
De vondst van een
zilverdoos

van Gerrit Geens
uit ca. 1658

R.J. Holtman   •   28-8-2021



1a

30 november 2020

Geachte dame, heer,

Met plezier heb ik uw interessante en uitvoerige
website over weegschaaltjes bekeken. Dat had een 
concrete aanleiding. Af en toe ruim ik wat op in het 
huis van mijn oude moeder, nadat mijn vader 8 jaar 
geleden is overleden.
Soms vind ik wat moois, maar meestal stelt het niet 
zoveel voor. Nu heb ik een houten doosje…
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… Nu heb ik een houten doosje met weegschaaltjes 
en gewichtjes gevonden. Precies zoals op uw website 
veel staan. Wilt u er, als u tijd heeft, eens naar kijken 
en er een mening over geven? Ik ben heel nieuwsgie-
rig. Ik heb wat foto’s in de bijlagen van deze mail ge-
stopt.

Alvast bedankt voor de genomen moeite en uitkijkend 
naar uw reactie, groet ik hartelijk, …
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• grootformaat
• ronde balansschaaltjes
• slechts 24 (à 27) muntgewichten
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Ik stond perplex…

Een zilverdoos is een zeldzaamheid.

Is dit de onderste helft van een superbox?

Vijfenzestig jaar geleden waren toch alle
overgebleven Amsterdamse zilverdozen al bekend?
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Nog eens goed kijken…

En toch is het een zilverdoos.

Er zitten geen haakjes aan de voorzijde van de doos, 
maar oogjes die door het deksel steken.

De meeste muntgewichten liggen op de juiste plek; 
een aantal moet nog in de ‘Batz order’ worden gelegd.

De bijschriften zijn helaas flets, alsof de doos langere 
tijd aan daglicht blootgesteld is geweest.
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Maandag 14 december 2020

Op bezoek bij de melder.
Er wordt een handdoek opengevouwen.
Daar is-ie dan, de zilverdoos!
Hoe kan zoiets moois zo lang verborgen blijven?

‘Mijn vader was tekendocent in Amsterdam en heeft 
bijzondere spullen verzameld. De herkomst van de 
doos is onbekend’.
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Gemaect by Gerret Geens Inde Calverstr
Inde Ballans t Amsterdam 165_
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5Twaalf soorten muntgewichten in 24 vakjes:
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Eerder waren onderstaande muntgewichten de enige 
bekende van Gerrit Geens (II) voor zilveren munten, 
naast  die in het zilverdek van een superbox…

Referentie-
afbeelding

     Grave         Deventer       Nijmegen
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Zilverdek van superbox   Gerrit Geens, 1649
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