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De Noord-Nederlandsche Muntgewichtmakers.

I. De IJkmeesters-Generaal.

Aan Nederlandsche muntgewichtmakers en de door hen
vervaardigde muntgewichten was tot 1912 weinig of geen
aandacht geschonken. Eenige middeleeuwsche gewichtjes
werden door Prof. P. O. VAN DER CRIJS in zijn bekend
muntwerk beschreven en afgebeeld, een enkele keer
werden zij in catalogi van veilingen van munten of oud
heden kort vermeld, maar de belangstelling voor de
gewichtjes en hunne makers was gering en slechts door
zeer enkelen werden zij waardig .gekeurd, om in hunne
muntverzamelingen naast de munten, wier gewicht zij
vertegenwoordigden, een bescheiden plaats in te nemen.

Aan AUG. SASSEN komt de verdienste toe in het
Tijdschrift van het Kon. Ned. Genootschaqr voor Munt
en Penningkunde XX (1912) in zijn artikel Nederlandsche
Muntgewichtmakers de aandacht op die lieden en hunne
producten te hebben gevestigd. Wat hij zelf aan gewichten
doozen en losse muntgewichtjes gedurende een lange reeks
van jaren had weten bijeen te brengen 1)' en wat hij in
provinciale musea en bij enkele medeverzamelaars had
gevonden, beschreef hij in zijn bovengenoemd artikel, dat
bizonderheden bevatte over de hem bekend geworden
muntgewichtmakers en de door hen uitgegeven munt
gewichten.

'Ruim een kwart eeuw is sedert het verschijnen van
SASSEN'S artikel verlocpen en in die periode hebben hiel'

:1) Het grootste doel van die verzameling kwam na zijn overlijden
in 1913 in mijn bezit.
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te lande zoowel Mej. M. G. A. DE Mk'f als nu wijlen de
heer A. HOYNCK VA.L~ PAPENDRECHT in dit Jaarboek en in de
Revue betqe de Nwmiematioue talrijke aanvullingen op
SASSEN'S werk gegeven. Zij hebben ons de namen bekend
gemaakt van muntgewichtmakers. die hem onbekend
waren gebleven, de door hen uitgegeven muntgewichten
afgeheeld en uit provinciale en stedelijke archieven
genealogische bizonderheden over deze eenvoudige, ver
dienstelijke lieden opgediept.

Naast hen mag zeker ALPH. DE WITTE vermeld worden,
wiens talrijke, in de Revue belge de Numismatique
tusschen 1893 en 1901 verschenen artikelen, voornamelijk
Zuid-Nederlandsche "ajusteurs" behandelen, maar die ook
over hunne Noord-Nederlandsche collega's niet zelden
bizonderheden wist mede te deelen,

Nà DE WITTE, die 1 Aug. 1916 overleed, is het in de
eerste plaats A. VISART DE BOCARl\1É, de eigenaar van een
uitgebreide collectie gewichtendoozen en losse munt
gewichtjes, die in verschillende jaargangen van de Revue
belçe de Numismatique enkele, ook Noord-Nederlandsche,
muntgewichtmakers en hunne gewichtjes heeft beschreven.

Ten slotte wijs ik nog op het in 1925 verschenen werk
van A. DIEUDONNÉ. Manuel des Poids Monétaires, waarin
de gewichtmakers en hunne gewichten van alle landen
beschreven worden en waarin ook aan hen, die hier te
laude gewerkt hebben, een hoofdstuk is gewijd. Dit werk
geeft verder een uitgebreide opgave van literatuur.

Met het bestaan van talrijke gewichtendoozen en
gewichtjes heb ik SASSEN tijdens het samenstellen van zijn
werk bekend gemaakt en deze worden dan ook dankbaar
daarin verm-eld. Sedertdien ben ik door blijven zoeken,
heb aangeteekend wat ik over dit onderwerp in particu
liere verzamelingen" en musea vond en wat ik bij archief-
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onderzoek tegenkwam. Dit is in den loop der jaren vrij
veel geworden en ik stel mij voor dit in twee (of meer)
artikelen in dit Jaarboek te doen verschijnen. Zij zullen
bedoeld zijn als een aanvulling ;OP SASSEN'S bijdrage over
dit onderwerp en dus naast deze studie door verzamelaars
van en belangstellenden in de Nederlandsche muntgewicht
makers en hun gewichten moeten geraadpleegd worden.
Op volledigheid maken deze artikeleu volstrekt geeu
aanspraak: steeds zullen nieuwe namen nog gevonden
worden en nieuwe doosjes en losse enkele gewichtjes te
voorschijn komen, maar ik mocht reeds zooveel nieuwe
namen en gewichtjes ontdekken en van talrijke door
SASSEN medegedeelde gewichtenmakers nadere bizonder
heden vinden, zoodat de jaren, waarin zij gearbeid hebben,
nauwkeurig bekend kunnen worden gemaakt, dat ik
gemeend heb, thans tot publicatie te kunnen overgaan.

In dit eerste artikel behandel ik de "officieel" aange
stelde IJkmeesters-Generaal, die tot 1750 uitsluitend hun
functie uitoefenden in Holland en West-Friesland en nà
dien datum over "de gehee!e Unie" hunne werkzaamheden
uitstrekten. De functie van IJkmeester-Generaal is 31
Dec. 1818 opgeheven. Zij hadden tot taak op bepaalde
tijden de weegschalen en gewichten te controleeren en te
ijken, in ,gebruik hij de muntmeesters, de zilversmeden
en kooplieden.

Naast deze officieele functie waren zij tevens ook
verkoopets van muntgewichten. die zij in de bekende
houten gewichtendoosjes ("kasjes"), waarin ook het weeg
schaaltje paste, verkochten.

11 September 1586 wendde "LENAERT VAN GERE 2),

2) De naam komt ook voor als VAN DEN GnEERE, VAN DEN GEERE

en VAN DER GHEErtE, VAN DER GEn.
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gewesen yckm" Generael deser vereenichde Provintien
ende geresid' hebbende binnen Antwerpen" zich tot Raden
en Generaa'meaatars van de Munt der Vereenigde Neder
landen met het verzoek .om "bij den voorss. Generaels
geadmitt' te mogen zijn, omme 't selve officie voortsaen
te mogen bedienen binnen de stede van Amsterdam" 3).

Op dit verzoek werd goedgunstig beschikt, den aanvrager
werd een 'gelimiteerde Commissie ter hand gesteld en
de eed afgenomen.

Reeds 19 Augustus 1523 had de grootvader en naam
genoot van den nu benoemden IJkmeester-Generaal van
Keizer KAREL V het privilegie gekregen, om de Trooische
gewichten 4) naar de gewichten, liggende in de Kamer
van Rekeningen te Brussel, voor zijne landen van
herwaartsover alleen te mogen ijken en teekenen, zonder
dat zulks aan een ander vergund is. Ook staat de Keizer
hem bij uitsluiting toe, om de Keulsche gewichten daar
te mogen "justeren ende teekenen" .

De origineele aanstelling op perkament berust in het
Gemeente Archief te Amsterdam '). Zij is door vocht
zwaar beschadigd, terwijl groote stukken er van geheel
verloren zijn gegaan, zoodat wij van ons voornemen om
haar als bijlage op te nemen, hebben moeten afzien.

Van LENAERT VAN GERE (den grootvader) bevindt zich
een gewichtje van den Engelsehen Angelot met zijn
initialen L - G en het jaartal 1521 in het Museum de Steen
te Antwerpen ').

3) Journael Va1~ (Ze" dagelycxe ve·rkandclinge der Raden ende
Generaelmeesters van der Mttnte 'der vereenicbde Nederlanden eedeet
Martio .1586-22 Maart 1593 (handschrift) op 11 Sept. 1586.

4) Het gewichtstelsel, waarnaar de edele metalen werden gewogen,
5) Dr. P. SCHELTEMA. lnvent. van het Amsterd. Archief T,

blz. 156.
6) Revue beige de Numismcttique 1899, p. 93.



87

Toen deze grootvader denkelijk in 1577 of begin 1578
overleden was, werd LEüNARD VAN DEN. GHEERE in zijn plaats
door Koning FILIPS, blijkens 3 Februari 1578 te Brussel
gegeven aanstelling, tot zijn opvolger benoemd. Ook deze
aanstelling wordt in het Archief te Amsterdam bewaard 7)

en als Bijlage A hierachter afgedrukt.

Van hem wordt in de Revue belge de Numismaiique
1899. pl. V.38 een gewichtje voor den Hongaarsehen
dukaat afgebeeld, dat op de keerzijde binnen een blader
krans zijn initialen LVG vertoont en de hand van Ant
werpen, in welke stad hij toen werkzaam was, met ter
weerszijden daarvan het jaartal 8 - 3. Op diezelfde plaat
wordt eveneens onder no. 39 een gewichtj e voor den
gouden Reaal van KAREr.. V afgebeeld. dat binnen een
bladerkrans de letters I.. v G, waaronder het Antwerpsche
handje, vertoont. Ook beeldt ten slotte A. DIEUDONNÉ in
zijn Menuet des Poid.s Monéieiree op pl. XVI. 21 een
gewichtje af, met binnen een krans van rozen de initialen
LVG, waarboven het handje van Antwerpen, met ter weers
zijden de beide laatste cijfers van het jaartal 7-.( 7).
Daar dit laatste cijfer onduidelijk is, bestaat de mogelijk
heid, dat dit gewichtje nog van den grootvader, denkelijk
in 1577 of begin 1578 overleden, afkomstig is.

Voordat L. VAN GHEEHE in 1587 naar Amsterdam vertrok,
was hij eenigen tijd werkzaam voor de in 1580 te Middel
burg opgerichte Zeeuwsche Munt "}.

De volgende aanteekening, ontleend aan de ondertrouw
boeken, aanwezig in het Gemeente-Archief te Amsterdam,
doet ons den naam kennen van een leerling van hem:

7) Dr. P. SCHj!:LTE:M:A. l.c. I, blz. 259.

8) Revue belge de Nwmismatique 1928, p. 49.
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19 November 1588: ondertrouw ter kerke van JAN

VA.l'v LANGENBERCH 9) (bylancemaecker, oud omtrent

25 jaar, wonende bij GEURT WOUTERSZ., smid in de
Huidevettersstraat (Beulingstraat) in het huis St.
Jacob, verklarende geen ouders in leven te hebben,
geassisteerd door zijn meester LEENAERT VAI'l' DE GEERE)

en TRUYKE PIETERSDOCHTER (oud omtrent 22 jaar,
wonend bij LENART SWEERTS achter de Nieuwe Kerk,
verklarend geen ouders in leven te hebben, geassis
teerd door haar petemoei LI.JSBET WOUTERSDOCHTER).

