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Bijdrage tot de kennis van het Middeleeuwsch
Geld- en Muntwezen, geput uit de Cameraarsrekeningen van Deventer. (1337-1384).

Op kosten der gemeente Deventer worden sedert
1887 in reg-elmatige volgorde uitgegeven de C ameraarsrekeningen van Deventer. De uitgave
werd achtereenvolgens bezorgd door de archivarissen mr. J. I. VAN DOORNINCK, dr. J. DE HULLU
en mr. J. Acenov. Vijf lijvige deelen, beginnende
met de rekening- over 1337-1338, zijn reeds verschenen. Van het zesde deel zag het eerste stuk,
loopende tot 1383-1384, bereids het licht. De
uitgaaf geschiedt op waarlijk vorstelijke wijze.
Op zwaar Hollandsch papier gedrukt, zal het boek
in zijne vele deelen voor Deventers vroede mannen
van onzen tijd blijven een onvergankelijk monument van hun onbekrompen geest en van eene
belangstelling in ,,'s lands historiën", waarvan de
wedergade wel moeielijk zal te vinden zijn. Op
niet minder royale wijze wordt het kostbare werk,
dat "niet in den handel" is, geschonken aan genootschappen en aan particulieren, van wien men mag
veronderstellen, dat zij uit het werk nut zullen
kunnen putten. Ook ik mocht tot die uitverkorenen
behooren. Het is mij eene bepaalde behoefte daar-
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voor het Gemeentebestuur van Deventer bij deze
openlijk dank te brengen.
De Cameraars waren de ambtenaren, die met

het beheer der stedelijke geldmiddelen waren
belast. Zij hebben in hunne rekeningen inkomsten
en uitgaven geboekt met die naïve uitvoerigheid,
welke haast elke middeleeuwsche rekening maken
tot eene rijke bron der geschiedenis. Het ligt
niet in mijn voornemen den rijkdom der Cameraarsrekeningen van Deventer als zoodanig hier
in het bijzonder aan te toon en. Mr. VAN DOORNINCK
heeft dit bereids in zijne "Inleiding" tot de uitgaaf
gedaan, terwijl mr. J. A. SILLEM in zijn hierna
genoemd "Onderzoek" de waarde dier rekeningen,
als kostbare bron ook voor de kennis van politieke
en maatschappelijke toestanden in de middeleeuwen,
meer in het breede heeft uiteengezet. Door mij
zijn die rekeningen nauwkeurig onderzocht alleen
in zoo verre zij licht konden geven in den nog
__ immer duisteren nacht van het middeleeuwsche
munt- en geldwezen. Mr. J. A. SILLEM, lid der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, heeft
v66r mij een nagenoeg gelijken arbeid verricht en
de uitkomsten daarvan nedergelegd in het" Onderzoek naar loonen en prijzen van levensmt"ddelen in
J 4' eeuwsche Nederlandsche Bronnen" zooals dit
is opgenomen in de Verslagen en Mededeeling-en
der Koninkli/ke Akademie van Wetenschapp&1Z.
A.fdeeling Letterkunde 4' Reeks, Deel 11, blz 237270.

Het onderzoek

van mr. SILLEM

naar het

munt- en geldwezen is naar eene andere methode
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geschied en minder volledig dan het mijne en
heeft, - Mr. SILLEM zal na kennis te hebben
genomen van mijn onderzoek zeker de eerste zijn
om dit te erkennen - , ten deele tot onjuiste uitkomsten geleid.
Me. SILLEM zegt in zijne verhandeling, dat de
weg van zijn onderzoek liep "door eene woestijn
van becijferingen". Dit is zeker niet te sterk
uitgedrukt. Ook door mij moesten bonderden vellen
papier met berekeningen worden volgeschreven,
eer ik de uitkomsten van mijn onderzoek behoorlijk
kon samenvatten en formuleeren. Dat alles heeft
mij vervuld met ongeveinsde bewondering voor
de werkkracht en de nauwgezetheid der middeleeuwsche klerken, voor zoo ver ik die niet reeds uit
andere bronnen had leeren waardeeren. En met
ontzetting haast, durf ik zeggen, moeten wij terugzien naar het eindeloos en tijdroovend geeijfer,
waartoe zij gedoemd waren. Vooral de herleiding
van de eene muntsoort in de andere, die telkens

noodzakelijk was, kostte, - zeker als het om groote
bedragen ging - , ieder-en . keer eene uitvoerige
berekening. Ik wil dit hier met een enkel voorbeeld staven door af te schrijven den navolgenden
post uit de stadsrekening van Gent a' 1344: Somme
. in maerken 3793 maerc 3 vierdonge, die
maken, elke rnaere gherekent 3 I jl 4 à: hallepa)'e,
dat es, elc groet tornoys over 20 à:, 5943 'IC 10 jl
10 à:, dat compt 297 'IC 3 jl 6'/e -à: gr., den scilt
gherekent over 21 gr., die maken 3396 scilde ende
6'/. gr., die maken 31I'lC6jl6à:gr.,densciltgherehent over 22 gr., dat comt in onsen paYfmente
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12453 'Il 20 0:.. I) Dit alles wil, - in onze taal
overgebracht -, zeggen: 37933(. mark ad 31 Jl 4 i.t
of 376 d hallegeld maken 5943 'Il IO jl IO i.t hallegeld ; aangezien 20 i.t van dit hallegeld gelijk zijn
aan I groot Tournoisch, is evenbedoelde som
hallegeld gelijk aan 297 'Il 3 jl 6112 i.t groot Tournooisch; de schuld is aangegaan in een tijd toen
2 I groot Tournooisch gelijk was aan één schild;
evenbedoelde som is a1zoo gelijk aan 3396 schilden

plus 6112 groot of 6

1
/.

21

schild; ten tijde der rekening

gold het schild 22 groot Tourn.; evenbedoelde som
schilden hielden toen alzoo in 3" 'Il 6 jl 6 i.t gr.,
maakt in paiement, waarvan 40 0: gelijk zijn aan
I gr.: 12453 'Il 20 i.t paiement.
Om tot deze uitkomst te komen, was de volgende berekening noodig:

=

3793 31. X 376
1426450
26450
14
20
7 221(2 _ 339 6 61 12
'321
21
3396611.
21

X

22

747181/2 X 40
2988740
12453 met 20 tot rest
24°
In Engeland, waar nog immer met pounds, shillings en pences gerekend wordt. bestaan gedrukte
(I) NAP. DE PAuwen JUL. VUYLSTEKE. De rdmingm der stad Gent.
1336--1349. deel fit blz. 432.
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boekjes, waarin, telkens met één pence opklimmend,
geheele reeksen van sommen zijn uitgedrukt, eerst in
'E, ft en a en daarnaast alleen in a. Dergelijke lijsten
dienen om de berekeningen te vergemakkelijken.
De vraag is gesteld of de middeleeuwsche klerken
ook van zulke lijsten hebben gebruik gemaakt.
Het tegendeel is nauwelijks denkbaar, hoewel het
vreemd is dat, - voor zoo ver mij bekend althans --,
in geen enkel archief of elders zoodanige lijst is
teruggevonden. In de Cameraarsrekeningen van
Deventer a", 1363 evenwel is sprake van taefen
met behulp waarvan zekere HENRIC BOLTEN rendanten narekende I). Niet onwaarschijnlijk zijn
die taejlen lijsten geweest gelijk ik hiervoor bedoelde.
Ook uit den geciteerden post der stadsrekening
van Gent mag men met eenigen grond opmaken, dat
de ontvangers dergelijke lijsten hebben gekend.
De in den loop der berekening verkregen producten en quotiénten toch zijn telkens in 1ll, ft en a
opgegeven hoewel de herleiding dier producten en
quotiénten in 'E, ft en a voor de rekening overbodig
was. Toch hebben rendanten die herleiding ter
controle vermeld en daarentegen de uitkomsten in
a weggelaten, wat alleen zijn nut kon hebben en
het overzicht niet kon bemoeielijken, indien met
behulp van taejlen onmiddellijk kon worden nagegaan, hoeveel denarii de som inhield en omgekeerd.
I) Des

