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De grafelijke Munt van Zeeland en de balans
meesters die er voor hebben gewerkt.

Onder bovenstaanden naam is nog Jangen tijd de
Zeeuwsche munt bekend geweest, nadat in 1581 onze
laatste graaf, FILIPS Hl, (koning FlLIPS 11) was afge
zworen. In jaargang 1900 van het Tijdschrifl voO?'

munt- en penningkunde heb ik de onkosten medege
deeld, die een vroegere graaf zich had getroost om
ook in Zeeland een «monte te makëne» J), waarvoor
«de husinghe daer JAN SYSZONE in plach te wonen»,
werd aangekocht. Er ,verd dus voor dat doel geen
nieuw huis gebouwd. Evenzoo deden de Staten van
Zeeland, toen zij na het vertrek der Spanjaarden, zeer
tegen den wensch van den prins van Oranje en van
de Staten van Holland, uitvoering gaven aan een reeds
lang door hen gekoesterd plan om hier ter stede een
muntfiuis op te richten. Hoeveel voeten dat in de aarde
heeft gehad en hoe groot daarbij de tegenwerking van
de zijde der provincie Holland is geweest, is uitvoerig
door .I. BROEKEMA in zijn belangrijke bijdrage Geschie
denis der Zeeuwsche munt ') beschreven.

1) Deze heeft misschien in den thans nog bestaanden Penninghoek.
'gelegen.

2) J. BROEKEMA.. GeschiJ!denis der Zeeuwsche munt van hare op1'ichti7lg
tot de uitvaardiging van de gen.· ol'donnantie van het jarJr 1606, In
Archief Zeeuwsch Genoot8chap, Ve deel, :lde stuk. (1881).
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De Notulen van Zeeland van de jaren 1574-1586
zijn onlangs in druk uitgegeven door den toenmaligen
Rijksarchivaris in Zeeland Dr. K. HEERJKGA. Deze be
va~ten vele merkwaardige aanvullingen in zake de tot
stand kon-ing. der munt, waarvan. ik voor dit artikel
dankbaar gebruik heb gemaakt. .

In 1575 was door de Staten van Holland beslotenJ)
een nieuw geldstuk uit te geven, de zoogenaamde
leeuwendaalder of Hollandsche daalder met den leeuw,
die in 1576 inderdaad te Dordrecht is gemunt en uit
gegeven. De Heeren van Zeeland waren dit voornemen
spoedig ter oore gekomen. IJe notulen van 8 October
1575 2) behandelen reeds deze zaak: "op tarticule van
tslaen van nieuwe daelders, en vinden de Raeden ende
Staeten van Zeelant tzelve geenszins geraden, ende
dunct hen - onder correctie - dat tprouffijt, dat
daeran te verwachten is, g~enssins te vergelijeken zy
mette schade, die daeruut zoude mogen volgen 3).
Ende nietmin. indien die van Hollant met tslaen van
de voorsereven nieuwe thalers meynen voorts te varen,
zoo verstaen die van Zcelant, tzelve Doekalhier te mogen
doene, tzij op den tij tie van Ordines Hollandiae et
Zeelandiae, ofte dat elek lant alleenne zynerr tijtle
daerin bruycken zal, zonder dat die van Hollant zulcx
verhinderen mogen op tpretext dat alhier in Zeelant
van outs tyden geen conyncklicke munte en

l

zoude
wezen, gemerckt den jegenwoordigen stempel ofte munt-

1) Resolutie van de Staten van Holland van 27 Augustus 1575. Volgens
GROEBE deden de leeuwendaalders den Ben October- 1575 {1.13, maar
reeds f 1.14 op het einde dier maand. I

2)' Noturen van Zeeland en die van hare Gouoemeure en Raden, J, p. 68.
J) O.a. door een verhoogden koei-s der reeds bestaande munten,
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slach op den name ofte onder d'authoriteyt van de
Staeten, ende niet van Co. Mat. geschieden zoude. in
twelcke.de Staten van Zeelant niet en zijn van minder
conditie als de Staten van Hollant».

Ook de Prins was van het voornemen tot het doen
slaan van nieuwe leeuwendaalders verwittigd. Het was
de eerste zelfstandige munt door een Statenregeering
na het vertrek der Spanjaarden uitgegeven ; geen wonuer
dat deze eigendunkelijke handelwijze bij de overige
provinciën als een donderslag werkte. Raadsheer CAMER

LINCK door Z. Exc. naar Walcheren gezonden, bracht
de boodschap mede «que les Estatz d'HoJlande font
d'intention de faire forger des thalers, avecq Ie lion
d'Hollande d'ung costé et de l'aultre costé ces charac
tères Ordines Hollandiae, sçavoir s'ilz serent contents
qu'on y adjouste Ie lyon de Zeelande avecq l'inscription
Ordines Hollandiae et Zeetasuiiae» 1).

De vraag of de Staten van Zeeland genoegen zouden
nemen met Hollandsche munten, waarop ook hunne
provincie werd aangeduid, bewijst dat de Prins grooten
tegenstand van hen verwachtte. En' dit is inderdaad
het geval geweest. Het uitgeven van den IJoliandscben
leeuwendaalder dunkt mij een voorname aanleiding te
zijn geweest tot het instellen van een Zeeuwsche Munt,
Ju ieder geval heeft het er de totstandkoming van ver
haast. Behalve het voordeel ~an een eigen muntslag
verbonden, was het denkbeeld om niet behoeven onder
te doen voor de Staten van Holland en met gelijk
recht te mogen genieten van dezelfde pri vil-ges, er
de hoofdoorzaak van. Op een andere plaats in de notulen

I) Notulen van de Staten van zeeiooa, J, p. 67.

twelcke.de
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lezen we dan ook, dat de steden zullen worden gead
viseerd om de Hollandsche daalders aan te nemen,
mits ook aan Zeeland zou worden toegestaan gelijke
munt te slaan. En toen in October 1579 het besluit
tot de oprichting der Munt was genomen, moesten de
Zeeuwsche afgevaardigden, evenwel slechts in het geval

.«dat die van Hollandt, alhoewel zonder fundament,
daertegen zouden opposeren, Zijn Exc. informeeren 1)

van de goede meyninge van die 'Van Zeelandt neffens
die van Hollandt; ende dat tselve bij hun alleen gedaen
is, soo om die gelegentheyt als om by desen tijdt Doek
te augmenteren eenichssins hunne privilegiën, alsoo
tselve wel mach geschieden sender prejudicie van andere,
overmidts het hier sijn sal .een Staten rnunte ende
nyet van de Mat. als is die van Dordrecht, twelck hun
nyet en is te misgunnen, nyet meer als andere parti
culiere plaetsen, steden ende vlecken», Iloe het ook
zij, van af 1575 waren de Staten van Zeeland vast
besloten om in Middelburg een Zeeuwsch munthuis
te doen verrijzen. Ofschoon 15 October het besluit
daartoe reeds was genomen, wordt 18 December 1579
als de datum van het oprichtingsbesluit beschouwd.
VOSBERGEN en VALeKE, gedeputeerden van de Staten
bij den Prins, die te Antwerpen vertoefde, werden
dan ook op het hart gedrukt, «bij het arresteeren der
plakkaten op de tolerantie van de munte, expresselyck
daerinne te doen begrijpen de munte van Zeelant, die
geslegen soude mogen worden op gelijeken aloy ende
gewichten, daar deze anders stellig voor biljoen of hage
munten zouden worden verklaard. «Ende boven dese