Het is mij niet gelukt den datum van het overlijden
van LEENAERT VAN DE GEERE te vinden; uit de hiervolgende
Remonstrantie door de Generaalmeesters van de Munt
11 April 1598 overgeleverd, blijkt hij op dien datum reeds
lang was overleden:

Ende alsoo mede in langen tijden doort overlij den
van Mr. LENART (VAN DER GEERE) gesworen ende
geweesc Ickmeester geen toesicht genomen is geweest
op de egaliteyt ende behoorlick uytslach van gewich
ten ende balansen tot grooten merckel. schaeden van
gemeente ende daervan diversen den Generaels
daegelicx clachtich vallen, souden daeromme de
Generaelmfs voorn. seer noodich achten wederomme
eenen Ickmeester te doen committeren bij eede aen
U Mag. E. verplicht ende vaii Generaels met behoor
licke Instructie versien, opdat alsoo alle munt
meesters, werdeins. assayeurs, wisselaers. affineurs,
goudt ende silversmeden ende de deecken van selve,
oock alle andere sich met balancen ende gewichten
generende (conform den vooras. placcaten) behoor-

9) In 1645 was een balansmaker van dien naam te Keulen werk
zaam (DIEUDONNÉ. l.c., blz. 165).
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lich met oprechte balancen ende naer den dormant
ofte slaper geycte gewichten mogen gedient en
versien worden.

Het zou echter nog tot 1604 duren vóór een nieuwe
ijkmeester-generaal werd aangesteld. Nadat de Staten
van Holland in hun plakkaat van 19 December 1603
hadden toegegeven "dat door dese langduerige Oor loge
binnen de voorsz. Landen, weynich toesicht genomen
is geweest, opte egaliteyt ende behoorlijcke uytslach vande
Gewichten ende balancen respectivelyck, die de Munt
meesters, Wisselaers, Juweliers, Goutsmeden, Silver
smeden ende alle andere zijn ghebruyckende, tot grooten
nadeel van de Gemeente", benoemden zij op 7 Januari
1604 den zoon van den overleden ijkmeester, ook LENAR'l'

VAN DEN GHEERE geheeten (dus de derde van dien naam)
tot ijkmeester-generaal over de landen van' Holland en
West-Friesland 10). Hij werd als zoodanig 9 Januari daar
opvolgende beëedigd, zijn commissie laten wij als
Bijlage B hierachter volgen.

Vermoedelijk zal hij de gewichten van zijn gelijknamige
voorgangers gebruikt hebben.

Toen na zijn overlijden in October 1621 U) de betrek
king van ijkmeester-generaal vacant was gekomen,
benoemden de Staten van Holland en West-Friesland reeds
11 December 1621 GERRIT GEENS, de jonge, tot zijn opvolger.

16 Januari 1619 ondertrouwt ter Kerke (te Amsterdam)
GERRART- GHEENS (van Hamburg, wonend in de Kalver
straat. geassisteerd door zijn vader GERARD GEENS) en

10) Rijks Archief te 's-Gravenhage. Rekenkamer A. 2. Reg. 689,
Tij~chrift voor M'Unt- en Pe'Yvningkunde 1912, blz. 58.

11) Begraven 26 Oct. 1621 in de Oude Kerk: LEENAERDT VAN

DER GER j wonende op het Water (Damrak) in de Balans. (Begraaf
boeken Gemeente Archief te Amsterdam).
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AELTJE \'A..~ CORTE.."''HOEF (oud 23 jaar, wonende bij de
Heiligewegspoort, geassisteerd door haar moeder 8IBYLLA

EVERTS) 12).

De vader, die in 1619 getuige was bij het huwelijk van
zijn zoon, zal vermoedelijk "GERDT GENsz" geweest zijn,
die in 1587 uit Antwerpen, waar hij als balansmeester
gevestigd was 13), naar Hamburg vertrok, en zich aldaar
als zoodanig vestigde. W. HÄVERNJCK beeldt in een artikel
Hamburgische Goldwaagen macher des 16. und 17. Jahr
humderts, in de Hamburgische Geschichbs und Heimat
blättern 1938, blz. 109, de door hem in 1588 te Antwerpen
en in 1590 te Hamburg gebruikte muntgewichten af en
beschrijft een muntgewichtendoos met zijn adreskaart
"the Hamborch". Uit dat artikel blijkt, dat nà 1595 en
vóór 1607 de vader uit Hamburg naar Amsterdam ver
trokken is; een door dezen in laatstgenoemde stad in 1607
vervaardigd muntgewichtje met de initialen G . G, waar
boven het jaartal 1607 en onder de letters een St. Jacobs
schelp, beeldt HÄVERNICK op blz. 109 af. SASSEN geeft op
blz. 101 de afbeelding van zulk een gewichtje van 1619 14

) ;

ook met het jaartal 1612 zijn zij bekend.
Kort vóór zijn aanstelling en wel op 31 November 1621:

Compareerde etc. d'eersame GERRIT GEENS, de
jonghe, balance maecker ten eenre ende d'eerbare

12) Trouwboeken Gemeente Archief te Amsterdam.
13) ALPH. DE WITTE vermeldt in de Revue belge de N1tmismatüllte

1889, p- 79, dat 8 Nov. 1587, wegens het vertrek van GERARD GEENS

uit Antwerpen, CORNELIS JANSSENS, burger en inwoner van Ant
werpen en balansmaker tot "Eyckmeester" voor Brabant benoemd
werd.

14) V. B. CaOWTHER.-BEYNON beschrijft in Notes of some ttJwSltal

money-weights (British Numismatic Journat XXI, 1931-1933, Third
Series, Vol. I) dit gewichtje, in een zilveren exemplaar in zijn
verzameling aanwezig.
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.MARIA VAN DE WEYER, weduwe LENAERT VAN DE

GEEL (sic) in sijn leven eyckmeester generael van de
Munten van Hollandt ende West-Frieslandt, gead
.sisteert met JAN CORNELISZ HOOGHEBOOn, haer voocht
in desen ghecooren, ten andere zijde, poorters deser
stede, ende verclaerden met malkanderen in 't minne
lycke geaccordeert ende verdraghen te zijn noopende
't wegen ende 't maecken van balancen ende gewich
ten in decsen manieren, te weten, dat d'voors. GERRI1'

Genas 15) onder eede solemneel de Eed. Mag. heeren
Staten van Hollant ende West-Frieslandt sal beloven
oprecht ende wel te handelen in dienst van eyck
meeeterschap-generael, onder conditie, dat hij GEEMS

sal proffiteeren ende ghenieten d'eene helfte van
alle nieuwe balancen ende ghewichten, in de Munten
ncodich, ende d'voorsz. MARIA VAN DE WYF.R de andere
helft.

Welverstaende dat eerst van de proffyten sullen
werden gededuceert ende affgetrocken alle de costen
van materialen ende arbeytsloon, daertoe gedaen
werdende, in sulcker voeghen (dat) men gemeen
daer van betaelt, volgens de beschreven prysen,
daervan zijnde. Ende van alle oude ghewichten ende
balancen, in wat manieren d'selve mogen werden
ghemaeckt, sal d'voors. MARIA VAN DE WEYER genieten
ende ontfanghen de suyvere gerechte helfte van de
winsten ende GERRIT GEEl\1S d'andere helfte, sonder
dat de weduwe daervan eenyghe oncosten van de
voorz. GER.RIT GEEMS off andere sullen werden ge
deduceert off affghetrocken.

Is vorder geconditioneert ende besproocken, alsoo

15) In de acte komt steed'S GEEMS, inplaats van GEENS voor.



92

d'voors. GERRIT GEElliS sal cocmen te reysen op de

Munten ten dienste van de Heeren Staten ende daer
van des daechs sal genieten drie guldens tot salaris,
bij de Heeren daerop ghestelt, dat hij de voorsz.
MARIA WEYER van 'tselve salaris sal laeten genieten
ende toecoomen, twintich stuyvers van yder dach,
ende bovendien noch de helfte van de winste ende
proffyten, die in 't reysen van wercken ende ander
sints bij hem sal werden gedaen. Wert meede
expresselyck bedongen, als een van de twe soonen
van de voors. MARlA WEYERS 800 oudt ende verre
ghecoomen zal sijn, dat die den dienst van 't eyck
meesterschap sal connen doen, dat alsdan de voors.
GERRIT GEEMS - indien hij den dienste van de heeren
Staten geraect te crygen - gehouden sal sijn ende
belooffde bij desen van 't offitie te desisteeren ende
aff te staen ten proffyte van deselve haer soon,
sender eenyghe oppositie off tegensegghen.

31 Nov. 1621. Not. archief 287f. 418". Not: FR. VAN
BA1~CKElI1. 10)

Uit deze acte leeren wij den naam van de weduwe van
zijn voorganger kennen en blijkt tevens, dat in 1621
G. GEENS de jo.ige reeds als "balance maker" te Amsterdam
gevestigd was. Hij is tot aan zijn overlijden in Januari
1658 ijkmeester-generaal gebleven, zonder dat hij deze
functie aan. een der beide zonen van zijn voorganger
behoefde af te staan.

Een met vrij groote zekerheid aan hem toe te schrijven
gewichtje, wordt bij SASSEN, blz. 102. onvolledig afgebeeld.
Het vertoont binnen een bladerkrans, met vier roosjes

16) Dr. J. G. VAN DILLEN. Bronnen tot de geschiedenis .van het
bednjfsleüen en het gilde-wezen van Amsterclam H, blz. 425.
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versierd tusschen het jaartal 1651 en de initialen GGeen

zespuntige ster en een halve maan. Wij beelden het op
plaat lIl. a af. Daar mij een dergelijk .gewich.tje met het
jaartal 1621 bekend is; is het zeer waarschijnlijk, dat
deze gewichten door CERinT GEENS vervaardigd zijn.

ALPH. DE WITTE noemt in de Revue belge de Numis
mabique 1899, p. 110, gewichten van dezen balansmaker,
die de jaartallen 1651 en 1652 dragen. Het door hem
eveneens aan GERRIT GEENS toegeschreven gewichtje met
het jaartal 1662 (Revue beige 1899, p. 110) kan niet van
dien balansmaker zijn, daar G. GEENS in 1658 overleed.
Bovendien heeft het onder het jaartal 1662 - c * - G G,

zoodat het misschien aan een lid van de gewichten
makersfarnilie GROENGRAFT moet worden toegewezen, een
C. GROENGRAFT ben ik nog niet tegengekomen.

Een zeer fraaie doos, in mijn bezit, heeft eene in het
deksel geplakte etiquette met de afbeeldingen en waarde
aandniding van 13 munten. In het midden de bekende
voorstelling van het geldtellende echtpaar, dat door den
dood, met zandlooper en pijl in de handen, verrast wordt.
Boven de voorstelling het gekroonde wapen van Amster
dam. De gravure is gemerkt: A. SAVRY 11). In de doos is
met inkt geschreven: Gemaect bij GERRIT GEENS In de
Balans 1n de Calverstraet. 1648. (Plaat lIl. 1).