"".1,

dinzdagMs vor .stn/( Ma"greltn dIJ Goun mde Her/Hrt, ume-

dm see/enen hoer yrster rekening/u hadde gkedam van &os/e tkn sy
te samen flt1rUtrden 5 ~ 8 .ti 4 d, Up dç# se/Wit dach na der reJuninglun
dit Htn,.~ Boltm flyt sim taejkn. rekende bi dm seejmun 5 'ti: 4 Û (In 22 [
Zie ook In J88. 3u 450).
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Zooals ik reeds gezegd heb, het is merkwaardig,
met welk eene uiterste nauwkeurigheid de middeleeuwsche klerken hebben gerekend. Slechts bij
hooge uitzondering kan men hen op eene vergissing
betrappen, - hoe ingewikkeld de rekening dan ook
dikwijls was. Het klinkt daarom vreemd, als wij
mr. S. MULLER Fz. hooren klagen over "de onervarenheid der klerken in het tellen" I) of mr. J. A.
SILLEM hooren spreken van "de middeleeuwsche
rekeningen met al hare schrijf- en rekenfouten". 2)
Beslist durf ik hier verklaren, dat de vergissingen
wel haast altijd zullen zijn aan de zijde van den
even geleerden als nauwkeurigen archivaris van
Utrecht en van het lid der Koninklijke Akademie
van Wetenschappen. 3)
Een enkel woord over de methode van mijn
onderzoek. Ik heb niet veel meer gedaan dan het
ontleedmes gebruikt, de deelen van het ingewikkeld
organisme blootgelegd, die deelen logisch gerangschikt en ze in hun onderling verband beschouwd.
Een onderzoek naar de metaalwaarde der verschillende geld- en muntsoorten en eene vergelijking
van hare waarde met de waarde van het tegenwoordige geld heb ik achterwege gelaten. Ik
1) Reps/ers en rellmi11gm van hel bisdom U/ruM. 132~-1336. Inleiding
blz. LXI.
2) Ontkrsoek, blz. 238.
3} B. v.: Op blz. 266 van zijn Onderzoek leest men in noot I: ,,Er
staat 3S wat echter blijkens de herleiding ... moet zijn 34J/2". Nu staat er
overeenkomstig het handschrift in de uitgaaf (UI, 2, 16) duidelijk 34112' Dergelijke kleine vergissingen heeft mr. SILLEM er vele gemIlakt.
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achtte dit onderzoek in deze mijne verhandeling
niet op zijn plaats.
Ik heb in het hiervolgend opstel steeds zooveel
mogelijk den tijd met juistheid aangeduid. Wanneer ik spreek van de rekening van 1356, dan
bedoel ik daarmede de rekening die, volgens
haren tekst loopt sub anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto a die beati Petri ad
cathedram usque in eundem diem anno revoluto,
dat is van 22 Februari 1356 tot 22 Februari 1357.
De vraag dient nu te worden gesteld: welken
jaarstijl hebben de Cameraars gebruikt? Mr.
VAN DOORNINCK laat in zijne "Inleiding" tot de
uitgaaf, waar hij spreekt over den jaarstijl, de
vraag onbeantwoord. Mr. SILLEM zegt in eene
noot op blz. 239 van zijn "Onderzoek", dat het
jaar met Paschen begon. Dit laatste is onjuist.
De in de landtaal geschreven rekeningen vermelden,
in tegenstelling met die, welke in de latijnsche taal
zijn gesteld,· meermalen, behalve den naar den
Heiligen-Kalender opgegeven dag, ook den dagder week. Met behulp dezer dubbele opgaven is
met zekerheid te bepalen, dat het jaar in elk geval
op of vóór 22 Februari begon, want overal komt
het aldus naar onze tijdrekening voorgesteld jaar
overeen met het jaar, dat in het hoofd der rekening
is genoemd I). Enkele malen bevatten de reke(I) B. v, in de rekening van St. Petrusstoel ]361 tot St. Petrusstoel
1362 komen echtereenvc'gene voor:
Zaterdagh op tmzu' vrou;,wena'llrmt assumptio (15 Aug.)
Zomundag-k op Smte VutlJt'!rsdagh (10 Oct.]
Dollrtdagh op Sentl: Symott.f m Judendacll (28 Od.)
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ningen nog eenige posten, die in het volgend
dienstjaar vallen. Zoo loopen in die van 22 Februari '366 tot 22 Februari '367 de uitgaven vor
hincinde tot ,8 Maart '367 (lIl. r, 630). Hiermede
dient rekening te worden gehouden.
De Cameraars hebben over den geheelen duur
der rekeningen, voor zoover zij thans zijn uitgegeven ('337-I383), ontvangsten en uitgaven verantwoord in eene rek e TI m u TI t, die doorgaans
slechts door de teekens '11, .fl en ct - de bekende
verkortingen van libra (pond), solidus (schelling)
en denarius (penning) - , wordt voorgesteld.
Op slechts enkele plaatsen wordt de rekenmunt
meer bepaaldelijk aangeduid als het libra parvorum
denariorzo«, Zoo leest men b. v, in de rekening
van '337: de officio numeratorum '50'11 parvorum
dm. (I. 7.), in die van 1354: pro 22 bu, hoef
concharum pro quolibet hoet 8 .fl 4 ct parvorum.
(I1. 284) Een enkele maal (Il. 621) betitelt de
Cameraar de munt, waarin hij rekende, als parva
pecunia, - eens noemt hij de rekenmunt paymente : ..
vlem. gr., die maken an paymente " '11. (III, r. 249),
Als naar gewoonte was elk pond (libra) verdeeld
in 20 schellingen (solzdi), elke solidus in '2
penningen (denarii).
De vraag, die nu

In

de allereerste plaats dient

Manendagh op Sente Nycolausdack (6 Du.)
Wtm.fdaglt op tmzet- vruuwendack ctmaptw (8 Dec.)
Manmdagk op Sente Lucilndorh (13 Dce.]
Al deze dagen hebben, even als het jaar 136r, de letter C tot Zondags.
letter.

te worden overwogen, is deze: hebben de Cameraars
over geheel het tijdvak 1337-1383 gerekend in
het zeI f d e pond?
Op de meest besliste wijze is deze vraag met
j a te beantwoorden. Periodieke betalingen toch,
zooals cijnsen, pachten, bezoldigingen enz., zijn
telkens voor eene meer of minder lange reeks van
jaren verantwoord tot een zelfde bed rag per
jaar. Als bewijs mogen de vier volgende voorbeelden hier eene plaats erlangen:
1°.
De inkomsten de censu terre in Weghelo
bedroegen over het tijdvak 1337-- 1354 de som
van 57 'iJ: 4 jJ per jaar.
2°.
De inkomsten de C'ist-is mag"ne domus pan1'torum, - van den waentkysten op den waenthuus
bedroegen over het tijdvak 1344-[367 de som
van SI 'iJ: 12 jJ per jaar.
3". De inkomsten van der stat !ant ghehieten
Ghere bi Codyke bedroegen over het tijdvan 1363I37[ de som 3 'iJ: [6 jJ per jaar.
4". Over het tijdvak 1369-1383 ontving elk
der schepenen een salaris van 30 'iJ: I), - elk der
raden een salaris van 1 5 q~ en elk der cameraars
een salaris van 3 <(t per jaar.
Deze uitkomst van dit mijn onderzoek is van het
grootste belang. Zij leverde een vaste en vertrouwbare basis, waarop het verder onderzoek kon
worden voortgebouwd. Zij bewijst tevens de
I) Nog in 1393 kregen de /welf Personen van den Supendome elken
30 11: per jaar. Verder heb ik mijn onderzoek op dit punt niet voortgezet.