1) Notulen van de Staten 'van Zeeland, 11, p. 531.
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soo begeeren wy ende recommanderen Uwe L. wel
ernstelick, met alle dexteriteyt te vercrygen octroy
ende confirmatie van onze resolutie van syne Pr. Exc.
ende, Alteze opt oprec.hten van de voorscr. munte, dres
serende daartoe de requeste in suloker vougen, dat
nyet en schyne dat bl' faulte van den voorscr. octroy
ende confirmatie het oprechten van deselve munte
sou de achterblyven, want wy nyettegenstaende dyen
deneken ons voornemen in allen gevalle ten effecte te
leggen» I).

De voorzorgen van de Staten hebben weinig gebaat.
Groot was de ontstemming bij de Heeren van Holland,
toen het hun bleek, dat het totstandkomen van een
Zeeuwsche Munt een feit was geworden. Zij maakten
het 0117.8 Staten QP allerlei manieren moeilijk, namen
zelfs muntmeester BnUYNSEELS gevangen, omdat deze
toen een vrij man, maar vroeger muntmeester bij de
Dordtsche Munt - op verzoek der Zeeuwsehe Heeren
een contract met hen had aangegaan om. als munt
meester bij het óprichten der' Munt behulpzaam te
zijn. Slechts tegen een borgstelling van r6000 en met
belofte de stad niet te zullen verlaten, werd BRUYNSEELS

vrij gelaten.
Van de zijde van den Prins was de tegenwerking

al even groot, Protesten hielpen niet. De Zeeuwsehe
Staten bleven echter op hun stuk staan; wilde men
BRUYNSEELS niet loslaten, welnu el' waren muntmeesters
genoeg te verkrijgen, men zou dan maar een anderen
nemen, Toen Z. Exc. 15 April 1580 in Middelburg ver
toefde, was BRUYNSEE:LS nog steeds in Dordt. Er was

I) Notulen van Zeeland n, p. 664.
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nu echter gelegenheid om deze zaak persoonlijk met
den Prins te bespreken. Dit heeft vermoedelijk ge
holpen, want de Staten van Holland hebben toegegeven
en hebben zich het oprichten «van een munte, een
provincialen Raet ende een rekencamer binnen Zee
Jant», allemaal »nieuwigheden», waarover Holland zich
zoo gekrenkt voelde, moeten getroosten. Mogelijk ook,
omdat men bemerkte, dat BRUYNSEP:LS in het geheim
toch de Zeeuwsche hoeren van advies diende, zoodat
het dnidelijk was, dat Zeeland onherroepelijk het plan
zou ten uitvoer .brengen. Daarbij kwam, dat met weder
wraak werd gedreigd, en Hollandsche beambten kans
liepen hier gegijzeld te worden. Hoe het ook zij, de
Munt kwam tot stand.

Zooals bekend is, werd een stuk van de leeg gekomen
abdij daarvoor uitgekozen. Deze, het aloude Maria
klooster der Witte Broeders of Premonstratensen I

waarvan de Bisschop tijdens de insluiting der stad door
de Staatschen in 1573 was overleden, werd volgens de
capitulatie geheel ontruimd. Alle i(eestelijken en zij,
die van het platteland er waren heen getogen, trokken
vri] en vrank naar Antwerpen, alles met zich mede
nemende, behalve het ameublement van den bisschop
en een groot deel der Archieven. Er is dan ook bij
cte jongste opgravingen geen enkel stuk van waarde
gevonden. De Abdij kwam dus leeg en de Staten be
sloten een deel er van te gebruiken voor de Munt.
Dit deel bestond uit het ten zuiden van het Middenhof
gelegen vierkante plein, dat later Muntplein werd gea

heeten en dat door vier ovenlekte wandelgangen, voor
de lagere geestelijkheid bestemd, in Gothischen stijl
was omlijst. Een der uitgangen, die op' de Groenmarkt
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uitliep, noemde men kortweg «de Munt», een andere,
naar het groote Middenhof voerende, werd doorgaans
«het Muntpoortje» en de toegang er bij «het donkere
muntje» geheeten.

Van de vier colonnades bleven er twee - zuid- en
oostzijde - als gewone straat dienst doen. De beide
andere voor de Munt bestemd, 'Werden gedeeltelijk vol
gebouwd of anderszins voor-het doel dienstbaar gemaakt.
De westelijke gang grensde aan de achterwoning van de~

muntmeester, waarvan de voorzijde op de Groenmarkt
uitkwam. In 'den hoek daarvan werd het giethuis. dat
verbinding met de Groenmarkt had, geplaatst. In dit
vertrek, dat lager lag dan de begane grond, zag ik
vóór de restauratie der Abdijgebouwen nog een zeer
hoogen schoorsteen met oven. Jk heb mijn vader meer-,
malen hooren zeggen, dat het publiek oudtijds dien
hoek, vermoedelijk van wege den vuurgloed, die er
van uitstraalde, betitelde met den fraai en naam van
«de Hel», Tegen dit giethuis trof men in 1827 nog een
steenen gebouw aan, waarin de smeltovens; het had
ramen, die op het Muntplein uitkwamen,

In of tegen de noordelijke gang, die aan het Mid
denhof grensde, kwam een rij aan elkander sluitende
kleine gebouwtjes te staan, zooals dit nog duidelijk op
het- plaatje- van den Ohronykalmnnach van 1781 te zien
is. De als straat in gebruik genomen zuidelijke gang,
waarm handel werd gedreven '), had toegang tot de

1) En sullen mede die van Midd beneei-sugen dat die lijnweet of!'
gaer-nmarct van daer eer-stdaghs verleght ende die munte Vl'y gehouden
worden. Zie: Omschl'ijving del' gpbouwen in en om de Abdij van Middel
burg, d.d. 9 Sept. 1593. Zel. [li. I, P 239. Latei' zUn in die gang tech
weer statletjes gezet.
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kerk, zij kwam. op de Groenmarkt uit en werd 'savonds
door een fraai ijzeren hek gesloten.