Alle gewichten, ook die in de onderlade, zijn gemerkt
met een hart, door een pijl doorboord, met ter weerszijden
van het hart de letters w . K. Bij SASSEN wordt dit gewichtje
op blz. 98 afgebeeld, terwijl G. CU'fONT het in de Revue
belçe de Numiemaiique 1894, pl. X, no: 14, pag. 381, even
eens afbeeldt als aanwezig in een in zijn verzameling zich

17) SALOMON SAVERlE, Graveur te Amsterdam werkzaam, geb.
± 1594, overl. na 1664. Zie Vi[ÜRZBACH. Niedc1'liindisches Kiinetter
Lexikon lI, p. 564.
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bevindende gewichtendoos zonder naam of adres van den
balansmaker ; het zich in die doos bevindende weeg
schaaltje is op een der schaaltjes op dezelfde wijze
geteekend. Ook DIEUDONNÉ bee'dt in zijn Manuel des poids
monétaires op pI. XVI. 14 het gewichtje af.

Een dergelijke doos met adres van G. GEEXS, als hier
boven beschreven, berustende in het Gemeente Museum
te Nijmegen, heeft van de 24 gewichten er 21 eveneens
met de initialen w . K gemerkt, zooals mij de heer M. P. M.
DANIËLS, Secretaris der Commissie van het Museum,

mededeelde.

Bovendien 'zijn mij in particulier bezit nog een tweetal
geheel complete deozen bekend met het adres van
G. GEENS, waarvan de gewichten alle met de initialen w . K

gemerkt zijn. Het lijkt mij daarom zeer waarschijnlijk,
dat G. GEENS de zaak en inventaris van een balansmaker,
wiens initialen w . K waren, heeft overgenomen, diens
doozen van zijn geschreven eigen adres voorzag en aldus

in den handel bracht.

In de notarieele akten van den Amsterdamsehen notaris
JACOB GIJSBERTS doen op 20 Maart 1612 JAN ANDRIESS. C~\EN

en JAN DOMINICUS, bierstekers, aan den poorter WOUTER
COENEN, bylanaemaker, vragen, of hij zich als erfgenaam
van MARTEN JANSZ., oom zijner vrouw, wenscht te gedragen.

Ik vermoed, dat de gewichten van den Amsterdamsehen
"bylancemaker" WOUTER COEmN (KOENEN) diens initialen
W . K en een door een pijl doorboord hart vertoond hebben.

1 Juni 1644 wendde GERRIT GEENS zich tot Raden en
Generaalmeesters van de Munt, met de vraag hoeveel de
nieuwe Jacobus of Carolus, door de Staten-Generaal in
1644 getolereerd, zonder dat het juiste gewicht van deze
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munt was vastgesteld, wegen moest 18). Hij deelt mede,
dat door hem de gewichten' voor die nieuwe munt steeds
gemaakt zijn op een zwaarte van 5 engelsen 29 azen
(9,084 gr.), volgens den beeldenaar in 1640 te Antwerpen
uitgegeven. Nu heeft hij gemerkt, dat de belansmaker
GUILJ.A!I DE NEVE, ook te Amsterdam werkzaam, de ge
wichten voor den Jacobus vervaardigt ter zwaarte van
5 engeleen 30 azen schaars (iets lichter dan 9,132 gr.)
,,'t welck hier groote confusie geeft, insonderheijt aen de
cassiers, die om proffeijt te doen ordinaris twee blocken
gewicht hebben, een om met te ontfangen, een ander om
met wt te geven Hl). 't we1ck hier veel questie maeckt".
Na besprekingen met GEE'K'S en DE NEVE werd besloten,
dat de gewichten voor den gouden Jacobus ter zwaarte
van 5 engelsen 29 azen (9,084 gr.) gemaakt zouden
worden.

Een tweede moeilijkheid deed zich in 1654 voor met
het juiste gewicht van het blokje, waarmede de dubbele
dukaat gewogen werd. Waren tot dusverre hier te lande

lil) Gouden Engelscha munt (Uni te) met borstbeeld van KOI'ling
JACOBUS I of KA1U~L IJ ter waarde van 11 gulden 10 stuivers. Het
gewichtje voor die munt vertoont het naar links gewende, gelauwerde
hoofd van JACOBUS I, soms met, de waardeaanduiding XX (shilling)
achter het hoofd. Ook van de halve en vierde Unite bestaan zulke
gewichten.

19) Ook in Engeland werd reeds in 1631 geklaagd over de onge
lijkheid van de muntgewichten daar in gebruik. R. RUDING. Amw/s

of tbc coil1,age of Great Brita,in. London 1840
J

schrijft op blz. 386
van het eerste deel van dit werk onder het jaar 1631: 'I'he errors
and abuses which existed in t.hc money-weights called at this time
loudly for redrcss. Many of thcm which were in common usc
(although they were markcd with the Kings ensign) were toa heavy,
and ether too light, 80 that men bought nnd receivcd by ene weight,
and sold and delivored by another.
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de zoogenaamde dubbele dukaten met de twee hoofden
(Spaansch type met de hoofden van Koning FEROINAND

en Koningin ISABELLA) in omloop. omstreeks dezen tijd
werden de dubbele dukaten met den staanden man met
zwaard en pijlbundel, geheel volgens het gehalte en type
van den enkelen dukaat sedert 1583 gemunt, in groote
hoeveelheden voor het eerst in omloop gebracht.

Tot heden was men gewoon geweest den enkelen Neder
landschen dukaat te wegen met het blokje, dat eigenlijk
bestemd was tot het wegen van den ouden "Hongaarsehen
dukaat", die hier te lande veel in omloop was en welk
blokje ook een afbeelding van deze munt vertoonde.
Nu woog de Hongaarsche dukaat oorspronkelijk ruim
2 engels 10 azen (3,5567 gram), welk gewicht later tot
2 engels 9 azen ruim (3,5086 gram) teruggebracht werd,
zonder dat de zwaarte van het gewichtje verminderd werd.
De groote omloop van den nieuwen dubbelen dukaat
maakte het vervaardigen van gewichten, die met het
gewicht van die munt overeenkwamen, noodzakelijk en nu
meenden verschillende balansmakers "argumenterende op
haer maniere : dat twee enekalde maecken een dubbelt,
ende dat sij derhalven het selve block maecken op
't gewicht van twee enckelde, haer saecken seer wel uut
gericht hadden", Die nieuwe door hen vervaardigde munt
gewichten ter zwaarte van 2 Hongaarscha dukaten, waren
nu door hen gemaakt op een gewicht van 7,1134 gram,
terwijl de nieuwe dubbele dukaat 4 engels 182

/ 7 aas (iets
meer dan 7,0172 gr.} moest wegen. Om aan die ongelijk
heid een einde te maken, stelden Raden en Generaal
meesters nu 9 Juni 1654, toen hen gebleken was, dat het
publiek bezwaar maakte om de nieuwe dubbele dukaten
aan te nemen, daar men ze niet ..volwichtich" hield, aan
de Staten-Generaal voor, "dat men alle balancemaeckers
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interdieere sich verders te ondervinden eenige dubbelde
Ungerse blockducaten te maecken ofte te vercoopen, oock
de gemeente verbode deselve te gebruycken". Verder werd
door hen voorgesteld, ,.om perfecte gelyckenisse te maecken
van de blocken tot de penningen, men maecke in plaats
van de voorss. blocken met de twee hoofden, hoedanige
ducaten niet meer gemaeckt werden, een nieuu enckel
ende dubbel block met een manneken met een bondel pijlen
in d'eene ende een opgerecht sweert in d'ander handt,
sooals de figure van de ducaten mette letteren van de
Generaliteyt mede brengen".

Het voorstel om nieuwe blokken voor de enkele en
dubbele dukaten "mette letteren" door de balansmakers
te laten aanmaken en de oude, onnauwkeurige blokjes
buiten gebruik te stellen, is opgevolgd. Uit doozen met
gewichten, vóór 1655 vervaardigd, die ook na dat jaar
in gebruik zijn gebleven, zijn die oude gewichten meest
verwijderd en vervangen door de nieuw voorgestelde.
Men vindt dan ook niet zelden in zulke oude doozen,
waarvan de balansmaker overleden was, nog al zijn
gewichtjes van zijn initialen voorzien, terwijl de gewichten
van den dubbelen en enkelen dukaat de initialen van een
anderen balansmaker vertoonen.

Januari 1658 is GERRIT GEENS overleden 20). Hij behoorde
tot een oud geslacht van balansmakers, daar hij toch in
1654 in een conferentie met Raden en Generaalmeesters
verklaarde "dat hij sjjne blocken was maeckende naer
seeckere- oude hlocxkens, als zijn overgrootvaderIn hande
hadde ende sich reguleerde op de nieuwe penii, die

20) Begraven 25 Januari 1658 in de Nieuwe Kerk: GERRET GEENS,

wonend in de Kalverstraat. (Bogrnafboeken Gemeente Archief te
Amsterdam) .

7
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tsedert in de evaluatie gebracht sijn, naer de gewichte
als in de evaluacie boucken wtgedruckt staen".

In een schrijven van 26 November 1659 van Raden en
Generaalmeesters van de Munten aan de Staten van
Holland en West-Friesland vond ik vermeld ,,'t heeft Uwe
Ed. Groot Mo. belieft de affgestorve plaats van het
ykmeesterschap Generael van HoIlt. en Westvrieslandt te
confereren op ROELOFF VAN DER SCHURE, wonende te
Amsterdam".

Hij was de zoon van WOUTER ROELOFFS. VAN DER SORUER

en GRIETJE WOUTERS en werd 14 Februari 1659 als poorter
van Amsterdam ingeschreven (SASSEN, blz. 120).

Zijn gewichten zijn gemerkt met een naar links gaanden
leeuw met getrokken zwaard in de rechterklauw en de
initialen R - V - s, alles binnen een lauwerkrans. (SASSEN,

blz. 120). Op Plaat lIl. b worden de door hem gebruikte
gewichtjes afgebeeld. Ook de schaaltjes in zijn gewichten
doozen zijn aldus gemerkt. Gewichtendoozen van 1657,
1659 en 1660 zijn bekend. Twee verschillende etiquetten,
die zijn adres vermelden, worden door SASSEN genoemd
(blz. 118 en 119).

De grootste gekleurde etiquette komt voor in een doos,
met inkt gedateerd 1657, de kleinste draagt, eveneens met
inkt gemerkt, het jaartal 1659. Wij beelden beide
etiquetten op Plaat lIL 2 en 3 af. De ongekleurde koper
gravnre in de kleinste doos is gemerkt: A. v Sylvelt fec.
De graveur ANTONY VAN SYLEVELT of ZIJLVELDT, in 1643 te
Amsterdam geboren, wordt bij A. VON WÜRZBACH. Nietier
ländisches Künstler Lexikon 1I, blz. 687 vermeld, die
aldaar een opgave geeft van de door Vll..l'i SULVELT ver
vaardigde gravuren; deze adreskaart was hem echter niet
bekend.