waardevastheid van de rekenmunt. - hare
standvastigheid in waarde tegenover de
goederen.
Over het tijdvak J 352-1360, worden nu en
dan betalingen geboekt in de bekende g r 0 0 ten.
Het pond grooten (libra 'lrossorum) , was
weder verdeeld in 20 schellingen (solidi) , elke
solidus weder in 12 penningen (denarii). De penning
heet in het latijn grossus, - in de landtaal groet
en wordt in den regel aangeduid door de letters gr.
De groot was het zes tie n v 0 u cl van den
denarius parvus, waarin de rekening is gedaan.
Zie b. v. 11. 669: per J 5 noctes de 'lualitbet nocte
2 grosas facit 2~.
Alzoo:
2 X 15 of 30 gr. -= 2 X 20 X 12 of 480 a: parv.
,
30 : 480 = I: 16.
Betalingen zijn dikwijls ook geboekt in Bra·
bantsch geld.
De Brabantsche mark (marea Brabantica)
was verdeeld in 12 schellingen (solidi) elke solidus,
even als bij de ponden, in 12 penningen (denarii).
De penning werd in het latijn genoemd Brabantinus, in de landtaal Brabantsehe.
De brabantinus was in waarde' gelijk aan een
v ier cl e van den grossus (later ook aan een
v i e r cl e van den grossus Flandrensis - zie hierna-)
en dus (tot 1358) het viervoud van den denarius
parvus. Zie b. v, II. 9: 80 marck Brab. faciunt
in libris 192 'i!: parvorum. Alzoo:
80 X 12 X 12 of "520 Brab ~192X20X12 of 46080 n
parv.
"520: 46080 ~ 1 : 4.
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Na '359 raakte het libra grossorum buiten
gebruik. Ook de marca Brabantica komt na dien
tijd niet meer voor I) dan enkel en alleen (tot
1374) om, als van ouds. de hoegrootheid van
den tijns, die van de waentkysten geheven werd,
aan te duiden. B. v. a". [373: 27 waentkyster . . . .
elker kJ'sten twe marc maken 129 'Ii: 12ft (IV 38).
129'1i: 12

ft ~ 311°4

ct

Mrk ~ 7776 Br.
7776 : 31104 ~ 1 : 4.
Daarentegen verschijnt. in '357 (II 471) voor
het eerst, de grossus Flandrens'is, in de landtaal
Vlemsche groot genaamd. Tot en met '359 komt
deze nieuwe munt slechts sporadisch en naast den
grossus, na evenbedoeld jaar, als de grossus buiten
gebruik geraakt is. echter zeer veelvuldig voor.
De Vlaamsche g r o o t : wordt, vooral later,
dikwijls, - na 1367 schier zonder uitzondering enkel
door de letters gr. aangeduid.
Naast den Vlaamschen groot verschijnt de
Brabantsche. Evenals de Brabantinus gelijk
was aan lh van den grossus, zoo is deze Brabantsche gelijk aan 1/. van den Vlemschen groet of
beter gezegd het woord Brabantsche werd gebruikt
om het
van den Vlaamschen g r o o t aan
te duiden. Veelvouden van Bra ban t s c hen, uitgedrukt in marken of schellingen. komen dan
ook niet meer voor.
2 X 27

'I.

I) N, 1359 komt de Brabantsche slecht, voor als onderdeel (het '/4)
van den Vlaamseben groot, - niet meer in de veelvouden van s ch el l i ng
of mark.

Ook van den V la a m s c hen gr 00 t bestond
de denarius parvus of het een zestiende
de e 1. Slechts een paar maal (in 1365 en (367)
komt deze laatste penning in onze rekening voor,
b. v. op blz. 16 der tweede helft van deel III
(1367). Daar ter plaatse leest men: Van Werner
Muten IQ V Iem. 'Ii: maken 9 'Ii: 7 jl 6 ct, terwijl in diezelfde rekening op blz. 39 b. v, is geboekt:
twe breve, eicèe« boden .. . . to drineghelde 4 gr.
maken IQ jl. Alzoo:
9

X

240

+

IQ

7 X 12
X 240

+

6

12
2 X 4

10 X

I

:

16.

Als dubbele groot verschijnt 10 '37° de
p Ia k op het toonee1. Ter justificatie citeer ik:
(IV 127) .. uor 5000 talholtes .. vor elc 1000
12 plaeken maken 6 'Ii:.
(IV 233) Jutten .. 60 daghe .. eièes daghes 1 gr.
maken 3 'Ii:
5 X 12 of 60 pl ~ 6 'Ii:
60gr.~3'11:

Alzoo: I plak ~ 2 groot. ,)
Slechts eenmaal en wel in de rekening van' 371
(III. 2. 396) trof ik den Hollantisehe aan als het
tweevoud van den denarius parvus.
In 1346 werd de rekenmunt ver z wa k t. Omdat
de rekeningen, die in het oorspronkelijk geld waren
1) Dadelijk na zijne verschijning wordt de waarde der mUD tstukken
doorgaans in plakken uitgedrukt. Las men vroeger b.v ... WUJt., vor dk
#llCRe 26 gr. sedert 1370 leest men geregeld ... mot., oor elk stucke 13
p/acken. Ook ten opzichte van het schild is dit het geval:
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begonnen, ook n a de verzwakking in datzelfde
geld moesten worden voortgezet (anders toch waren

optellingen en recapitulatiën onmogelijk geweest)
en ook, omdat in 1a ter e rekeningen nog dikwijls
betalingen van v roe g er aangegane verbintenissen
moesten worden geboekt, zien wij in de rekeningen

van 1347, 1348 en 1349 naast de verzwakte munt
telkens nog de oorspronkelijke munt optreden en
wordt, - om tot eene behoorlijke recapitulatie te
kunnen geraken, -

de eene munt dan in de andere

herleid. Ter onderscheiding wordt de oorspronkelijke munt bonum pal[amentum, de latere munt
mala pecunia I) genoemd.
DRIE denar i: boni waren in waarde gelijk aan
VIER denarii in mala pecunia en alzoo stond "et
goed geld tot het slecht geld als 4 : 3.
Tot staving citeer ik uit de bedoelde rekeningen
hier de drie volgende posten:
I'. . .. 3 'lil 4 .fl boni pal[amenti facientes in mala
pecunia 4 'lil 5 .fl 4 <t (I!. 23)
3'li14.fl=768 <t
4 'lil 5 .fl 4 <t ~ 1024 <t
768 : 1024 ~ 3 : 4
2". . . . 18 'lil boni pal[amenti faciunt zn mala
24 'lil (I! 62)
18: 24 ~ 3 : 4
3'. . .. 566 'E 12 .fl boni pal[amenti facit zn mala
755 " 9 .fl 4 <t (I! 69)
I) Het verdient opmerking, dat, - behoudens ééne enkele UItzondering (II 55) bona pertmil1 in plaats va 1 f1(lnltm paganuntu1II evenals
malu", jagammlJllll in plaats van mala pecunia nimmer voerkomt.