De bijna daartegenover gelegen vitgang voerde langs
een rij huisjes naar de hoofdpoort der Munt, die bijna
tegenover de Korte Giststraat lag. Aan weerszijden
van de thans gerestaureerde poort ziet men aan de
buitenzijde twee arduinsteenen cartouches met toe
passelijke opschriften. Zooals de toenmalige mode het
medebracht, waren" ze in 't latijn uitgebeiteld en b~j

gevolg voor het meerendeel der bevolking cnverstaan
baar. Op den linksehen steen leest men: NERVVSBELLI

PECVNIA. Geld is de zenuw of de ziel van den .oorlog.
Op den anderen: AVRO INSERVIRE NEPHAS. Het goud
te dienen is zonde. Boven de poort: MVNTE VA ZELANDT,

1580, terwijl de wapenschilden van Zeeland en Middelburg
in zwaren ronden krans naast de kapiteelen zijn aan
gebracht. Door de poort naar de znidelijke colonnade.
terugkeerende, zag men in 1827 boven deze verschil
lende vertrekjes . de stempelsnijderswoning. De toegang
daartoe lag aan den zijkant van het eerste huisje, dat
naar de Muntpoort voerde, bijgevolg vlak tegenover de
poort, die op de Groenmarkt uitkwam. Daar kondigde
een beschilderd bord in den vorm van een halven
cirkel het beroep van dezen onmisbaren ambtenaar
aan. Jammer genoeg, is dit merkwaardige uithangteeken
verloren gegaan. De chronykalmanach geeft er deze
beschrijving van: «Op hetzelve ziet men in 't mi?den
het wapen van Zeeland, en de stad Middelburg, zijnde
een Burg op de borst van een arend, aan weerszijden
har:gen de wapens der zes stemmende steden; nevens
het wapen der provincie leest men de gewone spreuk:
LVCTQR ET EMERG.Q. Aan de 7.ijdè van het wapen der
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stad: AQVILA MOF.NIA PRQTIWIT. Onder de wapens staat
in groote vergulde letteren MVNTSNIJDER. Aan den voor
grond ziet men verschillende muntstempels en gereed
schappen». Of dit uithangbord reeds van den' beginne
af is aangebracht geweest, valt niet meer te zeggen.
De stempelsnijderswoning lag dus, zooals gezegd, boven
de galerij aan de zuidzijde tegen de kerk aan. Op een
teekenlog in 1827, vóór de geheele afbraak van ga
Ierücn en muntgebouwen, door J. TUYTER vervaardigd,
ziet men ondiepe vertrekjes, door een lage gang ge
scheiden 1 zoodat het zich daar achter bevindende
groote kerkraam zichtbaar bleef. Boven die kamertjes
waren torenvormige . dakvensters, drie in getal, met,
een puntigen wit zandsteenen knop versierd. Alle hadden
leien daken, kleine ruiten en hooge, smalle schoorsteenen.
De oostelijke gang daarentegen had slechts zolders door
kleine vensters verlicht.

Van de verbouwing der Munt waren twee rekeningen
bewaard, waarvan ééne is verloren gegaan. De inhoud
er van is echter bekend. Het inrichten van het Zeeuwsche
Munthuis heeft ongeveer 894 p. vls.: of f5364 gekost 1).

Tijdens BRUYNSEELS gedwongen verblijf in Dordrecht,
had hij aangeraden een zekeren JAN NOIRET uit Ant
werpen tot tijdelijken muntmeester aan te stellen, wat,
16 Juni 1580 gebeurde. Tegelijkertijd werden ANDRIES
CARASCO, PlETER RüELS, HERMAN KLAASSENS en GII~LIS

GORGU respectievelijk tot waardijn, essayeur, ijzer
snijder en muntgezel benoemd. De eerste en derde
ieder op een jaarwedde van f 200.

HERMAN CLAESSEN of KLAASSENS , zooals hij later

1) RH.Ob:ICEMA. l. c. p. 339.
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werd. genoemd, kwam van «den Dam bij Emden» "I) en
ontving voor zijn overtocht naar hier & ö , JO. 9 '). In J586
werd. hij reeds door GERARD VAN BIJLER als stempel
snijder 'opgevolgd. Muntmeester NOIRE:T trad bij de
komst van BRUYNSEELS, die 22 Augustus 1580 werd
beëedigd, af. De eerste producten van de Munt zijn
legpenningen en koperen oordjes geweest. Wel is waar
geeft VAN LOON I, p. 283 onder nO, 1 nog een gedenk
penning weer, maar het is zeer waarschijnlijk dat deze
nooit heeft bestaan, in ieder geval is er geen enkel
exemplaar ooit van terug gevonden. Volgens den heer
VAN KERKWIJK zou die penning misschien door VAN
LOON overgenomen zijn uit LUCKIUS 3) p. 277, die
meerdere penningen zeer gefantaseerd heeft afgebeeld.
De in 1580 vervaardigde oordjes hebben een duidelijk
zichtbaren burcht, die als muntteeken was aangenomen,
in tegenstelling van de reeds bestaande te Antwerpen
geslagen oordjes die een zeer onduidelijke voorstelling
van een burcht geven, waaruit men even goed «het
handje» van Antwerpen zou kunnen herkennen. Op de
voorzijde van den legpenning, die in zilver en in koper
in grooten getale is geslagen, ziet men een geknielden
tuinman bezig een boom bij twee andere te planten.
Achter hem op een in den grond gestoken speer een
flinke vrijheidshoed. Het is duidelijk, dat de Staten
hier hebben willen toonen, dat zij de vrijheid van doen

t} Dit was Appingedam, waar h~j in de Ommelander Munt aldaar
werkzaam zal zijn geweest,

J) Volgens opgave van den heer VAN KERKWIJ!(.

3) ,L LUCKlUS. Sylloge mtmismalum elegantio,'um quaediversilmpp.,
Reges Principes, Comites, R'!spublicae diver~as ob causas ab Anno 1500
ad AnnJtnJ usq. 1GOO cud'i [ecerurü, A'"gelHi7lae 1/320.
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en laten ook voor zich hadden opgeeischt en volkomen
recht hadden een Munthuis te openen, zoo hun dit
beliefde. Zooals men weet, was het opzetten van de
Phrygische muts "Op de hoofden van Romeinsche slaven
het symbool hunner vrij verklaring. Er bestaan van
dezen legpenning, die op de keerzijde het Zeeuwsche
wapen vertoont, vele variëteiten. Van de 4000 exem
plaren, die- vervaardigd zijn, ontving ieder der zes
stemmende steden ROU stuks, vervolgens schonk men
100 exemplaren aan ieder lid der Gecommitteerde
Raden, ~OO aan het Bureel van den Raad en 2UO aan·
den gouverneur en aan ADR. VAN DORP. Baljuw SO?iIER
en Mr. WILLE!\f ROELSIUS werden met 100 legpenningen
vereerd 1). Ze zijn door HERMAN KLAASSENS gesneden
en door GILLIS GORGU gemunt.

Laten wij na deze uitwijding thans eens nagaan,
welke balansmeesters van den beginne af tot aan het
einde in 1798 voor dit munthuis hebben gewerkt.