Lang heeft VAN DER SCHURE van zijn ijkmeesterschap geen



99

genoegen gehad, daar hij begin Maart 1660 overleed H).

Bij schrijven van 17 Maart 1660 aan de Staten van
Holland en West-Friesland gericht door JACOB SOMER "),
"balance maecker" te Hoorn, solliciteert deze naar de
opengevallen plaats, daar "ROELOFF VAN DER SCHUERE, Yckrn'
Generael van het troische gewichte binnen U: Ed: Groot
Ma: provintie desel' werelt is comen te overlijden". Bij
zijn sollicitatie voegt hij een warme aanbeveling van
"Burgemeester en Regeerders der stadt Hoorn".

Met het vervullen van de vacature werd echter geen
haast gemaakt, hoewel de Raden en Generaalmeesters van
de Munt herhaaldelijk bij de Staten aandrongen om een
opvolger van VAN DER SCHURE te benoemen. Nog op 3 April
1669 verzoeken 'zij, dat "een yckm" generael in plaetse van
wijlen ROBBER'!' VAN DER SCHÜRE aangestelt moge werden,
deweJcke ingevolge van hare Ho. Ma. placaten van jare
1606 en 1610 alle de gewichten van de goüt ende silver
smeden, van drie tot drie jaeren sal hebben te visiteren
tegens den dormant berustende ter Reeckencamer van
Hollandt".

Eindelijk, in 1670, nadat dus de functie van ijkmeester
generaal tien jaar vacant was geweest, beval de essayeur
van de wisselbank te Amsterdam SIEWERT JANSZ. 23) den
Staten-Generaal voor een benoeming warm aan JANNIS

ANDERIES GROENGRAEFF (GROENGRAFT), die, volgens de ver-

21) Begraven 6 Maart 1660 in de Nieuwe Kerk: RûELOFF VAN

DER SCITUREN, wonend in de Oudebrugsteeg. (Begrnafboeken Gemeente
Archief te Amsterdam).

22) Hij werd einde December 1662 benoemd tot lIyekmeester ofte
justeermeester van den cleynen yck ofte 'I'roysgewichte neer den
slaper, berustende ter Camel' van de Reeckeninge van Haer Ed.
Gro. Mo. Domeijnen alleen in 'V~tvrieslailt ende Noorderquartier".

23) SlEVER'l' JANSS. VAN Om', bekend. essayeur.
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klaring van de drie nagelaten dochters van GERAERT GEE~S,

in leven ijkmeester-generaal van Holland en West
Friesland, "lange jaren de winckel van den voorn. GEENS

heeft waergenomen ende noch dagelycx in dienst van sijn
naergelate dochters is waernemende, Doek jarelycx de
gewichten ende balancen van de baneken adjusteert ende
corrigeert".

Deze aanbeveling had succes, want 17 April 1670 volgde
GROENGRAFT'S benoeming, die daarop 19 April "den
behoorelycken eedt van zuyveringe gedaen (heeft)".

Het is mij niet gelukt noch een gewichtendoos, die zijn
naam en adres bevat, noch gewichtjes, die met eenige
waarschijnlijkheid aan hem kunnen worden toegekend, te
vinden. Dit is te meer te verwonderen, daar hij 30 jaren
zijn betrekking heeft waargenomen.

Toen hij in November 1700 kwam te overlijden H),

waren zijn "saaken, vermits den ouderdom van den voorsz.
overleeden al wat slap (waaren) waargenomen en in
verloop gekomen" .

De Generaalmeesters stelden daarom voor, "dat den
geenen, dewelcke om de voorsz. bedieninge van aan haar
Edele Groot Mog. versoeek quam te doen, door de voor
noemde Raaden en Generaalmeesters en den Assayeur
Generaal alvoorens mogte werden geëxamineert en een
proef voor de selve te laten doen".

Op zijn verzoek werd 23 Januari 1701 de zoon van den
overledene, ABRAHAM GROENGRAFT, "Balancemaker tot
Amsterdam", tot ijkmeester-generaal benoemd 25). Zijn
sollicitatie werd gesteund door Burgemeesteren en Regeer-

24) Begraven 23 November 1700 in de Nieuwe Kerk: Jo.HANNES

GROENGRAFT, ijkmeester, 'man van ENGELTIE PIETERS, wonend in de
Kalverstraat. (Begraafboeken, Gemeente Archief te Amsterdam).

'") Groot Ptocaetboectc, blz. 967.
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ders van Amsterdam. 26 Januari ontving hij zijn Commis
sie, terwijl het verlangde examen door hem met goed
gevolg 8 Februari daaropvolgende werd afgelegd. In
December 1706 werd zijn salaris vastgesteld 26).

Zijn gewichten vertoonen binnen een parelcirkel het
gekroonde wapen van Amsterdam, met ter weerszijden de
letters A - G en er onder G. Steeds zijn ze flauw gestempeld,
ze worden bij SASSEN, blz. 103, afgebeeld. Wij geven op
Plaat Hl. c er de afbeelding van.

De in zijn doozen geplakte gekleurde etiquette vertoont
een groote gelijkenis met die door ROELOl~ VAN DER SCHURE

gebruikt, het kreupel rijmpje is geheel gelijkluidend, alleen
de naam van den ijkmeester is veranderd en ook de beide
figuren van de Justitia en de Conscientia zijn wat ge
wijzigd, terwijl de naam van A. VAN SYJ~EVELT ontbreekt.
Op Plaat lIl. 4 wordt deze 'etiquette afgebeeld.
Het komt' mij niet onwaarschijnlijk voor, dat VAN DER

SClIURE'S opvolger J. A. GROENGRAFT de affaire van zijn
voorganger" heeft overgenomen. Zijn zoon zal, in het begin
van zijn ijkmeesterschap, die oude etiquette nog gebruikt
hebben, die hij later heeft vervangen door een nieuwe met
het opschrift: Dese Gewighten werden Gemaeckt bij
Abraham Groengraft Eijck M' ge' van Hollandt en West
vrieslandt jnde Kalverstraet tot Amsterdam. Deze
etiquette wordt op Plaat IV. 5 afgebeeld. SASSEN, blz. 103,
vermeldt een 1741 gedateerde doos van hem met een
eenigszins ander opschrift in het Museum van Oudheden
te Rotterdam. (Cat, van dat Museum, no. 728).

ABRAHAM: GROENGRAFT is 20 Januari 1745 overleden 27) en
als ijkmeester-generaal opgevolgd door zijn schoonzoon

2(1) Groot Ptocoetboeck, -blz. 984.
27) Begraven 25 Januari 1745 in de Oude Kerk: ABRAHAM:

GROE~WRAF'.r, ijkmeester-generaal, wonende in de Kalverstraat.

(Begraafboekcn, Gemeente Arehief te Amsterdam).
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JACOB L'ADHIRAL Jun", Deze woonde te Amsterdam, "sich
geneerende met het maecken en verkoopen van allerley
balancen, 'I'roysche en andere gewichten".

Hij werd 10 Maart 1745 aangesteld en door Raden en
Generaalmeesters van de Munt 16 Maart daaropvolgende
geëxamineerd Z8). 15 Mei 1747 werd zijn salaris vast
gesteld ").

14 Januari 1699 is L' AmURAL te Amsterdam in de
WaJenkerk gedoopt met zijn tweelingbroeder. JAJ.",{, als zoon
van JAeOB L'ADl'iIIRAL en ANNA BRUNEL 28). Hij was gehuwd
met MARIA GROENGRAFT, uit welk huwelijk in 1733, 1734
en 1742 kinderen geboren werden, waarvan de beide
oudsten in 1738 en 1741 te Amsterdam overleden zijn '"}.

In de Revue belqe de Numismatique van 1902 geeft
A. VJSART DE BOCARMÉ op blz. 389 belangrijke bizonder
heden over JACOB L'ADMIRAL, ontleend aan het voorbericht
van een nà zijn overlijden van hem verschenen plaatwerk.
Daaruit blijkt, dat JACOB eenigen tijd met 'Zijn tweeling
broeder JAN te Londen leerling geweest is van den schilder
en graveur LE BLOND, om zich te bekwamen in het
graveeren en het maken van driekleurige kopergravuren.
JACOB heeft zich veel beziggehouden met de studie over
de gedaantewisseling der vlinders en van andere insekten
en deze met groote nauwkeurigheid in teekening gebracht.
De vrucht van deze studie is vastgelegd in het hierboven
genoemde werk, in 1774 te Amsterdam uitgegeven:
Nauwkeurige waarneemingen ombreni. de veranderingen
van veele insekten en çekoruene dierties. die in omtrent

28) Hij was 25 Febr. 1745 aangesteld als "Yker van 't Amsterdams
Yzer gewight, Oliernaaten en gepegelde Kannen", voor welke betrek
king hij 3 December 1755 bedankte.

29) Groot Plocaetöoectc, blz. 1102.
30) Fiches Bibliothèque wallonne te Leiden.
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vyftig [aaren, zoo in Vrank1'ijk, als in En.uelamd en
Holland, bij een -oerzomeld, naar 't leven konstig afge
tekend, en in 't koper gebragt zijn door wiJ"len den heer
IAcoB L' AOMlRAL, Ykmeester-Generaal der Trois Gewichten
in de Vereenigde Neederlanden. Dit werk bevat 33 ge
graveerde platen en is na het overlijden van den schrijver
door zijn vriend Dr. M. HOUTTUYN uitgegeven. Vijf en
twintig dier platen werden reeds tusschen 1740 en 1746
gegraveerd en afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. Bij
L'ADMJRAL'S overlijden waren nog 8 platen, die nà 1746
door hem gegraveerd zijn, onuitgegeven, maar deze
schijnen, daar zij veel later dan de andere gegraveerd
zijn, veel minder van uitvoering te zijn. KRAi\{M 31) lIl,
blz. 930, deze gravuren besprekende, zegt "dat er daarin
(n.l. in het boek) voorkomen, die geteekend zijn ,J. L. A. JUN.

en blijkbaar van een andere en minder bekwame hand
dan de overige zijn geëtst".

Uit het voorbericht van het werk blijkt echter, dat alle
33 platen door L'ADMTRAL zijn geteekend en dat door
Dr. HOUTTUYN de acht latere door L' ADMIRAL vervaardigde
platen, die bij zijn overlijden nog niet waren uitgegeven,
met de 25 oudere te zamen gevoegd zijn tot een nieuwe
volledige uitgave, in 1774 verschenen.

In dat voorbericht brengt Dr. HOUTTuYN tevens hulde
aan de wetenschappelijke verdiensten van zijn overleden
vriend, die in de laatste jaren van zijn leven, die door
huiselijk leed versomberd werden, zich bezig hield met
het bestudeeren der insekten uit Oost-Indië en Suriname").

