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R.J. Holtman
presentatie data base voor muntgewichtdozen
31-8-2019 te Venlo
op de Kring van muntgewichtverzamelaars

(dia 0)
Data base voor muntgewichtdozen en muntgewichten

(dia 1)
Het was 2010.
In mijn drang om gegevens handzaam vast te leggen was ik begonnen met de bouw van 
een data base voor muntgewichtdozen.

Het was en is nog steeds de bedoeling om daarin een grote Nederlandse collectie van 
zo'n 200 muntgewichtdozen vast te leggen.

Ik oktober 2010 was de eerste versie gereed en kon ik de gegevens van mijn welgeteld 
twee muntgewichtdozen invoeren.
Het werd een bomvol scherm met alle gegevens gelijktijdig in beeld.
Om meerdere redenen geen werkbaar systeem, want het registreren van de individuele 
muntgewichten was nogal bewerkelijk en er waren geen afdrukmogelijkheden ingebouwd.

(dia 2a)
In 2012 volgde een nieuwe poging, mede op aandringen van de eigenaar van die grote 
collectie muntgewichtdozen.
Ik had intussen de invoer van de individuele muntgewichten gestroomlijnd met lijstjes 
voorgekookte gegevens. Maar het bleef veel werk om van een muntgewichtdoos de losse 
muntgewichten te documenteren.

(dia 2b/c/d/e)

Sindsdien lag het project stil.

Op de eerste Kringbijeenkomst van 1 september 2018 te Venlo werd door Aad Penders 
de wens geuit om een data base aan te leggen van alle muntgewichtdozen van Gerrit 
Geens (I, II en III). Dat werk zou ik moeten doen, maar voorlopig had ik andere 
bezigheden.

(dia 3a)
Minder dan een maand geleden besloot ik een derde poging te wagen. De volgende 
bijeenkomst van de Kring stond eraan te komen en ik moest een onderwerp voor een 
presentatie verzinnen. Een week vakantie hielp daarbij enorm.

Ik bouwde van de grond af een derde versie van de data base voor muntgewichtdozen. 
Daarbij kon ik terugvallen op de voorgekookte lijsten met muntemissies en 
muntgewichtverkopers, die ik sinds 2014 had ontwikkeld voor de website muntgewicht.nl.

(dia 3b/c)
Om snel resultaat te zien werd het ontwerp versimpeld naar drie secties, namelijk foto's, 
beschrijving en muntgewichten.

(dia 4a/b)
Maar belangrijker nog werden afdrukmogelijkheden toegevoegd, zodat de foto's en de 
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muntgewichten netjes op papier of in PDF kunnen worden weergegeven.

(dia 5)
In juli dit jaar ben ik twee dagen op bezoek geweest bij een verzamelaar van 
muntgewichtdozen en daar heb ik in totaal 20 dozen gedocumenteerd.
Voor proef werden de gegevens in de data base opgenomen en het resultaat smaakt 
naar meer.

Daarop heb ik uit mijn foto-archief de afbeeldingen en gegevens van nog eens 280 
muntgewichtdozen gevist en die in de data base opgenomen.
In totaal zijn nu 300 muntgewichtdozen in de data base aanwezig.
Van ruim 50 dozen zijn de gegevens min of meer compleet; de overige 250 wachten nog 
op aanvulling.

(dia 6)
Het resultaat wordt op termijn toegevoegd aan de web site muntgewicht.nl, onder de 
rubriek Muntgewichtverkopers. Er zal een extra kolom worden toegevoegd met daarin 
een overzicht van de gedocumenteerde dozen + gewichten. Let wel: op internet wordt 
nergens de eigenaar van de muntgewichtdoos vermeld.

(dia 7)
Ik ben er eindelijk klaar voor en hoop dan ook de muntgewichtdozen in uw collecties te 
mogen documenteren.
Als u zorgt voor een glaasje water, stroom voor mijn balans, voldoende aanvoer van 
muntgewichtdozen en een plek waar ik met daglicht kan fotograferen, dan ontvangt u van 
mij per e-mail de resultaten.
Dit aanbod geldt alleen voor muntgewichtdozen uit de Nederlanden, incl. de 16e/17e 
eeuwse exemplaren uit Emden en Hamburg.

--

Wie dit werk zelf ter hand wil nemen kan ik de data base ter beschikking stellen.
Deze draait op Apple en Windows, terwijl het ook mogelijk is om op een iPad te werken.
In ruil voor gebruik van de data base vraag ik om de overzichten per muntgewichtdoos 
aan mij beschikbaar te stellen.

Mijn werkwijze is als volgt:
 * zo mogelijk de muntgewichten op de juiste plaats in de doos leggen;
 * een korte beschrijving van de doos maken en afmetingen noteren;
 * enkele foto's van de muntgewichtdoos maken: van boven, schuin van opzij, het 
binnenwerk, de eventuele onderlade en wat details;
 * alle aanwezige gewichten per rij wegen op een elektronische balans, op 3 of 4 cijfers 
achter de komma. Hoewel voor de muntgewichten 2 cijfers achter de komma volstaat, 
want dat is al 5x nauwkeuriger dan wat met het muntgewichtbalansje kan worden 
bepaald…;
 * in dezelfde volgorde alle muntgewichten fotograferen, voor- en keerzijde;
 * de foto's bijsnijden en importeren in de data base;
 * de gegevens aanvullen met massa, munt en verkopers- en evt. ijkersmerk;
 * het eindresultaat is per muntgewichtdoos een PDF die u in uw collectie-registratie kunt 
opnemen: met foto's en individuele beschrijvingen per muntgewicht.

--