Bij de op.richting was blijkbaar geen geschikt persoon
aanwezig om het ambt langdurig te vervullen, want
P. MATHYSSEN, die volgens BRUYNSEELS eerste reke
ning, beginnende 3 Januari 1580, als balansmeester
voor de Munt werkzaam was, kreeg weldraeen collega
naast zich. ~ij vernemen dat uit BRlJYNSEELS tweede
rekening, loopende van 8 Juni 1583 tot Juli '1588,
waarin betalingen voorkomen aan P. l\-JATHYSSEN, balans
meester en aan LENA;ERT VAN DER GEER E, balansmeester
en geschworen ijckmeester van der Munten, residerende
tot Antwerpen. De eerste ontving 8 g. 8 st. «over-

1) Zie: Chronykalmanach van 1781. p. 452.
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tschoonmaeeken ende justeeren van sekere balansen».
VAN DER GEERE had moeilijker werk verricht, diens
rekening bedroeg 45 g. 10 st. cover tmaecken van een
groote goutbalance, tegenwoordigh hangende opt cornp
toir als tsedert tjaer '1581 twee reysen gerepareert de
groote silverbalance». De rekening was door den waar
dijn in orde bevonden en goedgekeurd. Deze LENAERT

VAN DER GEERE komt in de eerste rekening van munt
meester JACOB BOREEL, loopende van 10 Sept. 1585
tot 25 Juni 1591, nogmaals voor. Zijn naam wordt
daarin verkeerdelijk VAN GEEI,E gespeld. Van l'IETER

,MATHYSSEN I) hocren wij verder niets, hij was als balans
meester door MAERTEN DU MaNT vervangen. «Betaelt
MAERTEN nu MOUT (sic) ende LENAERT VAN GEELE, ijck
meester 25 g. 16 st. ende dat over leveringe van sekere
gewigten ende biquet (goudschaaltjes) ende andere
schalen ende balansen schoon gemaeckt ende gejusteert
soo voor de werckgesellen als tcomptoir deser munte,
blijckende bij vier bilyetten ende verificatie van den
wardeyn ... 45 g. 16 st.» Wij vinden deze~ VAN GEERE
vermeld in ALPH. DE WITTE'S Les deneraux et leurs
ajusteurs aux Pays-Bas Mér'idionaux, waar hij op p. 40
"als LtüNARD VAN DEN GHEERE beschrevfm staat. In 1586
had hij Antwerpen echter reeds voor goed verlaten,
daar hij naar Noord-Nederland was verhuisd. Wij
danken deze aanvulling aan den Heer VAN KERKWIJK,
die mij uit zijn rijken voorraad aanteekeningen ons
voormalig muntwezen betreffende, het volgende deed
toekomen.

I) Misschien was deze een familielid van een balansmeester- MURTEN

of MA.THIJS MATHYSSEN geheeteu, aan wien dan de gewichtblokjes ge
teekend M M 1595, zou-ten kunnen hebben behoord.
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«1586 Verscheen LENAER'l' VAN GEHE, gewesen ijckm'
Generael deser Vereenichte Provinciën ende geresid'
hebbende binnen Antwerpen, versoeckende bij den
voors. Generaels geadmitt" te zijn, omme tselve officie
voortsaen te mogen bedienen binnen de stede van
Amsterdam, waerop deselve generaels alvoren gesien
en gevisiteert hebbende zyne voorgaende Commissie
ende Instructie, hebben bij provisie ende opt welbe
hagen van sijn Exc- densel VB daertoe geadrnittr' ende
daertoe geexpedit' sekere gelimiteerde commissie ende
haere bantteeeken ende cachetten ende hem daercp
aftgenomen den beboorl. eedt» 1).

Van dezen ijkmeester LEONARD VAN DER GEERE zijn
gewichtblokjes met de initialen LV' G en het jaartal
158'3 bekend ').

LEÜNARD VAN DER GEERE is slechts korten tijd voor
de Middefuurgsche Munt werkzaam geweest. Hij werd
als balansmeester aldaar opgevolgd door den reeds
genoemden MAERTEN .DU MÛNT. Deze was evenmin een
geboren Middelburger. Uit Antwerpen afkomstig, werd
hij volgens het Poorterboek albier, den 11 November
1586 als burger der stad ingeschreven, waarvoor hij
20 schellingen inkomgeld betaalde. Misschien zal bij op
aanbeveling van L. VAN DER GEERE de betrekking aan
onze Munt bebben gekregen.

l\[AERTE~ nu MaNT is geen on bekende voor ons, daal'

1j Zie:· Journael van de dagelyxce verhandelingen der Raden en
Genemetmeesters van de Munte der vereenichte Nederlanden sedert
Martio 1586 (-1593). p. 19 (manuscript).

1) Als ijckmeester en justeerder van Holland en West-Friesland werd
hij 7 Januari 160.t opgevolgd door zijn won LEONARD VAN DER GEERE,
die 9 Januar-i daaraanvolgende den gevorderden eed aflegde.
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wij hem in '1594 terugvonden onder de vrijmeesters
van het Smedegilde alhier, waar zijn naam op verschil
lende wijze wordt geschreven, als DE MON, nu MON en
DE MONDT. Alhoewel zijn ambt er niet bij aangeteekend
staat, mag men gerust aannemen dat de smid nu MÛN
en de Antwerpsche balansmaker een en dezelfde per
soon zijn geweest.

MAERTEN nu. MONT was ijkmeester bovendien. In
BOREEL'S tweede rekening van de tweede muntbusse
(1591-1597) lezen wij hieromtrent:

«Betaelt aen MARTEN DU MÛNT belunsemaecker ende
yeckmr de somme van 39 g. 5 st. ende dat over
leveringe van sekere gewichte en biquet als ander
schalen midtsgaders de ballarreen schoongemaeckt e~de
gejusteert 500 voor de werckgesellen als 't cornptoir
deser munte»,

In JACOB BOREEL'S rekening, van de derde muntbusse
van 17 Juni 1597 tot 4 Oct, 1599, komt hij voor als
verricht hebbende de gewone. bezigheden van 't repa
reeren, schoonmaken en justeeren van de balansen,
alsmede voor het leveren van diverse rechtpenningen ')
ende biquetten voor de werkgezellen.

In MELCHIOR WIJNTGIS' rekening, loopende van Maart
1601 tot Nov, 1604, voor de E. Heeren Auditeuren
uitgebracht, komt nu MONT'S naam voor het laatst voor.
Hij werkte toen samen met den ons reeds bekenden
MAERTEN GOETBLOET. Zij hadden samen voor 144 g.15 st.
gejusteert en gewichten en rechtpenningen geleverd.

I) Rechtpenningen zijn metalen platen dip. de grootte en het ver
eischte gewicht hadden, a.ls de munten die. zij voorstelden. Zij dienden
den munters tot voorbeeld. daal' deze te zorgen hadden dat elke door

'hen vervaardigde munt even zwaar woog als de rechtpennîng ,lIétalonfl).
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Dat MAERTEN DU MONT inderdaad stad's ijkmeester
is geweest, bewijst de volgende post, aan KESTELOO'S

Stadsrekeningen van 1600-1625 ontleend.
«In 1608 werd aan MARTIN DeMoN 18 p. betaald

voor het verzwaren en ijken van het stadsgewicht op
de zwaerte van het Amsterdamsehen.