50
566 ~ 12 ft ~ 135984 Û
755 • 9 ft 4 Û - 181312 Û
135984 : 181312 Û ~ 3 : 4·
De herleiding van go e d gel d in si e c h t gel d
werd soms in den hier volgenden vorm gegoten,
waarop ik hier de aandacht vestig, omdat eene
dergelijke vermelding er hoogst raadselachtig moet
uitzien voor hem, aan wiens aandacht het verschil
tusschen goed geld en slecht geld mochtontsnapt zijn I). Ik citeer als voorbeeld deze boeking:
42 • 6 Û, brabantino pro 3 Û reeepto sed pro
quatuor eomputato, Jaeit 56.8 ctparvor"m. (I. 313).

Om tot een goed overzicht te geraken, ben ik
verplicht tot den gross"s Flandrensis terug te keeren.
De Vlaamsche groot wordt (sedert zijne verschijning tot 1372) herleid tot '5 denarii parvi,
zood at de Brabantsche gelijk is aan "/., of 3'1/,ct.
Als bewijsplaatsen citeer ik:
(III I, 122) ... 30 vlemsehe gr. maken 37 ft 6 Û
37 ft 6 Û ~ 450 tl:
450 : 30 ~ '5 : I.
(lIl 2. 202) . . . oor 16 daghe . . elekes daghes
6 Brab. maken 30 Û
30 Jl = 360 Û
360 : 6 X 16 ~ 331, : I.
De hiervoor reeds aangehaalde post uit de rekening van 1367 (11. 2. 16) verdient om zijn verband
met hetgeen hier onmiddellijk voorafging op nieuw
eene plaats: Van Werner Muten 10 vtem.• maken
9 • 7 Jl 6 tl:
I)

Dit is, onverklaarbaar genoeg, met Mr. SILLEM het geval geweest.
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10 'ij; ~

2400 iJ:
9 <jj; 7 jl 6 iJ: ~- 2250 iJ: parv.
2400 : 2250 ~ 16 : 15
Uit dit alles is het volgend staatje op te maken:

,-

I

,I Groot.

I,
groot ~

I

1

I

I

VI. groot

tt parv. ==

I

1 Vlaamsche-e

I

Vlaamsehel
ti parv.
groot. I

16

II/l ó

I

Vlaarnsche.

I

17'/..

,

"/"

1

15

1/"

1/10

1

...

'/"

"/

15/

16
11/..
1

" I

I

Voorts volgt uit het bovenstaande nog dat:
iJ: parv.
IS groot.
J'"''
16 vlaamsche groot.
"""
240 Ct parv.
256 vlaamsehen.
"vlaamsch ~ 14 1/ " groot.
IS vlaamsche groot.
225 iJ: parv. (Vergelijk lIl. 16.)
240 vlaamsehen,
"
en
" iÏ parv.
I I/U 11: vlaamseh.

1

"vlaamsch =

'ij;

1

Zooals

l~/16 qc Û parv.

wij hierboven zagen, komen

rekeningen voor:
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onze

de plak als dubbele
de Hollandsche als
de Brabantsche als
Hieruit is het volgend
,

..

Plak.

I

Plak -

1

Groot -

'/,

1

Brab.

'/,

I

Holl. -

'/"

1

à parv. -

1/30

=

groot I),
dubbele u parv.
kwart groot I).
staatje samen te stellen:

Groot.

Brab.

2

8

4

'/,

I Holl.

à parv.

30
7'/,

IS

1 7/,

2

1/"

'/"

'/,

Uit bovenstaand staatje blijkt, dat een p I a k
gelijk was aan 30 u pa r v.
In den loop van het jaar 1372 werd de rekenmunt versterkt. Het pond werd van S op 10
P Ia k ken gebracht. Aangezien de rekening over
evengenoemd jaar was begonnen en dus ook moest
voleindigd worden in ponden van S p Ia k, werden
I) Zooals hiervoor kon worden opgemerkt, wordt de groot, die waard was
IS ct parv. der rekenmunt, vlaamsche groot genoemd, zoolang hij naast
den oorsprenkelijken groot (het rö-voud van den II parv.) voorkomt. Nadien
heet hij enkel g r oot. Ook in dit opstel zal voortaan slechts kortweg
g r oot gebruikt worden als ik, op het oog heb den groet, wiens waarde
ten opzichte der rekenmunt veranderlijk is.

de ponden van 10 plak aldus, b. v., tot het vorig
pond herleid: De twelf raden der stad.... elc
15 'ii:, 10 pl. oor elc punt, maken 225 'ii: (lIl. 2.451).
12 X 15 X 10 ~ 225 X 8 ~ 1800. I)
Als in de rekeningen, gedaan in het pond van
10 plak, nog eens een enkele maal het pond van
8 plak voorkomt, wordt dit omgekeerd herleid tot
het versterkt pond, b. v.: van Lambert Slickert
[5 'ii:, 8 placken vair elc punt gherekent, maken
12 'ii:

(IV 6).

2)

[5 X 8

~ 12

X 10

~ 120.

De evaluatie van het pond op 10 plak 3) liet
natuurlijk de onderlinge verhouding van pla k,
groot en Brabantsche onaangeroerd. Een g r oor
bleef gelijk aan 'j, plak,
een Brabantsche
aan 'j. groot.
Aangezien I 'ii: of 240 il: parv. gelijk is aan
10 plak, zoo volgt dus hieruit, dat
I) Dat de versterking der rekenmunt de bedoeling had hare"" waarde
in overeenstemming te brengen met de waarde der goederen, blijkt duidelijk
uit dezen post. Elk schepen ontving per jaar IS 'ffi. In den loop van 1312
wordt het '$ gebracht van 8 op 10 plak. Zij werden betaald op het einde
van het jaar en ontvingen nu niet evenveel plak als het vorig jaar, doch
eoeveel plak dat het ontvangene weder IS <ij; was, evenals het vorig jaar.
2) De eerste rekening van 1372 is gedaan in ponden van 8 plak, de tweede van dat jaar echter in ponden van 10 plak. In die laatste
rekening zijn de periodieke betalingen Redaan in het zwakke pond en
dan herleid tot het sterke. Dit heeft ook in de rekening van 1373 nog

een enkele maal plaats. Mr. SILLEM, aan wiens aandacht die herleiding
ontsnapt is, vraagt zich met verbazing af: "Hoe hij (de scribent) het met
zijn geweten als comptabel ambtenaar kan overeen brengen die beide ponden
bij elkaar te tellen als van gelijke waarde, weet ik niet." Het zal hem en
den lezer nu wel duidelijk zijn.
3) De waardebepaling van het pond op 10 plak hield stand tot en met
het jaar 1389. gelijk een onderzoek in het gemeente-archief van Deventer
mij leerde.
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plak

I
I

groot

2 jl of 24 1t
I Jl of 12 Û

Brab.
3 Û.
Ziehier een drietal bewijsplaatsen:
(IV. 139). Spiet den Greue« oor 3 e!len-ghewaendes
elo elle 8 plakken, maken 2 'lt 8 jl.
2 'lt 8 Jl = 576 Û
576: 3 X 8 = 24: I.
(IV. 56.) Vor 12 maenden colen vur elke maende
15 p. maken 9 'lt.
I

2160:

(IV. 137.)

12

9
X 15

2160 Û

12 : I.

35 daghe elkes
maken 17 Jl 6 Û.

daghes

2

óra.

