtdozen met twee gescheiden dekken met muntgewichten voor gouden
respectievelijk zilveren munten. Deze zogenaamde 'superboxen' (een term door Gary Batz bedacht)
zijn bekend uit 1617 en tussen ca. 1640 - ca. 1650, met een uitschieter naar 1685.
Daarnaast zijn er specifieke 'zilverdozen' bekend, die alleen muntgewichten voor zilveren munten
bevatten; deze zijn gemaakt tussen ca. 1646 - 1650.
Het nawegen van grote zilveren munten met behulp van muntgewichten was dus maar korte tijd en
niet algemeen gebruikelijk, namelijk ca. 1585 - ca. 1623 en tussen ca. 1640 - ca. 1650.
In de tweede helft van de 17e eeuw, toen de gouden munten uit de geldomloop werden verdreven,
konden zilveren munten worden nagewogen met de zogenaamde knipwaage, een vrij onnauwkeurig
messing unstertje dat van de gewogen munt de koers in stuivers aangaf.
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