De stad verpachtte bet ijken van de gewichten. In
1601-02 ontving de stectelijke kas er Ii lH: 6: 8 voor.
[en derde van dit bedrag werd aan het gasthuis en
aan de armen afgestaan.

Wij mogen aan dezen balans-ijkmeester de gewicht
blokjes toeschrijven, vermeld op p. 103 van «Een doosje
mot Zeeuwsch goudgewicht» (zie: Jaarboek 1916). Ze
hebben op de onderzijde een variëteit "au het Zeeuwsche
wapen, den leeuw met opgeheven zwaard in de rechter
en 4 pijlen in den linkerklauw, door een niet door
roosjes onderbroken krans omgeven. In ?et veld MDM,
waarboven het jaartal 1622. Het compleete doosje,
eigendom van het Burgerlijk Armbestuur te Hoes, be
vat 40 gewicbtjes, alle van dit merk voorzien. Het
heeft geen etiquette. Het ronde schaaltje draagt het
Zeeuwsche wapen, het driekante den Burcht van Mid
delburg.

Al vinden wij Du MONT na 1604 niet meer voor de
Munt werkzaam, toch mag worden aangenomen, dat
bij in lö22 nog steeds het ijkmeestersambt vervulde.
In de verzameling VISAR'l' DE BOCARMÉ bevindt zich
een los blokje van hem met het jaartal 1615. In ieder
geval is hij in 1608 nog als ijkmeester werkzaam.

Als balansmeester aan de Munt is in 1604 MAEHTEN
GOETBLOET werkzaam, die, zooals wij gezien hebben,
van 1601 tot 1604 met Du MON1' samenwerkte. GOET-
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BLOET komt in de rekeningen van af 1604-16U8, in
1616, '1618 tot en met 1639 'voor. Deze balansmeester
was evenals de vorige een vreemdeling. Hij kwam in
1601 hier wonen. Het Poorterboek noemt hem MAERTEN
GOE'fBLOET, balansmeester uit Dixmuyden. België was
ons op dit gebied dus verre vooruit. GOETBLOET is
vermoedelijk de laatste Zuid-Nederlander geweest, die
direct uit dat land zal :tijn ontboden om voor onze
Munt te werken, ofschoon ook JAOOB DE NEVE, die GOET

BLOET als balansmeester is opgevolgd; uit een Zuid
Nederlandsche familie afkomstig kan zijn geweest 1).
Zijn naam komt echter niet in het Poorterboek voor.

GOETBLOIOT'S arbeid voor de Munt hestand bijna uit
sluitend in het schoonmaken der bestaande en leveren
van nieuwe balansen. HU is zeker tusschen.düdû en
29 Februari 1644 gestorven, want in de rekening van
dat jaar komt als balansrneester MAERTEN GOETBLOET
DE JONGE voor. Deze is slechts tijdelijk werkzaam ge
weest, zoodat over hem niets te vermelden valt.

MAERTEN GOETBLOE'f de oude, heeft doosjes met ge
merkte gewichtblokjes uitgegeven. Slechts één er van
is, zoover ik weet, VOOI' ons bewaard' gebleven. Wij
hebben het uitvoerig in ons Jaarboek, 1918, beschreven,
zoodat hier kan worden volstaan met te herhalen, dat
het geen etiquette voert, maar op den vlakken rand

1) Het poorterboek noemt als op 9 Sept. 1586 ingekomen een zekere
WILLEM Dit NE'9E van Gent, oudt schoenmaker en in Mei 15g3 een
FRANÇOIS DF. NEvE uit Brussel. Er waren echter ook aanzienlijker DE

NEVE'S in onze stad. Als Raad, schepen en tresei-lee staat in 1630 een
JOHAN DE NEVE geboekt. een JORIS DE NEl K was reeds in 1600 Raad,
terwijl in 1601 een Prl'TE!f. DE NE"E voerkomt ais ontvangen hebbende
12 J:, voor een dedicane aan de «tedelfjke regeerrug vvan zekere musrque
bij den vooree. DE Nt:VE gecornpcneerd».
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langs de schamieren dit opschrift heeft: Ghernaeckt
by MART"N GOETBLOET tot MiddeJburgh (op den) Burgh.
Het doosje heeft een schuiflade en draagt het jaartal
1614. De 26 nog aanwezige blokjes hebben aan de
onderzijde GOETBLüET'S merk: het Zeeu wsche wapen,
waarboven de Burcht van Middelburg en 06 (1606)
tusschen de letters MGR. Zie ook over dezen «Een
doosje met Zeeuwsch goudgewicht», p. 109, nO. 8 1).

Na het overlijden of na het aftreden van MAERTEN
GOE'l'BLOET zien we, zooals gezegd, balansmeester lACOB

DJ!: NEVE ten tooneele verschijnen Deze bleef van
•'1648-1657 voor de Munt werkzaam. JACOB DE NEVE,

die tevens stadsijkmeester was, wordt voor het eerst
vermeld in PJETE:R VAN DE VaoRDE's derde rekening,
Joopende van 25 October 1645 tot 3 December 1650.

«Betaelt JACDB DE NEVE ballancernaeker by orden
nantie van waardeyn TOBIAS COtJRNE dato 25 Janu'
1648 .. JE tl1.4 seh. Zooals men ziet, werd thans
weer in ponden vls, gerekend, het wisselde voortdurend
met guldens en stuivers af.

In 1657 wordt DE NEVE voor het laatst in de reke
ningen genoemd, hij had toen balansen gerepareerd

'en nieuwe geleverd. Van dezen balansmeester is o.a.
een blokje bewaard gebleven - een breeden ponjaard

1) Nu wij hier het Middelburgsche goudgewicht opnieuw bespreken,
wil ik even zeggen, dat de blokjes, gemerkt I D -- Zie: IJEen doosje
met Zeeuwsch goudgewicht« p. J07, nc. 6 - die ik aarzelend aan p-en
Iz.\AK DE~'LE toeschreef, inderdaad van dezen balansmeester- afkomstig
ziju. In het poorterbeek komt hij op het jaar 1595 als ISAcK DELEN van
Antwerpen, .balensmeester VOO I'. Hij is leer spoedig daar-up lid van het
smedegüde geworden. Voor de .\lunt schijnt hij niet gewerkt t~ hebben,
daar- zijn naam niet in de rekeningen voorkomt. Zijn doosje is tot nu
toe niet teruggevonden, wèl daarentegen verscheidene losse blokjes daaruit.
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vertoonende, tusschen ION, - waarvan AUG. SASSEN,

die het op pagina ,H van zijn Noord-Nederlandsetie
muntge'l-lJichtmakers afbeeldt, den maker niet heeft
kunnen ontdekken.

Daar het veel overeenkomst heeft mèt de bekende
gewichtjes van den Amsterdarnschen GUILLIAM DE NEVE,

was de schrijver van meening, dat het losse blokje aan
een ander lid dezer familie moet hebben toebehoord.
En dit is inderdaad het geval.