31) -C. KRAUM. De levens en werken der Hoûandsche en Vlaamsche
Kunstschilders, Beeldhou'lvers, Graveurs en Bouumeestere. 6 deelen.
Amsterdam 1857-1861.

32) Zie over JACOB L'A'DMlRAL nog A. VON 'YÜRZBACH. l.c. n, p. 2,
en de daar genoemde literatuur.
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L'ADMIRAL'S gewichtjes zijn gemerkt met den naar links
gewenden Statenleeuw met zwaard en pijlbundel in de
klauwen, rechts en links de letters 1 . L, er onder A. Zijn
ijkmerk vertoont dezelfde voorstelling. SASSEN beeldt het
op blz. 95 af. Wij geven op plaat IV. d. er de afbeelding van.

Alle .gewichten, door de ijkmeesters-generaal na
J ACOB L'ADi\flRAL gebruikt, verteenen onveranderd dezelfde
voorstelling: de Statenleeuw met ewaard en pijlbundel,
omgeven door de initialen van den ijkmeester. Deze voor
stelling is nimmer en relief, zooals tot heden steeds het
geval was, maar is steeds ingeklopt op de eene zijde van
het gewichtje, waarvan de andere zijde, en relief, de
afbeelding van de munt vertoont, wier gewicht het ver
tegenwoordigt.

In zûn gewichtendoezen zijn twee verschillende gekleurde
etiquetten geplakt, in die van 1745-1750 uitgegeven luidt
zijn titel: "Eyk Mr. Gen. van Holl. en West Vriesland in
de Kalverstraat tot Amsterdam", terwijl in de nà 1 Mei
1750 uitgegeven doozen te lezen staat: "JACOB L'ADMIRAL

Junior, Eyk-Meester Generaal over de Geheele Unie,
Resideerende te Amsterdam" 33). Doozen kwamen mij voor,
met de geschreven jaartallen 1749, 1750, 1752 en 1756.
Op Plaat IV. 6 en 7 beelden wij ze af.

Alle gewichten van een in mijn bezit zijnd doosje van
dezen ijkmeester hebben ingestempeld de ijkletter A.

Daar ik vermeld vond, dat de ijkletter voor 1768 I was«),
zijn de gewichten in dit doosje dus in 1760 geijkt.

33) Een uitgebreide beschrijving van zulk een doosje van 1750
en opgave der verschillende gewichtjes komt voor in den Catalogus
der Penningen, Munten en aanver1vante voorwerpen in het West
F-riesch Museum te Hoorn, blz. 44, no. 270.

34) Ook de jaarletter voor het Amsterdemsche zilver voor 1768
was I.
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Zooals uit zijn adreskaart blijkt, woonde L'AD1I1IRAL in
1749 in de Kalverstraat. 1 Januari 1769 verplaatste hij
zijn kantoor naar het huis van den balansenmaker DIRK

NAGEL in de Huidenstraat 35) (Advertentie Amst. Courant
van 3 Januari 1769). De verkoeping van de balansen
makerij van wijlen J. L' ADMIRAL in de Kalverstraat werd
in de Amst. Courant van 1 Augustus 1772 aangekondigd.

ALPH. DE WITTE vermeldt in de Revue belge de Numis
matique van 1901, blz. 250, een doos van hem uit 1756,
waarvan de gewichten op de keerzijde in de hoeken inge
stempeld zijn met de letters A, B en c, de ijkletters voor

1760, 1761 en 1762.
Februari 1750 wendde hij zich tot de Staten-Generaal

met een request, waarin hij schreef, dat hij "van ter zijde
hadde vernoomen, dat ter geleegentheyd van de algemeene
en gefondeerde klaghten, die seedert een jaar of vijf van
alle kanten waaren voorgekoomen, over de ontdeckte
defectueusheyd in de goudgewighten, eeniglyck veroor
saackt door manquement vaneen rbehoorlycke examinatie
en yckinge van een gequalificeert Persoon, moogelyck
eerlangh souden werden gede1îberèert en geconcludeert
tot de aanstellingh van een Yckmeester Generaal van alle
Troysche Gewighten over alle de Provincien en het
Ressort van de Generaliteyt, ten eynde om daar door in
het vervolgh de voorschreeve klaghten voor te koomen,
en door middel van eenderley geyckte Goudgewighten oock
wegh te neemen het discredit. hetgeen door verscheydent
heyd van Gewighten aan de Nederlandsche goude Duoaaien
toegebraght geworden was". Hij verzocht nu tot
IJkmeester-Generaal te worden benoemd.

De klachten, in zijn request genoemd over· de ongelijk
heid van de gewichten der Nederlandsche gouden dukaten,

:15) Jaarboek Amstelodamum XXVIII (1931), blz. 143 (noot).



106

waren zeker niet ongegrond. Vele te lichte dukaten en
andere minderwarige gouden munten waren hier te lande
in omloop, het juiste gewicht der dukaten was aan velen
onbekend, terwijl buitenlandsehe, voornamelijk Keulsche
en Nederlandsche ongeijkte muntgewichten. die niet zelden
te zwaar of wel door afslijting te licht waren, de verwar
ring en de schade voor de ingezetenen vermeerderden.

Een p!akaat, 1 Mei 1750 door de Staten-Generaal uit
gegeven M), bepaalde, dat de Nederlandsche dukaten
2 engels 8i aas (3,463 gr.) moesten wegen, "de dubbelde
naar advenant". Het uitgeven van te lichte dukaten werd
verboden en deze stukken voor bilhoen en ongangbaar
verklaard.

Eveneens werd verboden "te mogen gebruiken eenige
andere gewigten of balancen dan Trois-gewigt, gej usteerd
en geijkt door den Ykmeester-Generaal daartoe bij Ons
gecommitteerd en gesteld". Deze .Ykmeester-Ocneraal"
was JACOB L'AVMIRAL Junior, die op 1 Mei 1750 tot
.Ykmeestor of Justeermeester Generaal van de kleine Yk
of Troische Gewigten over de Geheele Unie" aangesteld
was, en op dien ze!fden dag zijn Commissie en Instructie")
ontving, terwijl tevens zijn salaris werd vastgesteld.

Blijkens schrijven van hem aan de Staten-Generaal in
1752 berekende hij voor zijn gevulde gewichtendoozen
("goudkassen") en losse gewichten de volgende prijzen:
de kleinste goud kassen à f 5.-
no. Ivan 7 gaaten 5. 10
no. 2 middelste soort met 1 Laede 6. 10
no. 3 of grootste Soort 8. -
Enkele goud stucken -. 4.

"') G-root Ptacoetboectc, blz. 1113.
31) Deze Instructie is in het Groot Placaetboeck, blz. 1118,

afgedrukt.
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4, 3 en 2 engels, yder -. 2.
1 engels -. l.
t en ! engels -. 1;2.

"Ook word er nooit meerder geijscht of voor minder•
verkogt". (Gen. Register der Generaliteite Muntkamer
XXII, blz. 109).

Al spoedig had de nieuw benoemde functionnaris zich
ernstig te beklagen over de zeer geringe medewerking en
protectie van de magistraten der steden, die hij krachtens
zijn instructie tweemaal in de drie jaren moest bezoeken
om de schal-en en gewichten der bewoners te controleeren.
In de meeste steden werden hem haast geen gewichten om
te ijken ter hand gesteld, terwijl hij moest ondervinden
"dat op veele plaatsen nog bij continuatie vreemde en
afgesleete gewigten blesven in gebruik, sonder dat hij
genoegsaam ergens een formeel redres hadde kunnen
erlangen".

Die verpliche reizen, waarin hij weinig of niets te ijken
had gekregen (in de provincie Groningen had hij "in sijn
tweede bereysinge in het geheel niet kunnen nog moogen
fungeeren") kosten hem veel geldt terwijl de ontvangsten
aan ijkloon slechts gering waren en niet zelden verre
beneden de gemaakte onkosten bleven. Wel deden 20
Februari 1758 Raden en Generaalmeesters van de Munt
aan de Staten-Generaal eenige voorstellen tot opheffing
der bezwaren van de "gefundeerde klagten". Zij stelden
toch voor, dat de ijkmeester-generaal alleen de groote
steden zou bereizen, terwijl de inwoners der kleinere
plaatsen door advertenties in de couranten uitgenoodigd
zouden worden zich daar heen met hun te ijken schalen
en gewichten te begeven. Verder zou den ijkmeester toe
gestaan moeten worden, om bij lichamen en personen, als
de zilversmidsgilden, muntmeesters en essayeurs, die veel
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te ijken hadden, zijn loon niet behoeven te berekenen voor
elk voorwerp afzonderlijk, zooals zijn Instructie voor
schreef, maar die werken aan te nemen tegen een vooraf
bepaald bedrag. Zoodoende zou ook worden voorkomen
"het agterhouden van veele gewigten en ;chaalen, om het
ykloon per stuk te ontgaan, nu veele blijven ongeeikt en
onpas, die te vooren als met partijen voor een modique
beloorring konden worden geeikt, door den ykmeester
generaal in der tijd wierden geexamineert en pas gemaakt".
Ten slotte werd nog voorgesteld, om zoowel de Staten
der respectieve provinciën als de magistraten der steden
aan te schrijven den ijkmeester niet alleen overal te
admitteeren, maar hem ook de behulpzame hand te bieden
bij zich voordoende "obstaculen", en "alle en een iegelijk,
sooveel bestaanlijk is, te verpligten tot het doen
examineeren en herijken van de selve",

Die goede raadgevingen schijnen niet het gewenschte
succes te hebben opgeleverd, ten minste ik' vond nog
herhaaldelijk klachten van den ijkmeester vermeld, terwijl
tegen zijn optreden ook nog al eens bezwaar gemaakt is.

Zoo kwamen er o.a. in 1767 klachten in van "Overluiden
van het 8ilversmits Gilde binnen Leeuwarden" over den
ijkmeester JA80B L'ADMIRAL Junior over het slecht ijken
der gewichten, zoodat deze niet te vertrouwen waren,
terwijl hij bovendien "de Ingezeetenen genoegsaam als
dwong om geduurig nieuwe Balancen en Gewigten van
hem ten duursten prij se te koopen, en dus meer toeleide
op sijn eigen voordeel dan op 's Lands welweesen".

In Juli 1769 deelt hij Raden en Generaalmeesters van
de Munt mede, dat hij tot Mei van dat jaar geassocieerd
geweest is met GERARD CHEVALIER en bij hem ingewoond
heeft. Hij was echter genoodzaakt geweest wegens
nmalversatiën" van CHEVALIER de compagnieschap te
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verbreken en zijn huis te verlaten. Bij die "separatie" was
door CHEVALIER, behalve een essay balans en andere ijk
benoodigdheden achter gehouden "de slaper, hem, om alle
gewigten te ijken en te justeeren. van staatswegen ter
hand gestelt", Hij verzocht nu de tusschenkomst van
Raden en Generaalmeesters "dat den gefi, CHEVALIER mogte
worden verpligt den gen. slaper aan den Ykmeester
Generaal terugge te geven, alsoden dienst van den Lande
vordert, dat de modellen na de welke al het Troisch
Gewigt worden gemaakt te meermalen na die nu ont
vreemde Slaper worden gejusteert en pas gemaakt".