17 Jl 6 Û ~ 210 Û
210 : 35 X 2 = 3: r , I)
I) Mr. SILLEM heeft zich in zijne voor aangehaalde verhandeling (bb. 262)
aan eene groote vergissing schuldig gemaakt. Hij zegt: ..Daar (in de rekening
van 1372) doen ponden ven 10 jJlarken hunne intrede en aangezien 1 placke
-== 2 groten vI. is, en constant 2 X '5 êl: torn. ~eldt. moet zulk een pond

van

10

placken niet 24°, maar 300

a torn.

bevat hebben,"

Zooals de lezer

reeds zal gezien hebben, is deze redeneering geheel onjuist. wat te erger i...
omdat de fout van Mr. SILLEM de fundamenten onzer wetenschap raakt.

De waarde van het rekenpond, vroeger vastgesteld op 8 plakken, werd
=:- 240 d zoude voortaan

verbocgd tot 10 plakken. dat wil zeggen: het 'lt
waard .zijn 10 plakken,

t

plak zoude etecc voortaan waard zijn 24° of 24 tt
<0

in plaats van 24° of 30 Cl gelijk vroeger, de groot ~ of (2 iJ in
8
2 X 10
plaats van ~ of IS lt gelijk vroeger. Wie eich met de studie van het

, " 8
middeleeuwsch geldwezen bezig houdt, moet als grondwaarheid voorop
stellen, dat elk,zeggeELK,rekenpond altijd en zonder eenige u i t ao ndering 240 Cl bevat, beter gezegd nog, dat het woord pond 240 ct beteekent. Een .,pond van 300 û" is, even goed als een .,dozijn van 13",
eene nmtradktro in ûrminir

.'i 5
Ten einde den thans verkregen toestand met
den vorigen in één oogopslag te kunnen vergelijken, wordt het volgend staatje hier eene plaats
verleend:
Plak.

( Plak

~

I

Groot

I

Brab. -

I

d parv.

=

~

Groot.

Brab.

et parv.

1

2

8

24

If,

I

4

12

'f.

If.

I

3

'f"

Ifu

Ifs

I

De toestand in dit staatje aangetoond, hield
stand tot en met het jaar 1389. I)
De plak ter waarde van 24 ii wordt in de rekening
van '379 op twee plaatsen goede plack genoemd.
(V '78, 188.)
,
Wij hebben hiervoor geûen, dat de Vlaamsche
groot, die in '357 op het tooneel verscheen, sedert
1367 enkel groot genoemd wordt. Een andere
Vlaamsche groot ontmoeten wij in de rekeningen van '374 en '377·
In de eerst bedoelde rekening (IV '36) is deze
1) Tot zoover zijn de rekeningen nog niet uitgegeven. Ik raadpleegde
in deze echter het handschrift in het archief van Deventer.

post geboekt: .... dat weren 22 weken ende enen
dach, elkes dagkes 2 vtem. gr., maken 27 'lil 2 jl6 à:.

+

2 (22 X 7
I) ~ 310
27 'lil 2 jl 6 à: ~ 6510 à:
310:6510 ~ 1 :21.
In de rekening van 1377 (V 40), lezen wij:
J'ohanne Mensen ende Truernyet.... 26 dagke,

eiken des daghes twe Vlemmsche groten, maken
9 'lil 2 jl.
2 X 26 X 2 ~ 104
9 'lil 2 jl ~ 2184 à:
104: 2184 ~ I : 21.

In beide deze gevallen is deze Vlaamsche
groot alzoo in waarde gelijk aan 21 à: parv. of
I SI. groot.
In de rekening van 1363 wordt verantwoord
eene . betaling, gedaan aan de joncvrouwen van
Elten, vor die pensie van der stad toeln to Coten
19 marc oeider groten 3'/, oelt grote min, daer
Gosen (de Cameraar), elekt 10 oelde groten af
wisselde uor 30 jl, makel 102 'lil 18 à: (Ill, I, 247.)
Een dezer oude grooten was alzoo in waarde
gelijk aan 3 jl of 3ó à: parv. Dit blijkt bovendien
nog uit den onmiddellijk volgenden post, waarin de
kosten der kwitantie enz. ad 2'/, 0 u d e g r oot
worden herleid tot 7 jl 6 d.
7 X 12 + 6

2'/,
De bovenbedoelde mark bevat 36 oude grooten.
102 'lil 18 à: = 24498 à:

57
24498
36

6801/ ,

=

+3

680'/, oude gr.

1
/,

~ 36 oude gr.
19
Een mark is echter al tijd verdeeld in 12 .Il, elk
van 12 U, dat maakt 144 u, terwijl de bovenstaande
berekening ons leerde, dat de mark gelijk was aan
slechts 36 oude grooten. Hoe deze schij nbare
tegenstrijdigheid te verklaren?
Het staat vast, dat g r o o t c n nooit in marken
maar in pon cl en, daarentegen Br a ba n ti n i (in
dezen tijd wel te verstaan), niet in ponden maar
in mar ken worden uitgedrukt, terwijl het voorgaande ons heeft geleerd, dat de Brabantinus
gelijk was, zoowel oorspronkelijk aan 1/. groot, als
later aan 1/, Vlaamsche groot. Mark oude
grooten wil hier alzoo zeggen: mark Braban t s c h in oude grooten, dat is 144 Brabantsche

of

144

=

36 oude grooten. I)

4

In de rekening van 1370 (III, 2, 294) worden 64
Vilvordessche groten herleid tot 4 'iii. Een dezer
grooten is alzoo gelijk aan 15 u parv.
4 X 240
15
=.
64
De waarde dezer Vilvoordensche grooten komt
hier dus in gezegd jaar overeen met de waarde
I) Deze afdeeling mijner verhandeling dient met voorbehoud te worden
aangenomen. Hoewel de redeneering schijnbaar volkomen correct is en door
de uitkomst wordt gejustificeerd, doen elders geboekte posten bij mij twijfel
njsen, of ik hier al dan niet door den schijn zoude Zijn bedrogen.

van de Vlaamsche groot, of kortweg groot,
waarover ik hiervoor breedvoerig heb gehandeld.
Toch hebben wij hier te doen met twee verschillende muntsoorten, hetgeen blijkt uit het feit, dat
de nieuwe Cameraar, vermeldende de kas, die hij
van den afgetreden rendant had overgenomen,
meer dan eens (b. v. in 1370, Ill. 2, 261), spreekt
van Vilvordessche groten, die hi oor volont.fanghen
hadde ende die hi voert oor vol rekende.

In de rekening van 1378 (V 127), komt voor de
Vlemessche pl(ak) tot eene waarde van 33'/" it, in
de rekening van 1379 (V 188) de Camperplak tot
eene waarde van 21'/, it. Daar deze berekening
door geene andere boekingen worden gestaafd,
gebiedt de voorzichtigheid ze met voorbehoud aan
te nemen. Schrijf- of rekenfouten van den rendant I) en meer nog drukfouten kunnen ons in
dergelijke op zich zelf staande gevallen, soms
leelijke parten spelen.
Het is voor het eerst in de rekening van 1344
(I. 171), dat het bekend gouden schild, - scedatus aureus meestal (na 1352 zonder uitzondering),
kortweg scudatus of scilt genoemd, - zich aan de
Dogen van ons onderzoek vertoont.

