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Gary Batz
 • geboren te Darmstadt 18 juli 1927 als Gerhard Batz
 • na WO 2 werkzaam op de rechtbank te Kassel
 • leerde daar zijn aanstaande vrouw Ruth kennen
 • zagen geen toekomst in Duitsland
 • gehuwd in 1951
 • spoedig vertrokken naar Canada
 • verhuisd naar Toronto
 • avondschool gevolgd voor registeraccountant
 • was werkzaam voor Imperial Oil en Touche Ross
 • zelfstandig specialist in inkomstenbelasting
 • gezin gesticht: 3 kinderen
 • interesse in flora en fauna
 • overleden 6 maart 2021 
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Hobby’s

 • isolatoren verzamelen
 • sinds de jaren ’60: apothekersgewichten

 • sinds herfst 1981: onderzoek naar muntgewichten 
en muntgewichtdozen wereldwijd

 • nadien specialisering van het onderzoek op
(koloniale) Amerikaanse en de Nederlandse
muntgewichten en muntgewichtdozen

 • sinds de jaren ’90: uitbreiding naar bodemvondsten
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Connecties
 • lid van:
   - ISASC (1983-2008)
   - GMVV (1983-2021)
   - Maß und Gewicht (1986-2019)

 • drukke correspondentie met zijn leermeester 
G.M.M. Houben

• determinator op bodemvondstenfora (‘coinwate’)

 • leerde zichzelf Latijn, Frans, Spaans, Nederlands te 
lezen om de literatuur te kunnen lezen.
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Sporen in de tijd
 • muntgewichtdozen in de ‘Batz order’ hersteld: het 
juiste muntgewicht in het juiste vakje

 • de benaming ‘superbox’ voor een muntgewichtdoos 
met 2 gescheiden dekken voor muntgewichten voor 
gouden en zilveren munten

 • periode 1984-2020: 48 notities / boekbesprekingen / 
artikelen in Equilibrium, Meten & Wegen, Maß und Ge-
wicht, Le Système métrique en Gaceta Numismática

 • vindbaar op muntgewicht.nl
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Gary’s kantoor in 2007
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Noordamerikaanse onderzoeksreizen

 • New Haven (Yale Museum, Streeter Collection)
 • New York (American Numismatic Society)
 • Baltimore
 • Washington (DC)
 • het huis van George Washington
 • het huis Monticello van Jefferson
 • Dearborn van Ford
 • de kolonie Williamsburg
 • de Jamestown Settlement van 1607
alles gericht op het vinden van muntgewichten en 
muntgewichtdozen.
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Onderzoeksreizen van 1 maand door Europa

 • 1985: 30 musea en privécollecties (M&W 122)
 • 1987: 7 musea en 9 privécollecties (M&W 123)
 • 1989: 10 musea en 6 privécollecties (M&W 124)

 • 1994-2004 om de 2 jaar ‘doing Europe in 1 month’

 • Gary bezocht Nederland, België, Duitsland, Enge-
land, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken en Zweden

(M&W = tijdschrift Meten & Wegen uit 2003)
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Goes, 4-10-2004

Onderzoek van 
muntgewicht-
doos van
Maarten du Mont
uit 1622
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Muntgewichten fotograferen
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Systematisch
documenteren

de Zeeuwse
dormant:

een 16 ponds
sluitgewicht in het 
Muntmuseum te 
Utrecht
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Buitenlandse expert voor Europese verzamelaars

 • open voor discussie

 • altijd kennisoverdracht

 • vindbaar op fora onder ‘coinwate’

 • vindbaar op muntgewicht.nl onder ‘Batz’