In de rekeningen van het Middelburgsehe smede
gilde komt op het jaar 15gB een GUlLLAUME DE NEVE
als leerling-balansmeester voor. Daar volgens AUG.
SASSEN diens oudst bekend doosje van 1B15 dateert,
mag worden aangenomen, dat deze balansmeester na
het afleggen van zijn proef, naar Amsterdam is ver
huisd, waar hij zich voor goed zal hebben gevestigd.
Er is van hem nog een doosje met het jaartal 1B52
bekend.

In de verzameling van het Zeeuwseh Genootschap wordt
een doosje goudgewicht bewaard van een JACOB DE. NEVE,

dat het jaartal 1659 voert. Merkwaardigerwijze toont
het inschrift aan, dat ook deze balansmeester in Am
sterdam woonde. In oud Hollandach schrift staat op
het schuifdeksel geschreven: «JACOB DE NEVE rnaeekt
ende verkoopt dese goudt gewichte inde Waermoestraet
inde goutscael tot Amsterdam, anno 1659). Hij woonde
dus in hetzelfde huis als de reeds genoemde GUILLIAM

DE: NEVE.

Daar dit doosje, zoover mij bekend, onbeschreven
is, geven wij er hier een korte omschrijving van.

De afmetingen van dit perenhouten doosje zijn
130 X BS X 35 mMo
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De schaaltjes zijn ongemerkt. Ingebrand timmer
mansmerk ! 4+H in een schildje. Het voert geen
etiquette.

Boven de koperen gewichtjes de volgende opschriften:
In het doosje: Gijnij, 1/ 2 Gijnij, n: Krusaat, Ducaton,

2: pistool, 1 en '/,.
In het schuifdeksel : Scotts rijder en '/" Vries rijder

en 1/21 franc croon en 1f2J Baur
dael en 1/'2' gou ducaton, ongers
ducat, gou~ gul.

·!u het schuiflaadje : Afbertus , sitter , S ducaet, mil
lerees, roosneb. engel ot,
Henricus, Carolus, 1/2 en 1/~.

De nog aauwezige blokjes hebbeu op een paar na ').
het- merk van dezen Amsterdamsehen J. DE NEVE:

een smallen I eenmaal omgebogen ponjaard met bol
vormig gevest Boven, de letters jDN, alles binnen
een parelrand.

~ij hebben nu twee Amsterdarnsche DE NEVE'S,
GUILLIAM en JACOB, leeren kennen, alsmede hun beider
doosje, maar nu doei zich het eigenaardige geval VOOI',

dat er van den Middelburgsehen .lACOB DE NEVE, die
in den Kortendelft woonde , ook een doosje is terug
gevonden, dat mij toebehoort. Het is een echt Zeeuwsen
exemplaar. wat het formaat betreft, want het is van
groote afmeting, zooals de beide reeds bekende Zeeuwsche
doosjes: het wordt dan ook door twee vioolhaakjes ge~

sloten. De afmetingen zijn 155 x 85 x 30 mMo

1) Èén blokje· heeft het ;merk van G. ns NEVE, een langen dubbel

golvenden ponjaard, tusschen het jaartal 1640, waarboven GDN,omge\'l'n

door een gladden en een bewerkten rand.
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De ongekleurde etiquette in kopergravure stelt een
gevel voor met geopende deuren. In het kantoor een
geldtellende vrouw met kapje op het hoofd en Medicis
kraag om den hals. Naast haar een schrijvende man
met hocgen breedgeranden hoed. Verschillende zakken
geld op tafel. Op de voorzijde twee geopende kisten
vol geldstukken. Aan den muur een groot, fijn geruit
raam, verder twee planken met kleine voorwerpen en
rechts een hangkastje. Tusschen het raam en de tafel
de Dood met zandlooper ; in de rechterhand een lange
speer tegen den koopman gericht. Boven het kantoor
een schild vormige cartouche, waarin de dubbel gekan
teelde Burcht van Middelburg, gedekt door de Keizers
kroon. Aan weerszijden van het gebouw afbeeldingen
van muntgewichtjes. Deze zijn:

Franse Croon 4 guld., Albertus, Carolus 12 guld.,
Gouden rijder en 1/2 11 guld. 5 g.10 st., 2 end 1 pistolet
9 guld., 4 pistolet, gouden ducaton ROGse nobel11 guld.,
Henr. 'nobel 10 guld., Hangers Ducat, .dob. Ducaet,
Goud Gulden.

De bijgeschreven waarde der munten is zeer ver
bleekt en slechts op enkele 'plaatsen nog leesbaar.
In een rechthoekje rechts onderaan: «Een oprecht
Gewicht behaeght den Heer een valsche sohael is een
grouwel voor Goeds (sic) oog. Prove IJ cap». Deze
etiquette is aan drie zijden los gebleven. Licht men
ze op, dan leest men op het deksel in oud Hollandsch
schrift: <<JACOB DE NEVE maeckt ende verkoopt dese
goutgewichten inden Corten delft inde goot schaele
tot Middelburgh 1643a. Het schrift is zóó dnidelijk
leesbaar, alsof het pas gisteren geschreven ware, een
bewijs, dat de etiquette er reeds vroeg is op aange-
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bracht. De schaaltjes zijn ongemerkt. Timmermansmerk:
A v D in een schildje. Van de negen nog in het doosje
aanwezige blokjes, dragen zeven het merk van JACOB

DE NEVE: een zeer breeden, rechten ponjaard of dolk,
de punt eenigszins naar rechts gewend met omgebogen
gevest, tusschen de initialen IDN in een dubbelen rand.
Zij voeren geen jaartal. De twee overige gewichtjes
hebben het teeken van GUILLIAM DE NEVE - een
tweemaal omgebogen langen ponjaard, rechtstaande,
met knop als handvat, waarboven de letters GDN I

voerende het jaartal 1623 - en dat van MARTINUS DE
BACKER - zie verder in dit artikel - bestaande uit
het Zeeuwsche wapen, waarboven de Burcht, omgeven
door de initialen MDB.

In de schuiflade zijn van de 18 gewichtblokjes, die
er -thuis behooren, slechts vier meer aanwezig, waarvan
drie den breeden ponjaard van den Middelburgsehen
JACOB op de keerzijde vertoonen en één den smallen
gegolfden van zijn Amsterdamsehen naamgenoot. Het
voorkomen in het Middelburgsche doosje van gewicht
blokjes van de beide Amsterdamscha DE NEVE'S 
GUILLIAM en JACOB - bewijst dat alle drie tot ééne
familie hebben behoord, uit Middélburg afkomstig, en
waarvan twee leden, broers? naar Amsterdam zijn
verhuisd. Twee mogelijkheden doen zich hier voor. De
eerste is, dat de beide JACOBS een en dezelfde persoon
zijn geweest. In dit geval zou de Middelburgsche JACOB,
na of eenige jaren vóór het overlijden van GUJLLIAM: 

evenwel na 1657, want in dat jaar komt zijn naam
nog als "balansmeester in de muntrekeningen voor 
naar Amste'rdam zijn vertrokken, waar hij de zaak van
GUILLIAM zal overgenomen hebben. Het is bekend, dat
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JA COB reed s in WiS als Middelburgsch e ijkm eester was
afgetrede n I). Hoe het ook zij, GUI1..I. I .\)[ en Jaco u woonden
beideu in liet zelfd e huis in de W urmoess; rnat Ie Am
sterda m. li et merk •..an deze bala nsmeesters heeft
ouderling veel ove ree nkomst, Is Jxco u uit ~lid d elburg

Haar Amsterda m vert ro kken, dan kan hij ter onde r
scheid ing met zijn Zee uwach goudgewich t in Amst er
dam de n gegolfde n ponjaard van G UII. LIAY heb ben
a:lIIgenom en.