2 Augnstus kwam het achtergehoudene weder in bezit
van L'ADMIRAL. Deze Was in December 1768 genoodzaakt
"door CONSÉ ~5) te laten maken twee nieuwe State
Leeuwen 3~) I om in staat te zijn met den ijk in Amsterdam
volgens de order van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Burge
meesteren met primo Jan. 1769 te kunnen beginnen".

12 September 1770 is L'ADMlRAL te Amsterdam overleden
en reeds 10 November werd, op recommandatie van
burgemeesteren dier stad, tot zijn opvolger benoemd PIETER

JACOB I,E COINTE, "burger en inwoonder der stad Amster
dam", die 17-21 November daaropvolgende zijn proeven
van bekwaamheid aflegde. 15 September 1770 werd zijn
salaris vastgesteld <10).

Hij is 6 September 1780 te Amsterdam gehuwd met
ANNA ELISABETH VAN DEN DOORSLAG, uit welk huwelijk
23 Mei 1781 een dochter geboren is").

Ook LE COINTE ondervond moeilijkheden en tegen-

:IS) C. F. KONSE, stempelsnijder, te Amsterdam werkzaam; zijn
penningen zijn gedateerd tusschen 1766 en 1778.

39) Stempels, die zijn ijktoeken vertoonden. (Zie Plaat IV. J).
<10) Groot Ptacaetboectc, blz. 853.
41) Fiches Bibliothèquo WallOll11{' te Leiden.
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werking in de uitoefening van zijn beroep en verzocht
6 November 1772 aan de Staten van Holland en West
Friesland om een Instructie.

Dit verzoek bleef echter zonder gevolg, waarop hij zich
29 October 1777 opnieuw tot de Staten wendde, de vrees
uitende, dat "het verval van tijd tot tijd nog meer sal
toeneemen".

De reden van dat talmen met het geven van een
Instructie aan den IJkrneester-Generaal "sonder welke hij
met geen mogelijkheid den Troyschen Yk exerceeren kan",
was, dat sommige leden der Staten van oordeel waren,
dat de geheele Troysche IJk wel kon worden gemist en
dat "het justeeren van schaalen ten eenemaal was onnut".
Zij meenden,. dat dit wel kon geschieden door de gilden
der goud- en zilversmeden, hetgeen door Raden en
Generaalmeesters ontkend werd en voor ongewenscht
gehouden, daar toch "het examen van schaalen en
gewigten bij de gilderts genoegzaam geheel geraakt is in
disobservantie, het selve na hun gedagten ook niet kan
bestaan en als neutraal worden aangemerkt, meede
broeders tot ééne Societeit behoorende malkanderen door
gaans in de hand werkende, maar Troysche Gewigten en
schaalen ook worden gebruikt in andere affaires, tot
welke de gildens geen hetrekking hebben". Ook andere
bezwaren door de Staten geopperd trachtten Raden en
GeneraaJmeesters bij uitgebreid advies, 28 Juli 1780 inge
leverd, te ontzenuwen. Krachtig drongen zij aan op het
verstrekken van de gevraagde Instructie en voegden zelfs
een Concept er voor bij hun advies.

Een gewichtendoos met naam en adres van LE COINTE
heb ik niet gevonden, wel eenige gewichtjes die zijn
ijkteeken dragen: de naar links gewende gekroonde
Statenleeuw, met zwaard en pijlbundel in de klauwen en
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ter weerszijden de letters p - I, onder den leeuw L c. (Zie
v?or het type Plaat IV. dl.

9 September 1781 is LE COINTE overleden 42.), nog voor
hij de verlangde Instructie had kunnen ontvangen en
de betrekking kwam dus weder vacant.

Naar de opengevallen plaats solliciteerde STEPHANUS

GERARDUS NAGEL, "Burger en sedert veele jaaren Balance
rnaaker binnen de stad Amsterdam", die door Burge
meesteren dier stad werd aanbevolen. In zijn sollicitatie
request deelt NAGEL mede, dat hij met zijn voorganger
"den Troyschen Yk als assistent geoeffend heeft".

Een beslissing werd echter niet spoedig genomen, daar
men nog steeds delibereerde over de Instructie van den
aan te stellen IJkmeester. Bij schrijven van 27 December
1782 drongen Raden en Generaalmeester nu bij de Staten
van Holland en West-Friesland aan, om, "daar een
bediening van natuur als deese, die" altoos maar een
korten tijd, en nu seedert Nov. 1781 onvergéevcn is
geweest, dat hun ten hoogsten noodzaakelijk voorkomt
(ten einde den Troyschen Yk, soo noodig voor alle
commercieerende Ingezeetenen in goud en silver hande
lende, niet geheel vervalle en velerley confusien in de
negotie voorgekoomen worden), dat van deese Bedieninga
hoe spoediger 800 beter, worde gedisponecrt".

Tijdens de" "deliberatien" over de geprojecteerde
Instructie, werd voorgesteld, dat de IJkmeester alleen
binnen de provincie Holland en West-Friesland zou mogen
ijken, en dat hij "bij provisie geen andere Schaalen of

42) Begraven 14 September 1781 in de Waa16che Kerk: PIERRE

JAQUES LE COINTE, ykmeester-gcneraal van Holland en 'Vest
triesland, wonend op den Groenburgwal. (Begraafbocken, Gemeente
Archief te Amsterdam).
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Balancen sal mogen visiteeren, dan de zulke, dewelke hem
vrijwillig ter examinatie zullen worden aangeboden".

Met de vervulling der vacature werd echter niet de
minste haast gemaakt en 21 Mei 1794 was nog steeds
geen opvolger voor LE COlNl'E benoemd. Op dien datum
drongen Raden en Generaalmeestel's van de Munt wederom
bij de Staten van Holland en West-Friesland aan op het
aanstellen van NAGEL, "geinformeert zijnde, dat dezelve
"geduurende geruime tijd, dat hij in Amsterdam als
Ykmeester gefungeert heeft alle blijken van bekwaamheid
heeft gegeeven",

Het zou ondertusschen nog tot 1797 duren vóór de
wensch van Raden en Generaalmeesters vervuld zou
worden, die in hun bovengenoemd schrijven van 21 Mei
1794 nog mededeeldeu, "dat de rigtige oefening van den
Troyschen Yk van de Schaalen en Gewigten, welke tot
het wegen van het goud en silver worden gebruikt en
waarin bij gebrek van eene egale behandeling door een
kundige Ykmeester Generaal, welke Post seedert het jaar
1781 heeft gevaceert, volgens alle Rapporten en veelvuldige
klagten aan hun gedaan, zulk een diep verval plaats heeft,
dat daar uit dagelyks meer en meer gelegenheid tot groote
verwarring ontstaat, waarvan de baatzugt maar al te
dikwijls tot nadeel van de goede Ingezetenen weet gebruik
te maaksn" .

Einde Juni 1797 wendde NAGEL zich wederom met een
sollièitatierequest tot het Provintiaal Bestuur van Holland.
Het advies, dat Raden en GeneraaJmeesters op dit verzoek
schrift gaven, was, zooals te verwachten was, gunstig,
zoodat eindelijk bij Decreet van 27 September 1797 de
aanstelling op een tractement van 250 gulden van ST. GF.R.
NAGEL tot "Ykmeester Generaal van het Troische Gewigt
en Justeermeester der Balancen over Holland" volgde.
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24 October daaraanvolgende had zijn examen plaats.
SASSEN (blz. 113) vermeldt een doos van hem, die zich in
het Museum Flehite te Amersfoort bevindt, met zijn
adres: Dese en alle andere Gewigten werden Gemaakt en
Verkogt bij s: G: NAGEL, Eyck Mr. Generaal, over Holland
te Amsterdam.

De etiquette in deze doos is geheel gelijk aan die van
zijn zoon en opvolger, op Plaat IV. 8 afgebeeld, alleen het
middelste gedeelte van de etiquette draagt het schrift,
dat wij hierboven mededeelden. De door hem uitgegeven
gewichtjes dragen zijn ijkmerk: de naar links gewenden
Statenleeuw met ter weerszijden de letters s - G, onder
den leeuw N. (Zie voor het type Plaat IV. d.). Ook tijdens
het Koninkrijk Holland bleef NAGEL zijn functie uit
oefenen, "volgens aanschrijving van den Heer Landdrost
in dato 24 Januari 1810" werd hij ontslagen. Op 19 Maart
1814 werd hij provisioneel door den Commissaris-Generaal
tot de Financiën aangesteld tot Yk- en J usteermeester
Generaal van de Troische Gewigten en Balancen. Reeds
28 November 1814 is hij, 66 jaren oud, te Amsterdam
overleden.

Hij is opgevolgd door zijn zoon THEODORUS ANTONIUS

NAGEL, die ook de advertentie van zijn vader's overlijden
in de Amsterdamsche Courant mede onderteekende, waarin
de rnededeeling voorkomt "De affaire zal door deszelfs
opvolger T. A. NAGEL blijven continueeren". (SASSEN, blz.
114, die ten onrechte meent, dat T. A. NAGEL een neef
van den overleden ijkmeester was). :BU besluit van den
Souvereinen Vorst van 29 December 1814, No. 61, werd
die zoon tot zijn vader's opvolger benoemd; hij was
daartoe bIj missive van 22 December 1814, No. 371., door
Raden en Generaalmeesters aan Z.K.H. voorgedragen op
een wedde van f 500 's jaars. Provisioneel was hij reeds
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bij Resolutie van den Raad van 8 December 1814, No. 331,
met de waarneming belast. Na zijn definitieve benoeming
is hij direct in functie getreden, en wel op den eed, welken
hij als assistent van den overleden IJk- en Justeermeester
Generaal tengevolge van het Besluit van den voormaligen
Minister van Financiën van 25 Juli 1810, No. 14, had
afgelegd.

Door invoering van de Wet van 21 Augustus 1816 kwam
de betrekking van IJk- en Justeermeester-Generaal van
de Troische Gewigten en Balansen te vervallen, NAGEL
kreeg tegen dien tijd eervol ontslag, doch is 14 Maart
1820 aangesteld tot Arrondiesements-Llker "').

Zijn gewichten vertoonen den naar links gewenden
Nederlandsehen leeuw met zwaard en pijlbundel met ter
weerszijden de letters T - A, onder den leeuw N. (Zie voor
het type Plaat IV. dl.

