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Door A. van Diest

********* GEHOORD *************~
GEHOORD VAN EEN ANTIQUAIR

~~!~~!~!~~~!~~!g~!~~~!~~

In mededeling nr. 1 van 2
e

jaargang 1974 heeft de heer G.M.M. Houben
gewag gemaakt van vervalste sluitgewichten.
Van een antiquair hoorde ik, dat de origine van deze gewichten Portugal
is. De valse sluitgewichten zijn altijd compleet en worden gemaakt door
een heer genaam~ Levi de Campos Vazao, wonende in Praca de Alfonso
Henricues 6 + 7 te Alcobaça in Portugal. Voor wie dit willen weten,

'Alcobaça ligt ten noorden van Lissabon in de provincie Estremadura niet
ver van de kust.
Vóór de revolutie kwam bovengenoemde heer elk jaar naar Nederland om
een koffertje vol met valse sluitRewichten in te voeren. Waarschijnlijk
werd het aantal bewust laag gehouden en zal het. een veertigtal sluitge
wichten per jaar geweest zijn wat de heer Levi een bedrag van 1 100,
tot 1225,- per gewicht opleverde. Natuurlijk zal hij deze praktijk niet
alleen tot Nederland hebben beperkt.
Ik heb gezien, dat,de vraagprijs voor deze valse sluitgewichten ongeveer ~

1 400,- per gewicht bedraagt. Aanvankelijk lag de prijs op 1 600,- per
gewicht.

Vervalste tinnen maten

Valse tinnen maten van 1 en 2 centiliter met een groot Rotterdams giet
merk (vrij groot wapen) worden ih omloop gebracht.
De maatjes zijn vrij goed vervalst en zijn beide gelijk geijkt met de
goedkeuringsmerken a van 1890 t/m p, q, r of s van resp. periode 1904/
1905, 1906/1907, 1908/1909 of 1910/1911.
De maatjes worden gegoten in een kleine tingieterij te Tiel. Zij worden
in het algemeen tesamen aangeboden, terwijl de vraagprijs dan ligt tus
sen de 1 800,- en 1 1000,-.

Verder z1Jn er ook series tinnen maten in de handel.
Het zijn vrij getrouwe kopieën van originele maten met een "fabrieks
merk'S & S in de onderzijde van de bodem gestempeld. De maten worden
in de Zaanse winkel van he·t Openluchtmuseum te Arnhem verkocht. Zij

.zien er dan nog nieuw uit en zijn ook beslist niet duur te noemen.
Echter, op de een of andere manier worden zij door iemand "oud".gemaakt
en aangeboden voor een bedrag dat er niet om liegt.
Kenmerken van deze serie maten zijn, dat zij, behalve de liter, van wei
nig ijkmerkenzijnvoorzien, terwijl voor de 2 centiliter op het oor als
inhoud is vermeld Dub. Ned. Vingerh. (Dubbele Nederlandse Vingerhoed).
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