Dit beroemd
muntstuk heeft daar eene waarde van 328 it parv.
of 20 1/ , gr.
In de rekeningen van 1345 treffen wij het gouden
1) Als ik in de inleiding beb gesproken van de buitengewone nauwkeurigheid der middeleeuwsche klerken, dan is daarmede niet gezegd, dat
zij onfeilbaar waren.
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schild niet aan. In de rekeningen van 1346' tot en
met '349 komt het daarentegen veelvuldig voor;
het heeft dan doorgaans I) eene waarde van 432 a
parv. (mal. pec.) of 108 Brab. (mal.pec.) 2) of 27 ffr.
(mal. pec.)
Het schild ging in den loop der bedoelde jaren
in waarde achteruit, want enkele malen (b.v. I 334 en
II SS) wordt melding gemaakt van schilden, die werden
ontvangen voor 20 L/2 groot, doch uitgegeven voor
9 jl Brab., wat een verlies opleverde, dat dan in
de uitgaven wordt verantwoord.
Ik schrijf hier een dezer posten af: Item cumputat in expusitis de 36 scudatis receptis de aqua
civitates et aliis quos receptt pro 20 ffrussis et
dimidiu et eos ulterius exposuit pru IX jl Brab.:
16 jl 3) (I 334 a' 1346). Deze boeking kan dienen
als een sprekend voorbeeld, hoe de leek voor
onoplosbare raadselen wordt geplaatst, als hij zich
dergelijke problemen ziet voorgelegd. Hoe men
hier ook rekent, nooit kan men tot eene bevredigende oplossing komen, - altijd zal men moeten
denken aan eene schrijffout, tenzij men weet, - en
die wetenschap levert de post op zich zelf beschouwd
niet, - dat 201/2 groot, waarvoor de schilden per
stuk zijn ontvangen, waren grooten go e d gel d,
de 9 schellingen Brabantseh, waarvoor de schilden
I) De enkele afwijkingen, die wij aantreffen, lijn te wijten aan drukfouten.

2) Deel n blz. 83 vermeldt tot tweemaal de schilden,l/u(}lwtllfrD L X .&
"P'aá. ~omjm/at(J. Dat zijn natuurlijk drukfouten, - lees: 1JUf}1. pro IX Ji
wtJfJ.

eotnp.

3) In de gedrukte uitgaaf staat 12 ,\1. Dit is echter eene drukfout.
Het handschrift heeft 16 $, gelijk mij eene vriendelijke mededeeling van
Dr. J. DE HULLU, destijds archivaris van Deventer, deed weten.
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zijn uitgegeven daarentegen waren Brab ntschen
s l e c h t gel d, - dat alzoo tusschen de ontvangst
en de uitgaaf de muntverzwakking heeft plaats
gehad, waarover ik hiervoor uitvoerig heb gehandeld. Weet men dit echter, dan sluit de rekening
als een bus:
20 112 gr. bon. pag. = '/, X 20112 of 27'/, gr. mal. pee.
9 Jl of 108 Q Brab. mal. pee. ~ '1. X 108 of 27 gr.
mal. pee. Geeft een verschil van 'l« gr. rnal.. pee.
36 X '/, gr. ~ 12 gr. = 12 X I60f192Q~ 16jJ
parv. mal. pec. Hiermede is dan tevens aangetoond,
dat de rekening van '346 is gedaan in mala pecunia,
wat overigens uit niets blijkt.
De rekening van '350 ontbreekt en in die
van '35' komen geen schilden voor. In de rekeningen van al de volgende jaren treffen wij dit
muntstuk echter in meer of mindere mate aan. Tot
en met 1356 heeft het constant eene waarde van
221/, gr. of 360 Q parv.
Het is buitengewoon jammer, dat de rekeningen
van 1350 en 1351 ons ten aanzien van de waarde
van het schild niets kunnen leeren. Omgekeerd
toch hadden zij ons wellicht in staat gesteld, het
ongewone verschijnsel te verklaren, dat het schild
tusschen 1349 en 1352 zoo aanzienlijk in waarde
is verminderd, wat al heel moeilijk te rijmen is
met de ook elders waargenomen a a n hou den d e
verzwakking der rekenmunt. Zoude het niet mogelijk zijn, dat in dien tusschentijd de rekenmunt ~an
mala pecunia weder tot bonum pagamentum is
teruggebracht en dat de hiervoor uitvoerig behandelde verzwakking slechts een tijdelijke maatregel

6-1

is geweest? Het blijkt, helaas, uit niets. Alleen zoude
de anders zeer ongewone verzwakking van het
schild dan verklaard zijn, als het onmiddellijke
gevolg van de versterking van de rekenmunt.
De waarde van het schild toch zoude dan zijn
geweest in
'344
328 û bon. pag.
'346-'349
432 Û mal. pee. of 324 ..
6
'35 2360 ..
hetwelk'35een zeer gewoon verloop is. De onbeduidende waardevermindering van het schild van
328 op 324 û bom. pag. heeft werkelijk plaats
gehad, zooals blijkt uit eene boeking van het Jaar
'348 (ll 23): Computat in expositis Wernerus de
200 libris et 63 libris datis et solutis per eum
consanguineis Stephani Roberti ;" scudatis quolibet scudato pro 20 grossis et dimidio recepto et
pro 20 groszis et uno Brabantino escposito 3 'li: 4:Jl
boni pagamenti facientes in mala pecunia 4 'il 5 .Jl
4 Û. I)
Einde '356-begin 1357 wordt de waarde van
het schild gebracht op 24 gr. of 384 Û. Dit blijft
voortduren tot begin '359. Daarna is en blijft lot
'388 het schild gelijk aan 24 Vlaamsehe groot of
12 plak. Zoolang het 'il gelijk is aan 8 plak (tot
I)

363 'ü: = 63120 ll: 3 'tli 4 J) = 768 Û 4 'ü: 5 .1\ 4
gr = 201/2 X 16 of 32& a.
20 1/ 4 gr. =
20 1/ 4 X 16 of 324 û.
Het verlies per sehild bedroeg alwo 4 d.
263 'ü: =
63120 "f 192 18141 schild.

20 1/2

328

Verlies 4 X 192 of 768 a bon. pag.
768 Q bon. rag. = 4/3 X 768 of 1024 û mal. pee:
(De Cameraar heeft de breuk 18/ 41 verweerloosd.)

a:

=

1024 cl:.

ó2

10 den loop van 1372) en een plak alzoo gelijk is

aan

2t

of 30 d, is het schild ~ 12 X 30 of 360 d.

Daarna, als het

~

gebracht is op la plak en een
plak alzoo gelijk is aan 240 of 24 d, is het schild
IO

~

12 X 24 of 288 lt.
Van 1356-1359 was het schild a1zoo gelijk aan
24 gr. (van 16 d); daarna voortdurend gelijk aan
24 gr. (van J 5, - later 12 a).
In de rekeningen van 1360, 1362, 1363, 1364,
1365, 1367 en 1368 zijn schilden geboekt, die
nader zijn aangeduid als Scudatus Brugensis of
Bruxsche schilt. Dit muntstuk wordt over geheel
dien duur in rekening gebracht voor 24 gr. en is
dus in waarde gelijk aan het s c h il d.

Naast het schild van 24 gr. treffen wij in Juli,
1367 (11 467) een duurder schild aan n. 1, een
schild van 24'12 gr. Voor het eerst in November
van datzelfde jaar (11 473) verschijnt de scudatus
antiquus, in de Dietsche rekeningen oe/de schild
genoemd. Het blijft zich over het geheele tijdperk,
waarvan de rekeningen tot nu toe zijn uitgegeven,
met e e n e steeds opklimmende waarde
vertoonen naast het schilt, dat 0 n v er a n der lij k
24 gr. blijft gelden en dat in de rekeningen van
1376, 1382 en 1383 ter onderscheiding van het
oude schild, enkele malen licht schilt wordt genoemd.
(b. v. IV 254)
Er bestonden twee verschillende oude schilden n.l.
het Keizersschild en het Fransche schild.