De bij SASSEN, blz. 114, beschreven doos van dezen
laatsten IJkmeester-Generaal is in mijn bezit. Hij bevat
als nieuwe gewichten die van 40 en 20 Francs en van 1 en
3 Gulden. Deze gewichtjes vertoonen echter niet, zooals
tot heden de gewoonte was, afbeeldingen dezer munten.
Het zijn vierkante, geelkoperen blokjes, ingestempeld met
40 FRANC, 20 FRANC, 1 GULD, en 3 GULD 44).

NAGEL gebruikte de oude, 18de eeuwsche doozen van
JACOB L'ADMIRAL Junior, ook diens gekleurde adreskaart,
alleen naam en adres zijn uit de etiquette geknipt en

43) De bovenstaande bizonderheden omtrent T. A. NAGEL dank
ik aan 's Rijks Muntmeester Dr. W. J. VAN HETEREN, wien ik hiervoor
gaarne dank betuig.

44) Ook op gewichtblokjes in Duitschc muntgewichtdoezen op het
einde der 18de en in het begin der 19de eeuw te Elberfeld en Lcnnep
vervaardigd, komen uitsluitend de namen der munten ingestempeld
voor:
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vervangen door een ingeplakte, nieuw gedrukte etiquette
met het opschrift: Deze en alle andere - GE\\lIGTEN, 

worden gemaakt en verkocht bij - T. A. NAGEL, - Ykmeester
Generaal - over de Vereenigde Nederlanden, - TE

AMS1'ERDA", Op Plaat IV,8 beelden wij deze af.

Daar de betrekking van IJkmeester-Generaal, zooals wij
boven zagen, 31 December 1819 werd opgeheven, moet de
doos vóór 1820 vervaardigd zijn.

NAGEL bleef te Amsterdam als Arrondissements-IJker
gevestigd. Een advertentie in de Amsterdamsche Courant
van 14 Augustus 1820 vermeldt hem als wonende in de
Huidenstraat 7, "die de fijnste gewichten maakt" 45).

Zijn ijkm-erk was toen een hart, waarbinnen de letter N,

waaronder een sterretje.

Op de in Juli 1825 te Haarlem gehouden tentoonstelling
der voortbrengselen van Nederlandsche Volks- en Kunst
vlijt, werden door NAGEL, volgens den Catalogus der
Tentoonstelling, ingezonden:

2082. a. Kleine en zeer gevoelige essai-balans met
zilveren schalen en dopjes.

2083. b. Een stel zeer nauwkeurig bewerkt essai
gewicht van zilver.

2084, c. Een groote balans van glad ijzer met schalen
van rood-koper, geschikt tot het wegen van zware gouden
en zilveren metalen.

2085, d. Een kleine dito met dito, geschikt tot het
wegen van gouden en zilveren metalen van een Neder
landsch pond en minder,

2086. e. Kubiek gewicht van een verdeeld Nederlandach
pond tot de 1/1000' in zijn mahoniehouten kistje.

45) Jaarboek A1nstelo{~{tmMn XXXI (1934), hlz. 190 (noot 3).



116

2087. f. Een sluitgewicht van een Nedertandach pond,
in een mahoniehouten doos.

2264. g. Een stel zeer naauwkeurige Nederlandsche
koren-schalen met de daarbij behoorende gewigten,
balancen en strijkers, zijnde: een van één maatje, een
van twee maatjes, een van een halve Nederlandsche kop,
een van een N ederlandscha kop.

In het rapport der hoofdcommissie ter beoordealing der
inzendingen komt op blz. 207 van den Catalogus der
voorwerpen voor; ..De heer THEOD. NAGEL te Amsterdam,
heeft balansen, gewigten en korenmaten ten toongesteld,
onder welke zich een fraaije essaibalans bevindt. De
Commissie stemt voor hem tot een zilveren medaille".

Die zilveren medaille, waarvan de beschrijving bij
DIRKS 46), no. 267, voorkomt, is hem toegekend en berust
in TEYLER'S Penningkabinet te Haarlem. In het veld van
de keerzijde is ingestempeld : F. 17) A. - NAGEL - AMSTERDAM

HAARLEM - 1825.

Op 's Rijks Munt te Utrecht berust een geelkoperen
gewicht van 1 K.G., een standaard gewicht, dat in 1818
in dienst gesteld is als muntslaper. na vergelijking met
het standaardkilogram door J. H. VAN SWINDEN 4 S ) , in 1799

46) Mr. J. DIRKS. Beschrijving der Nederlwulsche ' , . Penningen

geslagen tossenen Nov. 1813 en Nov. 1863, Haarlem 1889. 2 din.

H) Inplaats van T. A. NAGEL.

,IS) J. H. VAN" SWIN"DEN, bekend hoogleeraar in de wijsbegeerte,
natuur-, wis- en sterrenkunde aan het Athenaeum te Amsterdam, van
Juli 1798 tot Oct. 1799 was hij met Prof. AENEAE naar Parijs
afgevaardigd om aan de conferentiën tot hervorming der maten en
gewichten en de vaststelling van het metriek stelsel deel te nemen.
Dr. P. C. MOLHUysEN en Prof. Dr. P, J, BLOK. NifJ11.t1V Nedert.

Rio,qra{isch Woonknboek IV, kol. 1289.
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uit Parijs medegenomen. NAGEL'S gewicht is gemerkt met
een leeuw, twee takken en een I op den rand 49).

Ten slotte vermeld ik nog een stel, vermoedelijk medici
nale gewichten van dezen balansmaker, vermeld -in den
Catalogus der kist. verzameling van '1Uttuurkundige
instrumenten in het Natuurkundig Laboratorium der
Ri)"ksuniversiteit te Leiden door C. A. CRÛMMELIN, blz. 55,
no. A. 14, met ingeplakt etiquette: TH. A. NAGEL in
Balansen en Gewigten te Amsterdam.

TH. A. NAGEL wordt als "arrondissementsyker" te
Amsterdam voor het laatst vermeld in het Heerenboekje
van 1831-1832 "'}. Een overlijdensaete is bij den Burger
lijken Stand te Amsterdam niet gevonden, zoodat hij
waarschijnlijk omstreeks 1832 naar elders vertrokken is.

In een volgend opstel stel ik mij voor de Nederlandsche
muntgewichtmakers. die niet officieel door de Staten zijn
aangesteld, te behandelen, en tevens de afbeeldingen te
geven van de bij hen in gebruik geweest zijnde munt
gewichten.

Ten einde deze zoo volledig mogelijk te kunnen vermel
den, verzoek ik hun, die in het bezit zijn van munt
gewichtendoezen of losse muntgewichten. mij dit te willen
mededeelen en er een korte beschrijving van -te geven.

A. O. VAN KERKWIJK.

's-Gravenhage, December 1939.

411) c. HOITSElI1A en Jhr. F. FEITH. De Utrechtsche Munt uit

haar verleden en bede«, Utrecht 1912, blz. 96.
50) Mededeeling van den Gemeente-Archivaris te Amsterdam.
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BIJLAGE A.

PHILIPS bij der gratien Goids Connick van Caatillien, van Leon
van Arragon van Navarre van Naples, van Secillien, van Majorcque,
van Sardanic van den eylanden yndien ende vaste lande der zee
oeeeane, Eertzhertoge van Oistenriick, herloge van bourgoingnen,
van Lothr., van Brabant, van Limborch, van Luxemborch, van Gelee,
ende van Milanen, Grave van habsbourg, van Vlaenderen, van
Arthois, van 'bourgoingncn Pelsgrave ende van Henegouwe, van
Hollant, van Zeeiant, van Namen ende van Zutphen, prince van
Zwave, Marckgrave des heylichs Rycx, heere van Vrieslent, van
Salms, van Mechelen, van der stadt, steden, ende landen Utrecht,
Overijssel ende Groeningen, Ende dominateur In Asien ende in
Affrycken. Allen den ghenen, die desen onsen brieff zullen zien oft
hooren lesen saluyt,

Van wegen onse beminde LENAERT VAND"EN GHE"ERE is ons vorthoont
ende te kennen gegeven geweest hoe dat voor tijden inden Jare 1523
overmidts den groeten abuysen die dageljjcx gebuerden in onsen
landen van herwaerts overe, deur die duysterheyt ende onrecht
veerdicheyt vanden troischen gewichte,daer men tgout ende silver
mede weecht, midts dat deen gewichte lichter ende dan der zweerder
viel dan die behoorden te vallen, tot groote schade ende verliese
vande gemej"n endersaten ende den cooplieden binnen onsen voorss.
lande frequenteren, om daerinne te versiene.

Is bij opene brieven van wijlen hoochloflicker memorien die keyser
KAERLE de Vijfste, onse heere ende vader (wyen God genadich zij)
gecommitteert geweest wijlen LENAERT VANDEN GHEEItE den ouden
des suppiË. grootvadere, die voirss. troische gewichten nae het
gewichte sulle leggen in onse camere van Rekeninge binnen deser
onser stadt van Bruessele resideren, te doen ycken alleene, ende
anderssins nae breeder inhouden vanden openen brieven van
commissie deer aff zijnde. Nu eest zoo dat duel' den loipsf f) van
den tijd ..... soo meer in de voirss. gewichte rijsen groote abuysen
ende dalingen vuyt dyen diverssche persoenen hen voorderen ; die
voirss. gewichten te maken, te yecken ende justeren. Ende want die
suppl. van Joncxkindts een hem heeft geexeerceert in tfeyt vander
munten, zijnde daerinne ende besundere aengaëii. tfeyt vande voirss.
gewichten wel gestileert ende geexerceert ende dat die voirss.
commissie midts der afflijvicheyt van zijnen voirss. grootvader is
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vaceren ende dat tegen die voirss. abuysen ende erreurcn wel behoort
versien te worddene; Soe heeft ons die voirss. suppiS. oitmoedelijck
gebeden dat ons gelieven wilde hem te comittel'~ om die voirss.
troische gewichten deermen gout silver ende alderhande gouden ende
silvere pelm. mede weecht neer v01r55. gewichte in onse voirss.
camere van Rckenn. berustende voer 0118e landen van hcrwaerts
overe, alleene te mogen yecken, justeren, ende teeckeuen, op rede
lycken loon, sonder dat hem yemandt anders voortaan sul mogen
onderwinden die voirss. gewichte te yecken oft justeren oft oyck
oenige teeckenen te sleen opte selva gewichte, die bij den supplt.
geyekt, gejusteert oft geteeckent sullen zljn, op elsulcke pen-en als
ons gelieven sal te ordoneren, tegen deghene, die bevonden sullen
wordden contrarie te doene ende dat hem voolis wordde gcconsenteart
die eoelscbe gewichten te mogen justeren ende teeckenen, sonder dat
yemande anders geoirloef sal zijn opte voirss. eoelsche gewichten
bijden suppÏt. geteeckent, ander teeeken te slane of te doen slaue
ende tot dyen cyndc hem te verleenen 011S9 opcne brieven van
comissie daer toe diene;. Doen te wetene, dat wij die anken voirss.

