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Naam Admiral, Jacob l’

Familie was afkomstig uit Normandië. Bron: Albert Visart de Bocarmé, Revue Belge Numismatique
1902, p. 390.

Schoonzoon van Abraham Groengraft.

In de Kalverstraat.

1700: geboren te Amsterdam op 12 februari 1700, ouders Jacob l'Admiral (1665-1727) en Anna
Bunel (1664-1734).
Bron: http://145.100.59.185/ecartico/ .

1730: huwde te Amsterdam op 30 november 1730 Maria Groengraft (*1698), dochter van Abraham
Groengraft, en nam de zaak van Groengraft over.
Maria Groengraft was in 1724 weduwe geworden van Nicolaes le Sueur. l'Admiral was daarmee
erfgenaam geworden van Abraham Groengraft. Bron: 8-3-1746, Amsterdamse courant,
kranten.kb.nl.

1745 - 1770: aangesteld op 10 maart 1745 tot ijkmeester-generaal van Holland en West-Friesland.

1745 - 1755: aangesteld op 25 februari / 10 maart 1745 tot stadsijker te Amsterdam van ijzeren
gewichten, oliematen en gepegelde kannen. Bedankte op 3 december 1755.
Op 6-3-1745 gevestigd in de Kalverstraat, 't vijfde huis van de Jonge Roelofsteeg (Amsterdamse
Courant, 6-3-1745, kranten.kb.nl)

1750 - 1770: aangesteld tot ijkmeester-generaal van de Verenigde Nederlanden (de gehele Unie):
J. l'Admiral werd op 1 mei 1750 benoemd tot ijkmeester generaal over de gehele unie, residerende
te Amsterdam (Van Kerkwijk (1939), p. 22).
Op gewichten en balansschaaltjes (van andere muntgewichtmakers) plaatste hij zijn stempel en
kleine jaarletters.

1764: Adrianus Adriaansz, gesuccedeerd in de van ouds bekende Balancemakery van wylen Abr.
Groengraft, naderhand geexerceerd geweest door den Heer J.L. Admiral junior, adverteerd, dat hy
by hun Ed. Gr. Achtb. de Heeren Thesaurieren Ordinaris der Stad Amsterdam is aangesteld tot
stads balancemaker, en woond in de Kalverstraat tusschen de Osjes-Sluys en Heilige Weg,
continueerende met veel succes te maaken en te verkoopen, by het Stuk en by Partyen, met de
uyterste accuratesseen tot de civielste Pryzen, allerlei balancen, schaalen, gewigten, unsters,
konst-weegtuygen, en het geene verder tot een compleet gesorteerde winkel en Balancemakery
behoord; als ook met het Scherpen en Repareeren derzelven; blyvende voorn. Heer J.L. Admiral
junior, als Ykmeester-Generaal der Troische Gewigten en Schaalen, desselfs Yk ook ten
bovengem. Huyze verrichten.
Bron: Opregte Haarlemsche Courant, 30-10-1764 (kranten.kb.nl).

1767: Gemeentelijke Archieven Amsterdam, notariële archieven 10831/172, notaris S. Dorper,
21-2-1767. Jacob L'Admiral, ijkmeester generaal van de "Troische" gewichten over de gehele
Unie, wonende in Amsterdam, maakt een contract met Gerard Chevalier, wonende in Delft, maar nu
een huis gehuurd hebbende in de Kalverstraat, waarin de eerste comparant woont bij Adriaan
Adriaansz., balansmaker. De eerste comparant zal de ander alle hulp verlenen voor het oprichten,
en bijhouden van een balanswinkel, welke zal beginnen op 1 mei a.s.
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Het gereedschap etc. wordt overgenomen van de gemelde Adriaan Adriaansz.
Uitgebreid contract van 25 punten.
(Woont dus bij Adriaen Adriaensz balansmaker).
Bron: aantekeningen G.A. van Borssum Buisman.