Zij werden meestal geacht te zijn van gelijke
waarde en eene verbintenis, in oude schilden aangegaan, mocht in den regel door den schuldenaar
naar verkiezing in de eene of in de andere munt
worden betaald I).
Van 1357 tot en met 1363 wordt het oude schild
enkel scudatus antiquus of oe/de schilt genoemd.
In het daarop volgend jaar wordt er onderscheid
gemaakt tusschen het Fransche schild en het
Kei ze r s s c h i I d en dit blijft voortduren tot het
jaar 1376, waarna het Kei z ers s c h i I d uit onze
rekeningen verdwijnt. Het Fransche schild
is daarin altijd een weinig meer waard dan het
Keizersschild.
Zooals ik reeds heb opgemerkt, steeg het oude
schild voortdurend in waarde. In het volgend
staatje is deze muntversterking aangetoond. Het
staatje geeft dus tevens een trouw beeld van de
aan die versterking gepaarde verzwakking der
rekenmunt.

J)

•.. .pdnJ t:üynre pennio,g-Iu men grudm gukkn uhilt

<Jlt sctmineJ f/tln Vrancrilu ViU,.
uil/illghe paymenlt eoers. Anno 1347 (Nijboff, Ut 30.)

slu,sers flan RMftffl

levln

,u,. muntm
er: twyntkk
,

....

WAARDE VAN HET
AANDUIDING

JAAR.

DAG.

VOLGENS

I

Oud
Keizers IFransche
Schild. Schild. Schild.

DE REKENING.

gr.

il

gr

1~

NB. Grooten van

1357 NoV.26
1358 Juli 27
?
"
?
1359
?
1360
1361 Juli 25
?
1363
?

"

1364

"

scud. antiq
scud. antiq.
scud. antiq.
scud. antiq.
seudatus
oelde schild
oelde schild
oelde schild

27 4 04
28 4 20
28! 4 27;
30 45°
3 I 1465
32 480

-

IS il
1I. 3.473
• 569
• 574
• 61 3
• 71 1
lIl. I. 54
• 249
• 238

26. 396
26j 400

DEEL
EN
BLADZIJDE.

I

I

Het l1UJf:ht tot Gr07lingkn
niet meer glu/den dan
31 ru« gr.

?
?

Keysers schild
Vraneryesehe seh.

I

480
132 1
32t 487i

I I

38 Vr. schild werden uitgegeven
te Groningen. De Cameraar verloor
er aan 161/'J gr. = 2471/ 2 0:.

•
"

357

"

IIl. 2. 16
oelde Keysers seh.
510
I 134
oelde Keysers seh.
17
34f 15I3t
" 16
"
oelde Keysers seh.
13415I7!
"
oelde V rancr, seh.
I
35t 5z8i ""
"
"
Keysers schild
.37 555
97
1368
"
Vraoerycsehe seh.
SÓ2!
37~
" 160
"
olde schild
39 585
13"69
"
161
600
olde schild
" Juli 16 olde V rancr. seh. 4°
" 252
4° 600
"
"
28 olde V rancr. seh.
40 600
"
"
"
"?
161
1
olde .cbild
4 615
"
"
2
0
olde schild
63
?
4
"
" 200
"
olde schild
?
43t 648•
"
2'
"
olde schild
?
43' 65
"
olde Vrancr. seh.
?
44!I 667' " 25"6
"
"
I I
1367

?
?
?
?
?
?
?
?

WAARDE VAN HET
AANDUIDING
JAAR.

DAG.

VOLGENS
DE REKENING.

Oud
Schild.

.

d

gr.

IKeizers
IFransche
Schild. Schild.
d Jgr·1 d

gr.

DEEL
EN
BLAD-

ZIJDE.

Aan het slot der rekening van
1369 wordt het verlies geboekt
van 42 oltk sck. dit v)'tghrg/u'lJen
worden 'lJor 40 gr. mde weder
ghrwisstlt vor 41 gr. makm 2 'ti;
IZ J) 6 ct; eveneens van 42 olde
gr. vytgkegkeven 'lJor 40 p. mdt
ghewisstlt tror 4Z p. maken 5 'u:
5 .6 (111. 2. 259.)

1370

"
"
137'

"2
137
"
"

?
?

,
?
?
?
?
?

oelde Vrancr.sch.
SI 765 111. 2. 262
oelde Keysers seh.
52 780
" "
oelde V rancr.sch.
53 795
" 339
"
6
oelde schild
5 840
"
0
Vrancrixsehe seh.
6
84
,
5
396
" 435
oelde schild
56 840
" 450
oeldeKeyserssch.
56 840
"
68
oelde Keyserssch.
855
157
1
" 4
In het vervolg ponden
van JO pl. à 24 d.

?
oelde schild
56
?
oelde schild
58
?
Keysers schild
Vrancrixsche sch. 1
?
"
?
oelde
V ranc. seh.
"
Feb.
I
I
oelde
schild
6
58
'37
April 5 oelde gal. Keys.s.
"
?
Keysers schild
"
?
oelde schild
60
" Dec. 24 Vraner. schild
"
?
oelde Vrane. seh.
r 377
137 8 uni 14 oelde schild 60
60
Juli 25 oelde schild
"
Vranerixsche sch.
?
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In de rekening van 1352 komt op twee plaatsen
een scudatus novus voor (11 118. '41) tegen eene
waarde van 17 gr. of 272 d. Het wordt overigens
niet aangetroffen. In dezelfde rekening verklaart
de Cameraar ontvangen te hebben 7 scudatos novem
brabantinos jacit 10 'ti: 13 jl. (11 172). Ik vermoed,
dat wij hier te doen hebben met eene schrijffout.
In de rekening 1369 (II1. L 161) is het Dordrechische schilt geboekt, dat wij overigens in de
uitgaaf niet aantreffen. Het heeft daar eene waarde
van 38 gr. of 570 d.

21 4
253
270
270
349
395
394
395
17
S8
85

Ik ben nu genaderd tot den m 0 u to n, eene munt,
die in de middeleeuwen een haast even groote
rol heeft gespeeld als het schild.
De m 0 u ton wordt in onze rekening motton,
mutton of muttoen genoemd en komt het eerst voor
in een post van 2 Augustus 1360 (Il 709) I). Voor
de tweede maal is hij geboekt op Kruisdag 1361
(I1I, I, 35). Hij heeft daar eene waarde van 28 gr.
of 420 Û. Tot in het begin van 1364 (I1I, I, 133,
135. 238, 346, 408) treft men hem immer tot een
zelfde bedrag aan. Dan verschijnt de nye motton
en wordt de motton zeldzaam. In de rekening van
1365 wordt hij nog een enkele maal genoemd (I1I,
I, 5'3. 524).
In die van 1367 komt hij nog tot
eene waarde van 28 gr. voor en wordt daar, ter
onderscheiding van zijn nieuwen naamgenoot, oe/de
motton genoemd (lIl, I, 638). Als wij hem later
nog zien verschijnen, - het laatst in 1369 (I1I, "
'31), dan duidt men hem ,,:an als motton van .8gr.

nu,

'31.)

De "ye motton komt het eerst voor in de rekening van 1365. In den loop van dit jaar werd de
munt van 27 gr. of 405 d gezet op 26 gr. of 390 û
(lIl. I, 453, 503.) In een post van 30 October 1365
komt hij nog tegen 27 gr. voor, zoodat de bedoelde
zetting na dien dag moet zijn geschied. De nye
motton wordt tot in den loop van 1368 aldus, later alleen motton genoemd. Hij blijft, tot 1376,
13 plak of 26 gr. gelden. Na dat jaar komt hij
I)

... Sl!~ mut nu fac,

4J2s/t tt per stuk.