overgemerckt ; Ende om tgoedc Raport ende aenbringen ons gedaen
van den persoen (les vcirss. I.l1~NAElt'L'S VAN DEN GHElmE ende van
zijnder grooter experientien int maken ende justeren der voirss.
gewichtc, oic betrouwende volcomelijek zijnder gctrouwicheyt ende
rechtvccrdichcyt, wij donselven LENAERDE bij advijse van onse lieve
ende beminde die gnäëls ende wardye van onses munte van Brabant
hebben gecoj;ïiteert ende geordineert, committeren ende ordineren bij
desen onsen brieve die voirss. troische gewichten nae tvoirss. gewicht
in onser voirss. Cernere van Rekem1. berusten, voer onsen lande van
brabant, alleene te mogen yeckcn, justeren ende t.eecken allet achter
\'olgen zekeren pleccate van wijlen hoochloffelijckcr mernorion die
keyser KAERLE onse voirss. heere ende vadere, In date den XVI dach
in sproekel anno XV e ncghe~, op aleuloken instructie wet, ordinan
ende Redelycken loon als hem bij onse lieve ende getrouwe die
President ende lieden van onser voirss. Camere van Rekennige sal
worden gegeven ende geordineert souder dat yemant anders voortane
hem sal mogen onderwinden die voirss. gewichten te yecken oft
justeren oft oyck eenige tceckenen te slane op deselve gewichten
bijden voirss. LENAERDE geyckt, gejusteert ende getceckent. Op de
verbuerte van twintich carolus gulde;; <fuen derdendeel tot. onsen
behoeve dender derdendeel tot behoeff van d-en officier die de
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calengieringe doen sal, ende tderdc tot behocff van den eenbringer
te verbueren ; bij de ghene die voirtane bevonden sullen wordden
troische .gewichte te yecken of oyck te teeckenen, dwelck bij den
voirss. LENAERDE sal zijn, soe diewijlen ende menichwerfnen als dat
bevonden sal worden. Consenteren ende accorderen voorts den veiras.
LENAERDE vuyt sunderlinger gratie midts zijnder experien dat hij
oyck sal mogen justeren ende tesekenen die coelsche gewichten
sender dat ymande geoirloeft zij op de coelsche gewichten bij den
voirss. LENAERDE geteeckent andere teeeken te slaen of te doen slaen.
Van welcke dingen alsoe te doenen met des daer toe behoort totten
Rechten, eere ende prouffyten daer toe staen ende hem daar inne
wel ende rechtveerdtlyck te guytene ende onse endersaten vanden
voirss. trcischen gewichten te gerieven tot onsen wederroepen, die
voirss. LENAERT gehouden sal sijn te doene den behoorlijeken eedt
in handen van onsen gnaëls van onsar voirss. muntc van brabant,
die wij deertoe committeren bij desen, ontbieden daerome ende
bevelen onsen zeer lieve ende getrouwen cancellier ende den anderen
lieden van onsen Rade geerdineert in Brabant onsen voirss. President
ende lieden van onss. voirss. camere van Rekenn. in Brabant ende
den gnäels van onser voirss. munten, dat. den voirss. cedt bij den
.voirss. LENAERDE gedaen zijnde, zij, onse drossnert van Brabant,
MEYER VAN LOEVENF., amptman van Brussele, schoutetten van
Antwerpen ende vanden Bossche ende alto andere onse ende onser
vessalcn oft der smalre hemen Rechteren, justicieren, ende officieren
ons voirss. lants van brabant den voirss. LENAERDE van deser onser
Coriiissie doen laten ende gedoogen, peijseleijck ende vredelyck
genyeten ende gebruycken sonder hem daerinne te doene aft te
laeten geschieden' eenich hinder, stoot oft letsel ter contrarien,
procederen ende doende procederen tegen die overtreders ende
contraventeurs van desen bij executie van den penen voirss. sender
dissimulatie oft verdrach. Doende oick dese onse brieven publiceren
ten versuecke vanden voirss. LENAERDE ter plaetssen deert hem
believen ende behooren sal ten èynde dat nyemandt hier aff IgrlOralî

en pretendere ende hem van schade wete te wachten want ons alsoe
gelieft. Ende des toirconden hebben wij onsen zegel hier een doen

hangen. Gegeven in onser stedt van Bruessele den nr dach der maent

van Februario. Int jaer ons heeren duysent viiffhondert acht en

tzeventich, van onsen Rijeken van Spaengncn, Sicillien etc. 't XXIII,

ende van Naples 't XXV.
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BIJLAGE B.

Alsoo volgende de Ordermantien en Placaaten op het
stuk van de Munte den 19 December voorleeden gearres
teert en geëmaneert, nood-elijk rr.oeste gesteld worden een
Ykmeester en J uysteerder van alle Balancen en Gewigten,
ende op het rapport van den Generaal HEYNDERICK VAN

NISPEN, goedgevonden en geresclveert is te committeeren
en daartoe Commissie te geeven LENARD VAN DER GEERE, is
den selven Commissie als Ykmeester over Holland en
Westvriesland geg-eeven.

Commissie voor LENART VAN' GEERE, als
Yckmeester en J uistcerder van Holland
en VI[estvriesland.

De Ridderschap, q.e. Doen te weet-en: Alsoo Vliy by advis en
goedvinden van onsa Gecommitteerde Raaden, tot volvoeriuge der
nieuwe Ordonnantie van der Muute, insonderheid noodig vinden,
gestelt en Gecommitteert te worden een Ykmeester Generaal over de
vcorsz Landen van Holland en Westvriesland, om te yken ende
justeeren alle Balancen en Gewigten, van de Muntmeesteren en
andere Officieren van de Munte, dienende op de voorsz Ordonnantie,
mitsgaders van de Wisselaars, Goud- en Silversmeeden, Scheyders,
Affineurs en alle andere, hen onderwindende de handelinga van
Goud en Bilver binnen den voorsz Lande.

Soo is 't: Dat \Vy om het goed rapport Ons gedaan van den
Persoon van LENARD VANDER GEERE, Soon van Wylen LENARD
VANDER GEEItE, in sijn leeven geweest zynde Ykmeester Generaal
over alle de vereenigde Nederlanden, Ons volkomen betrouwende
synder nutheid, ervarentheid 'en getrouwigheid, hebben denselven
onthouden en'gecommittecrt, onthouden en committeer-en by deesen,
om alleen en met seclusie van alle andere, te moegen justeeren en
yken de gewigten van de Troysche Marken, by de jecgenwoordige
Ordonnantie van de Mun~ bevoolen en geordonneert, by alle Munt
meesters en andere, in de verhandelinge van den edelen metaal" van
Goud en Silver gebruikt te- worden, en dit na den Patroon of
Dormant berustende in de Kamer van de Reekeniuge in Holland,
mitsgadel's de Balancen daal' meede men deselve weegen sal, op
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het navolgde salaris en loon: Te weeten, van de Troysche Pyl
gewigten van ykcn en teekenen van het Mark drie groeten Vlaams;
Item voor de Engelscha Gewigten, van drie Engeleehen af tot een
Aasken, met de stoffe, yken en teekeneu, te saamen ses grooten
Vlaams; Item van den Karaatgewigte daar men het gesteente mecde
weegt, dat de Tafeliers gebruiken: Te weeten, van vier en sestig
Karaaten af tot het sestiende deel van den Karaat, den loon met
de stoffe, yken en teekenen, te saamen drie schellingen ses penningen
groeten Vlaams; Item de Troysche Krucken, den loon met de stoffe,
yken en teekenen, te saamen agt groeten Vlaams van het Mark;
Item alle Pylgewigten die te ligt zyn en met andere substantie
moeten verswaart worden, dat men daar een derdedeel meer af
betarden sal met het juystceren on teekenen. dan den ,prys bocven
gementioneert.; Item de Kruekon die te ligt zyn en met andere
eubstantien moeten verswaart worden, dat men daarvoor betaalen sol
een schelling twee penningen groeten Vlaams, en dat men hem geeven
sal van elk douzyn Houtgewigteu, de stukken te heryken ende
teekenen drie grooten Vlaams; en als hy ontbooden word van eenige

Weardyns, Muntmeesters, Overluiden of Deekens, van de Goud- en
Bilversmeeden in andere Steeden, om te visiteeren haare Gewigtcn
en Balancen, sel den voornoemden Ykmeestcr booven het vooraz loon,
voor sijn Reys en Teerkosten, mitgnders sijne Vacatien, hebben des
daags drie guldens, sonder dat voortaan iemand anders sal moegen
onderwinden de voorsz Gcwigten te ykcn en justeeren, of op den
geenen by de Lande geykt eenig teeken te slaan, op de poene
gestatneert in de nieuwe Ordonnantie van de Munte jeegeus den
geenen die andere van het Troysch gewigte en gejuysteerdc als
vooren sullen gebruiken, en te applioeeron deselve poenen volgende
voorsz Ordonnantie, en voorts genera.lyk op alle soodanige Polneten
en Articulen als in de voorsz nieuwe Ordonnantie van de Munte

begreepen zyn, houdende deselve geëxpresseert in deesen ; ordon
neeren sulks en beveelen alle Muntmeesteren en andere Officieren
van der Munte, alle Wisselaars, Goudsmeeden, Affineurs, Scheyders
en andere, hen onderwindende de handelinge van Goud en Silver,
den den selven LENARD VANDER GEERE in de voorsz qualiteit van
Ykmeester Generaal te kennen, verstaan ende gebruiken, in het yken
en justeeren van haare Balancen en Gewigten, agtervolgcnde de
voorsz Ordonnantie van der Munte en den inhoude van deescn,
ordonneerende insgelyks in den nanme en van weegen als booven,
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alle Justicieren en Officieren der voorsz Landen, den voornoemden
LENARD VANDER. GeERE, in het geene doesen sijnen Officie aangaan

en daar van dependeeren sal moogan, te kennen, assisteeren ende
helpen des versegt zynde, sender te gedoegen dat hem in de exercitie
van den solven Officie eenig belet of hinder geschiede; en om sig
in deesen wel en getrouwelyken te quiten, sal gehouden zyu te doen
den behoorlyken Eed hier toe dienende, in handen van Onse Gacom
mitteerde Readen voornoemt en deese sijne Instructie te laatan
visiteeren, interineereu en registceeren in On80 Karnor van de
Reekeninga in Holland, die gelast worden het selve te doen, ende
den voornoemden Ll-;NARD VANDER GEERE van dccse sijn Commissic
te lauten gebruiken na bchooren.

Gedaan in den Rage. onder onsen groeten Zeegele hier op gedrukt
den 7 January des jaars onscs Heeren en Zaligmaakers 1604.

onder stond,

Ter ordonnantie van de
Staaten van Holland en
Westvriesland

Geteekent,

A, DeYCK.
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