W anrschij nlij ker is het misschi en te zegge n, da t beide
Jxcons neven zijn ge wees t. Het Amsterd arnsche Poort er
hoek a lleen kan hier licht brengen.

\\' ij krij gen nu de volgende merken:

Gewicht van den Hongaar sehen dukaat.

GtJI L LlA ~1

( AIll SLCI' t! Uril ) .
l.unge, dubbel gego lfde rechtstaand e 1'0 0 

jaurd . du Ilu nt del' kling naar recht s ge 
weluL met knop onder liet gevest, initialen
GD~, waaronder het jnartal IlHO, alles
in t1 u "beien rund .

Verz. Zeeuwseli Genootschap,

I) In het Reg i~ fer te tl Rade van IG' 3- 1f148 komt 0 a. voor : Word t
gf'ld llSg,1 O\'t'T -geschroy t j:l{"wich tlt Er I.O U eene (Ir<i tlllnantie word en
epg ..-tetd na inge wonnen ad vies va n den ij kmeester JA.COB I E N II: 'V I:. Den
2<1 e ll MeÎ 1G~R was h ij al s eoedanig reeds door AOOLF ROELANTS ver

HUigen . Rf"'.J . Itm /I ade, p, HfJ kl .



Gewi cht van ,1l"1I Friesehen rtid er.

JA COH

(Amsterdam).
Zeer small e, gegolfde ponj aard, de pun t
van de kling lin ks gerich t me t bolvormig
ge vest , tusscheu l lJ~ , alles binn en ee n
pa rel clrk el. Ongedateerd.

. Yerz . Zeeuwseli Gen ootsch ap.

.1 ,\co 11

p i iddeJb"rg).

(icwieht va n Ut'U goudgu lden .

Breed e , rechte ee n igsztns nnu r rech ts
ge boge n ponjunrd , met omgeboge n gevest,
in itialen IO~ in dub helen rand.

"t ijne verzame ling .

.lxcou m; !' ,·:n: we rd als balansmeeste r opgevolgd dool'
~I A nTI :'oi L:S m : It H 'll UI-:H o f O ~ B.-\ C(~ U EH E, late r n l'; B ACKI':n

gena amd, zooals 1' 1I-:T Ell VAN lil'; VOUIl !H'; ' S vierde re ke
uing , loopende va n 3 lïecem uer IUj O tot Iü XOVCIJlUCI'
IûjQ, aanwijs t. Hij werkte toen nog samen met Jxco n
lil'; ~ .; VE.

lil Jxcou Bmu:":I: :-; ee rs te rek eni ng der ~[ U llt , kumt
hij, thans HACKER ge noemd . all een a ls bulunsmeester
\'0111'. \\' ij vinden hem van a f I fj~.H , tot 21 Novem ber
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1(i78 herhaaldelijk vermeld, na dien datum is hij door
MAT'l'HIJS RlmEL vervangen. Welke werkzaamheden hij
voor de Munt heeft verricht, wordt niet in de reke
ningen gezegd.

Van dezen balansmeester is, zoover ik weet, geen
doosje meer bekend. Wij mogen hem echter met zeker
heid de losse blokjes toeachrij ven, die zijn initialen,
alsmede het Zeeuwsche wapen dragen. Ze ZÜJl beschreven
op pag. 109, n" 9-9' van «Een doosje met Zeeuwsch
Goudgewicht». Het zijn grove, onduidelijke merken,
het Zeeuwsche wapen vertoonende met het Burchtje
daar boven. In het veld MDB, door een ruw bewerkten
krans omgeven. De voorzijden der blokjes van MARTINUS

DE BACK ER zijn daarentegen keurig bewerkt.
De naam DE BACQUERE doet vermoeden, dat ook

deze balansmaker uit Zuid-Nederland naar hier is ge
komen; zijn naam vond ik echter in het Poorterboek
niet terug.

Eigenaardig is het, dat ook in Amsterdam een MAR
TIN'US Dl~ BACKER heeft gewerkt. Diens teeken was
echter geheel anders, ook leefde hij l volgens een met
inkt geschreven datum, in hei midden der 181' eeuw.

Bij het doorlezen van de eerste rekening v~n munt
meester VAN HEU>IEN, loopende van 20 October 1679
tot 6 October 1681, ontmoeten wij den naam van
MATTHIJS REDEL als opvolger van balansmeester DE
HACKER.

«Betaelt aen MATTHIJS,REDEL balancemaker de som
van 4 p. 15 seh. gr. vls. over tmaken, repareeren en
schoonmaken van Balancen binnen den jare> 1679 per
quitantie en ordonnantie van' den wardain, dus in
munte deser .... f 28. 10)).
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Men ziet, dat de rekeningen thans in guldens en
stuivers werden gesteld; later echter deed men dit
weer in ponden vls,

Wij vinden RED EL nog in 1701 geboekt. HU leverde
toen o.a, «een blokwigt» en repareerde en vermaakte
schalen voor de Munt en verdiende er ;/21: 17: 8 aan.

Van MATTHlJS REDEL zijn geen doosjes, noch losse
blokjes tot ons gekomen, die de initialen MRvoeren.
Toch zal ook deze balansmaker wel zijn eigen merk
teeken hebben- gehad. REDEL werkte slechts met tus
schenpoozen voor de Munt.

In 1690 vinden wij een AnOLF DE BACKER in zijne
plaats.

De derde rekening van muntmeester H. VAN DUSSEL

DORP zegt het ons:
Betaelt aen ADOLPH DE BACKER balancemaker een

somme van 2 p. 6 seh. over arbeyt gedaan binnen den
jaere 1690, doende in munte dezer r 12.6.

Ook van dezen ambtenaar, die waarschijnlijk een
zoon van MARTINUS zal zijn geweest, zijn geen blokjes
meer teruggevonden 1).

In de vierde rekening van H. VAN DUSSELDORP, van
16 Augustus 1690 tot 3 Augustus 1694, vinden wij
een wed. FRED. HUYSMAN beschreven, die in 1690 schalen
en gewichten geleverd had. Wij mogen FREDERIK Huvs
MAN wel onder de balansmeesters opnemen, ofschoon
wij verder niets van hem weten.