1767: Adriaanus Adriaans, Balancemaker der Stad Amsterdam, 't zederd eenige jaaren
gesuccedeert in de Winkel en affaire van Jacob l'Admiraal Junior, en gewoond hebbende in de
Kalverstraat tusschen de Osse-Sluys en Heilige Weg, is thans woonachtig in de Kalverstraat by de
Gapersteeg over het Fransche Koffihuijs; al waar by het stuk en by Partyen te bekomen zyn, allerlei
Balansen, Schaalen, Gewigten, Unssers, Goudkassen, Konstweegtuigen, en het geene verder tot
een compleet geadsorteerde Balancemakery behoord, alles ten uitersten accuraat en tot de civielste
Prysen.
Bron: Haerlemse courante / Opregte Haarlemsche Courant, 12-5-1767 (kranten.kb.nl).

1767: Gerard Chevalier. t'Amst. staande op de Beurs, by de Pilaren 27 en 28, tusschen de
Negotianten in Juwelen en Makelaars in Vaste Goederen, waarnemende den Trooischen eik, in 't
afzyn van den Eikmeester Generaal, adverteerd: dat [hy] met May 1767 is komen woonen in de
Kalverstraat, tusschen de Osjes Sluys en Heilige-Weg, in de Balance Fabriek en het [...] de Eikhuis
en Residentie van den Heer Jacob l'Admiraal, Eikmeester Generaal van het Trooischen Gewigt
over de geheele Unie hebbende aldaar, die eertyds zo alomme vermaarde Fabriek en Winkel, in de
voorigen volmaakte staat aanvaard; alwaar thans allerhande zoorten van Balancen, Gewigten,
geene uitgezonderd, als voorheen ten tyde van den Heer l'Admiraal als Balancemaker, te bekomen
zyn, by 't Stuk en Party tot verzending; alles volmaakt in soort en tot de civielste Pryzen.
Bron: Amsterdamse courant, 7-7-1767, kranten.kb.nl.

1769: verplaatst zijn kantoor per 1-1-1769 naar het huis van de balansmaker Dirk Nagel in de
Huidenstraat. Bron: Amsterdamse courant 3-1-1769, kranten.kb.nl.

1770: overleden 12 september 1770.
Bron: http://145.100.59.185/ecartico/ , Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers
(toegangsnummer 5001), 133: 67 & 571: 227.
Als opvolger werd op 25 december 1770 Pieter Jacob le Cointe aangesteld. Bron: Opregte
Haarlemsche Courant, 27-12-1770, kranten.kb.nl.

1772: Iemand genegen zynde, de vermaarde Balans Fabriek, met al het geene daarby behoort, van
wylen den Heer Jacob l'Admiral, in zyn leeven Ykmeester Generaal van de Unie, te koopen en
over te neemen, staande in de Kalverstraat, tusschen de Osjessluis en Heilige Weg t'Amsterdam,
daar de Vergulde Balans uithangt, waarin de Affaires zedert 25 Jaaren geëxerceerd en als nog met
goed succes gecontinueerd word, zynde beklant en begunstigd van de principaalste Comptoiren, zo
tot verzending als eigen gebruik; die gelieven zig an te geven by Gerard Chevalier, woonende in
hetzelve Fabriekhuis, kunnende het Huis, en al 't nodige daarby overgeeven en aanstonds aanvaard
worden, en verdere onderregtinge mededeelen; verzoekende by deezen, zo nog iemand iets
benodigt heeft, zig by hem te adresseren, zullende met alle promptitude en civielste manier bedient
worden; als zynde rykelyk voorzien met alle Groote, Klyne, Spaanse en supra fyne Zilver-Balancen,
Schaalen, Gewigten, kunstige dubbelde en enkelde Untzers, door wylen den Heer L'Admiral,
gepractiseert en uitgevonden.
Bron: Haerlemse courante, 21-4-1772.

ook geijkte balansschalen en een doosje karaatgewicht bekend.

Naast eigen produktie ook (her)ijk van muntgewichten van tijdgenoten en voorgangers: Adolf (II) de
Backer, Isaac (III) Deelen, Lenaart (IV) van de Gheere, Abraham Groengraft, Jan / Johannes (I)
Linderman, Barent de Rooy, Jan Schaak, Roelof Woutersz van der Schure, Paulus Dorsman, Jan
Schaak en vele anderen. En wellicht ook van Keulse muntgewichten.

Muntgewichtdozen 1748 - 1760. Doos uit 1760: bron RJH.
Muntgewichten

Bij de merken

Opmerkingen

muntgewicht.nl 03-01-2022versie:


