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Naam Listingh, Jacobus

1633: geboren te Amsterdam 27 maart 1633, als zoon van Willem Claesz Listingh en Anneken de
Coningh. Bron: dopen Amsterdam 1633:
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/2393db58-677d-4f61-9c86-6594439c1fde
Gemeld door Gerdine van den Dool, 14-10-2021.

Woonde bij 't Heere-Logement.

Sprekend wapen: slang als symbool van list.
Bracht muntgewichtdozen op de markt met op het deksel een uitgesneden wapenschild en
gestileerde wapenmantel, de afwerking was zeer verzorgd en het geheel prachtig mooi uitgestoken.

Pol (1989, 1990: p. 14/15) meldt dat de stempels van de muntgewichten van Jacobus Listingh en
Roelof van der Schure opvallen door hun fraaie uitvoering. De voorstellingen ervan zijn goed
geproportioneerd, heel ruim neergezet en fijn van lijnvoering. Bovendien zijn de stempels steeds
zorgvuldig op de blokjes afgeslagen, naar het lijkt welhaast mechanisch. (...) Door hun zeer
verzorgde uiterlijk roepen de blokjes de suggestie op dat er een vakkundig medailleur aan te pas is
gekomen. Daarvoor is in het Amsterdam van de jaren rond 1660 een heel geschikte kandidaat te
vinden in de persoon van Christoffel Adolphi, die behalve vele fraai uitgevoerde penningen ook
diverse muntstempels maakte en als een van de zeer weinigen in die tijd over een schroefpers
beschikte.
Noot: Isaac Abrahamsen heeft vermoedelijk ook stempels door Adolphi laten snijden.

Gerard Dunwalt heeft blijkbaar de stempels voor de blokbeeldenaars van Jacobus Listingh
overgenomen, en daarmee muntgewichten geproduceerd met op de keerzijde Dunwalts merk met
het jaartal 1666.

Ook Jan Schaak heeft in de jaren '40 van de 18e eeuw nog deze stempels voor de blokbeeldenaars
gebruikt.

Muntgewichtdozen 1656 - 1659 / Houben (1998): 1645 (onmogelijk) - 1658.
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Nicolaas Listingh leverde ook deze muntgewichten.Muntgewichten

Land

Opvolger(s) Dunwalt, Gerard / Geeraerdt (van)

Voorganger

Eeuw 15 16 17 18 19

Uithangteken Bij 't Heere Logement Periode

Bij de merken

(Fabrikant)

Nederland

Levensdata

Opmerkingen

Geboren 1633 Amsterdam
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