In 1693 werden 'gewichten aangekocht van een zeker
IZAAcQ KEUVEL, die er 9. p. 1 sch, of r54 . 6 voor ontving.

I) Aug. SA.SSEN vermeldt een los blokje met de initialen A. D , B . I

maar dit behoort te Amsterdam thuis.

5
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Daarna vinden wij MATTHIJS REDEL weder tot en met
1701 als balansmeester werkzaam.

Nu volgt er een lange tijd, waarin geen uitgaven
aan balansmeesters vermeld staan.

Voor het eerst vinden wij die weer in de eerste
rekening van muntmeester P. KAPPEINE over de tweede
muntbus van wijlen zijn vader DAVID FIERS, alsmede
zijn (KAPPEINE'S) eerste muntbus sedert 7 Juny 1717
tot 31 December 1732 terug.

«Betaelt aen PAULUS DORSMAN de som van 12 guldens
voort vermaken en repareeren van de groote balance
in des Lands munte voorgevallen in den jaere 1732 ...
dus hier f 12».

In KAPPEINE'S tweede rekening; loopende van 1 Jan
uarij 1733· tot 30 Juni 1739, gesloten 25 Februari
1740 1 komt hij nog eenmaal voor. Hij ontving toen
f 31 voor leverantie van balansen met de onkosten
volgens qultantie en rekening hier over gedaen .dus
deselve f 31».

Van een PAULUS DORSMAN, die Amsterdamseh burger
was, is een onbeschreven doosje bewaard.

Of deze DORsMAN uit Amsterdam is overgekomen
om de groote balans ter plaatse te repareeren is onbe
kend, maar het is zeer aannemelij k. Daar DORSMAN bij
het leveren van nieuwe balansen de woorden «met
de onkosten» bijvoegt, bestaat. de mogelijkheid, dat ze
uit Amsterdam zijn verzonden ge,wee;:;t. Een nader
onderzoek in deze is gewensebt.

Een perenhouten doosje van PAULUS DORSMAN is in
·bezit van den heer M. DANIËLS, gemeente-archivaris
van Nijmegen; het heeft de volgende afmetingen:
140 x 73 x 35 mMo
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In het deksel is een gekleurde etiquette geplakt. In
een cartouche, waarboven het gekroonde Amsterdamsche
wapen, leest men: Deze Gewigten maakt en verkoopt
PAULUS DORSMAN, Essajeur en Mr. Balansemaker tot
Amsterdam.

Links, MERCURIUS, op den achtergrond, kisten, waarop
twee zware gewichten en èen ton, waarop de initialen
P DM. Rechts, NEPTUNUS op een dolfijn staande, die
in een bewogen zee zwemt.

In het doosje de volgende gewichtjes, die, evenals
de schaaltjes, ongeteekend zijn.

2 Pistolen, 1 Pistool en 1/2,
Rozenohel en 'I"~ O. Ducaton en '/2_
Krüsaadt, Dub. dücaat, Oinie.
Hol dücaat en 1/2,
Het azenscbuifje is leeg.
In de schuiflade:
1/2 Krüsaat en 1/" Hol. Rijder en I/i G. Gulden,...

Karolüs en 1/2 en 1/4, Franse Croon en 1/2,
Er bestaat nog een los blokje van den goudgulden,

dat overeenkomt met dat in het doosje en dat op de
keerzijde, binnen een dubbelen rand van bolletjes, de
letters P. D.M. voert, zooals die op de etiquette op
den grooten ton zijn aangebracht.

Er is dns zeer veel waarschijnlijkheid, dat DORSMAN
meerdere «gewichtkasjes» heeft uitgegeven I waaruit
dit losse blokje afkomstig kan zijn.

In muntmeester PIETER KAPPEINE'S derde rekening,
loopende van 15 Juli 1739 tot 31 Juli 1741, vinden wij
voor den laatsten keer betalingen wegens balansmakers
arbeid geboekt.

«Betaald aan HENDRIK BEeK de somme van 20, g.
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voor trepareren van 14 balancen ten dienste der munte
in den jare t742, dus hierdezelve volgens quitantie f 20».

«Aan HENDRIK BEeK de somme van ~ p. 3 seh. 4 gr.
vis. voor het repareren van 2 groote en kleynder ba
lancen gedaan in '1749 volgens quitantie dus hier f 13.

In de rekeningen van MARTINUS HOLTZHl'';Y en van
diens weduwe P. SLOB komen geene uitgaven aan
balansmeesters voor.

In het jaar 1798 werd, zooals men weet, de Zeenwsche
Munt voor goed gesloten.

Alhoewel het ons niet is gelukt, alle bekende losse
blokjes van Zeeuwsche balansmeesters thuis te brengen,
is het vermoeiende werk van het doorlezen der talrijke
re~(eningen van de voormalige muntmeesters, die op
het Rijksarchief worden bewaard, en van de Middel
burgsche Poorterboeken op het Raadhuis, toch niet
geheel onvruchtbaar geweest , zooals de hier VOlgende
lijst van balansmeesters doet zien. >

Veel hulp hebben wij bij het nazien der reke
ningen gehad van den heer C. DE WAARD, Commies
bij het Rijksarchief, en b\i het doorlezen op het Raad
huis van> de Poorterboeken van den gemeente-archivaris
alhier, aan wien ik vele ophelderingen in deze dank.

Recapituleerende , krijgen wij de volgende balans
meesters, die voor de Zeeuwsche Munt gewerkt hebben
en van de doosjes of losse blokjes) die van hen zijn
teruggevonden.

1. LENAERT VAN DEN GHEERE of VAN -DER GEERE uit
Antwerpen, tusschen 1583-1588. Losse blokjes, "e
merkt V. D.G.

2. PIETER MATHIJSSEN 1580--1588.
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3. MAER'rEN DU MaNT uit Antwerpen, ijkmeester 1586-·
1604. Doosje en losse blokjes, Zeeuwach wapen,
M. D.M., jaartal 1622.

4. MAERTEN GOETBLOET uit Dixmuyden 1604-1639.
Doosje. Zeeuwsch wapen, M. G. B., jaartal doosje
1614, van de blokjes 1606.

f>. MAERTEN GOETBLOET DE JONGE. 1644.
6. JACOB DE NEV!<, ijkmeester, 1648-1657. Doosje.

Breede ponjaard. I. D. N. Jaartal doosje 1643.
7. MARTINUS DJ' ·BACQUERE of DE BACKER 1650-1678.

Losse blokjes, gemerkt met Zeeuwach wapen en
M.D.B.

8. MATHIJS REDEL 1679-1701.
9. ADOLPH DE BACKER, 1690.

10. Weduwe FREDERIK HUYSMAN. 1690.
11. !SAACQ KEUVEL. 1693.
1l!. PAULUS DORSMAN, 1732-1739. Doosje en los blokje,

gemerkt P. D. M.
13. HENDRICK DE EIWI" 1742-1749.

April 1922, M. G. A. DE MAN.
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