10 '11: 6 ,1) 4 0:. Dat geeft eene waarde v~n
De breuk doet aan eene schrijf~ of dmkfout denken.
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niet meer, voor. In dien tusschentijd komt nog
een enkele maal een mot/on van 27 gr. voor, o. a.
m October 1368, waar hij goede motton wordt
genoemd (IlI, 2, 143).
Rosckensmottone komen voor:
anno 1368 tot eene waarde van 26 gr. (lIL 2. I I 5)
(lIl. 2. 157)
27
"
"
"
"
"
0
(IIL 2. 160)
1369 "
3 l
"
0
6
(IIL 2. 263)
137
3
"
"
"
"
"
6
(lIL 2. 292)
29 S e pt. "
"
"
" 3
"
Op 28 Februari 1369 I) is een crucekens motton
geboekt ad 26 gr. of 390 Û (lIL 2. 100).
Een dubbelden mofton komt voor:
~ei

1369 tegen 56 groot (lIL 2. 252)
(lIL 2_ 201)
"
"
57
(IIL 2. 292)
30 Oct, 1370
64

In de rekening van '373 is geboekt een Dordrechtsche dubbel moft. tot eene waarde van 70
groot (IV. 86)_
In de rekening van 1346 komt een florenus
parvus voor ter waarde van I 'i!: (mala pecunia)
(I. 256).
I) Het kan ook 8 Maart 1368 zijn. De boeking staat aan het einde
der rekening, die loopt van 2:2 Februari 1368 tot 22 Februari 1369 en is
gedateerd des wonsd. na den ZfJn1und. Rmziniset1'e. Zooals ik in de inleiding

opmerkte, bevatten sommige rekeningen enkele posten, die tot het volgend
dierratjaar behocreri.
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In die van [355 is een fiorenus aureus geboekt
ad I 'I< 3 ft 4 Û of 280 Û (Il 300).
De gkulden hellingk komt eenige malen voor in
de rekening van 1365. Hij werd te Keulen uitgegeven op 28 Mei en in de rekening verantwoord
tegen 24'/. Vlaamsehe groot op 363'/. Û, - op
1 Augustus tegen 24 VI. gr. of 360 û en op 20 December tegen 27 VI. gr. of 405 û (lIl. I. 523. 524.)
Op 20 Juli bracht iemand 12 van die muntstukken
uit Keulen mede. Zij werden te Deventer verkocht
tegen 23'" VI. gr. of 353! û het stuk (lIl. I. 478.)
De /{kulden kellingh komt nog eenige malen
voor in de rekening van 1383 telkens tegen eene
waarde van 24 plak of 576 û (VI. 58. 87. 95.131.)
De nieuwe Cameraars namen van de Cameraars.
die 22 Februari 1367 waren afgetreden, 56 Colscker
groten over ad 25'j, Û. Deze werden in den loop
van dat jaar verkocht tegen 22'f, Û per stuk
(lIl. 2. 33).

Op I I
grote, die
waren (IV,
dat maakt

Oct. 1375 werden beproefd 16 halve
tot Vollenkoe (Vollenhove) geslagen
2(6). Zij hadden Cameraars 8 ft gekost,
6 û of I t groot per stuk.

In de rekening van 1369 zijn verantwoord 21/,
Engelscke nobele elk stuc van 72 gr. ende 12
placmouwen maken 12 'I< [5 ft (lIl 2. 161). Elke
placmonw is alzoo gelijk aan 30 Û.
In de rekeningen van 1370 en 1372 komen witte

5

penn-ingen voor, waarvan er 14 gelijk zijn aan een
schild (lIl. 2. 26J, 296,436). Een w i tpen n ing is
alzoo gelijk aan 25;/, it.

Op 28 April J375 droeg Roelikin die Piper naar
Av-ioen (Avignon) 2s/rancken, waarvoor 60 H: wordt
uitgetrokken (IV. 239). Dat maakt voor J frank
2 'IJ: 8 .Jl of 576 it.
Uit enkele posten der Cameraarsrekeningen is de
prijs van het zilver op te maken. Ik meen goed
te doen mijne berekeningen op dit punt in deze
mijne studie op te nemen, omdat die prijs in
onmiddellijk verband staat tot de muntwaarde.
Het gewicht van het zilver is opgegeven in marken en looden, echter zonder nadere aanduiding.
Gebruikte men in de 14' eeuw te Deventer het
T r 0 0 is ch of het Keu I s c h gewicht om zilver te
wegen? Ziedaar eene vraag, die ik bij gebrek
aan bescheiden niet tot oplossing kan brengen.Bij besluit in het jaar J473, genomen door schepenen, raad en ondermans van Utrecht, werd
bepaald, dat dieghene, die met cleynoten, juwelm,
g'esteente, gout oJte zuivere ommegaen, zullen wegen
mit Troys ende Coelsch gewichte als van outs gewoenliken is geweest te weten gout ende gesteente
mit Troys gewuhte ende zuiver ende ander cleynoten ende juwelen mit Coisch gewichte I).
In het laatst der '5 d' eeuw werd te Utrecht
alzoo, als van outs gewoenlz'chen was, het zilver
gewogen met Keu I s c h gewicht. Dat dit aldaar
"""1)

Mr, KASPER BURMAN.

Utrechtuhe jaarboeken 1758, IU, 89.

ook in de 14de eeuw het geval is geweest, mag
men behalve uit de even geciteerde woorden met
heel veel grond besluiten uit de bekende vasthoudendheid onzer voorvaderen in dergelijke zaken.
En om den nauw en band, die tusschen Utrecht en
Deventer bestond, is het niet onwaarschijnlijk, dat
ook in deze laatste plaats het zilver met K e ti I s c h
gewicht gewogen werd, - ja moeten wij, zoo lang
het tegendeel niet blijkt, voorloopig aannemen, dat
dit in waarheid het geval is geweest.
De Keulsche mark was gelijk aan z33.855 gram I).
Zij was verdeeld in 16 lood en een lood was alzoo
zwaar 14.6159375 gram.
In de rekening van 1365 wordt de koopprijs van
10 lood zilver geboekt, die buiten den arbeyt
8 1/, 2) Vlaamsche groot gekost hadden (lIl. I. 485).
De mark kostte alzoo 136 VI. gr. of 8 1/. 'iii, dat
maakt voor I gram 8.723 ö: terwijl men voor I 'til 27.512
gram zilver kon koopen.
In de rekening van 1368 wordt de koopprijs van
63 lodighe marc siloers geboekt ad 6\/2 schild
(lIl. 2. 103). De mark kostte alzoo 9'/. 'iii, dat
maakt voor I gram IO,oo6 d terwijl men voor I ~
23.985 gram zilver kon koepen.
In de rekening van 1371 wordt de koopprijs van
I loet zilvers geboekt op 15 gr. (lIl. 2. 3z7).
De mark kostte alzoo 15 'iii, dat maakt voor
[ gram 15.394 Ö:, terwijl men voor I 'ii: 15.59 gram
zilver kon koopen.
IJ Aldus vastgesteld bij de Duitsche muctcc ..ventie van 30 Juli 1838
(Preuss. Gesete-Sammlung 1839 blz 18)
2)
In de uitgaaf staat 9. Dit IS echter een drukfout en moet zijn 8 ll2.

Eene vergelijking van de waardevermeerdering
van het zilver met de waardevermeerdering van

het oud schild doet ons zien, dat beide vermeerderingen gelijken tred hielden, immers:
I

mark
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"

"

1365 waard 81/2
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n
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Deelt men elk der cijfers door 4'/"

dan krijgt

men:
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"
"

480 a
550'/17 a
847'/17 d,

wat merkwaardig overeenstemt met de waarde
van het oud schild, zooals die in den hier vooraf-

gaanden staat op de drie bedoelde jaren is aangegeven.
AUG. SASSEN.

