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Maatstelsel
Tot de uniformering van de maten en gewichten in de Franse Tijd, had vrijwel elke grotere
plaats zijn eigen maten en gewichten. Volgens F.TH.W. Smeets hanteerde men te
Guttecoven de Sittardse roedemaat. Het is bijna grappig om te lezen dat de zogenaamde
kleine roede "ca 20,5499" m² was. Hoe precies kan men zijn? Bij de naaste buren Born,
Limbricht en Einighausen gold volgens Smeets echter 1 roede = "ca 20,25".1 In de
internetpublicatie "Diederen van Puth" wordt echter vermeld dat te Born, Grevenbicht,
Susteren en Urmond gold: 1 roede = 20,22 m² en dat te Sittard, Munstergeleen,
2
Broeksittard en Limbricht (!) gold 1 roede = 20,55 m². Omdat in het meetboek niet was
aangegeven hoeveel m² een roede was, moest eerst bepaald worden of te Guttecoven
inderdaad de Sittardse roedemaat gehanteerd werd. Om hier achter te komen is een qua
oppervlakte nauwelijks veranderd stukje dorp gebruikt. Het gaat om het stuk dat aan de
voorkant wordt begrensd door de tegenwoordige Wijnrankenstraat en aan de zijkanten door
respectievelijk de Beukenboomsweg en de Kerkstraat. Aan de achterkant liep de
dorpshaag, die toen de schrijver jong was
nog vrijwel overal intact was. Hiernaast is
het betreffende stuk te zien. Doordat men
vroeger de huizen direct aan de straat
bouwde, is aan te nemen dat de ligging
van deze straten tussen 1743/1744 en
1840 niet veranderd is, al zijn aan de
zijkanten kleine afwijkingen mogelijk
omdat de bebouwing hier niet doorliep.
Aan de kant van de Kerkstraat ontbrak de
bebouwing uit 1840. Aan die zijde lag
toen 'een kamp' (= een omheind veld
lag). Dit is als nr. 23 beschreven. Verder
lagen hier de huisplaatsen 18, 20, 21 en
22 plus plaats 19, waarbij niet vermeld is
dat het om een huisplaats ging. De een
gezamenlijke oppervlakte van deze
stukken was 447,75 roeden.
Volgens de OAT had deze sectie een oppervlakte van 9.180 m². 9.180 / 447,75 = Daarmee
komen we uit op 1 roede = 20,503 m². Dat maakt het aannemelijk dat inderdaad de
Sittardse roedemaat is gebruikt. We blijven dan zitten met een afwijking van ongeveer 22
m². Dat kan komen door verschillen aan de zijkanten en het feit dat de kleinste
meeteenheid de voet (bijna 30 cm) was. Bij een huisplaats van gemiddeld 60 meter diep
kan door afronding naar boven of beneden oplopen tot een afwijking van 15 cm x 60 m = 9
m² per huisplaats (hetgeen er bij een groter aantal huisplaatsen minder toe doet omdat de
ene keer naar beneden en de andere keer naar boven zal zijn afgerond en op basis van
kansverdeling bij grotere aantallen de afronding naar boven en naar beneden elkaar in

1

2

F.TH.W. Smeets in R. Janssen e.a., 'Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden', Born, 1978,
pag. 168.
Zie het overzicht op pag. 107 van deel 3 van deze J. Diederen verzorgde publicatie, te raadplegen via
http://www.rijckheyt.nl/sites/rijckheyt/files/pdf/genealogie/Diederen.pdf.
-1-

© 2020 Jos Goltstein

evenwicht zullen hebben gehouden). De maatvoering is gecontroleerd door alle
huisplaatsen in Excel te zetten en 'te spelen' met de roedemaat.
Uit de totaaltelling van hetgeen de landmeter in een dag gemeten had, kon gemakkelijk
worden afgeleid dat 1 bunder = 4 sil en 1 sil = 100 roeden. Kijk maar:

9 x 400 + 2 x 100 + 64 3/4 = 3.864 3/4

2 x 400 + 1 x 100 + 30 1/2 = 940 1/2

Terwijl bij de huisplaatsen en velden gemeten werd in bunder, sillen en roeden, wordt in het
Stuijr Register gemeten in morgen, virtel (= 1/4 morgen) en roeden. De verandering in
maatvoering moet te maken hebben met het feit dat de informatie uit het Stuijr Register uit
het eind van de 18e eeuw stamt, dus ongeveer 50 jaar jonger is dan de opmetingen.
Over de morgen heerst de meeste onduidelijkheid. Volgens de 'Kellnereyrechnungen' van
het ambt Born uit het rekeningjaar 1609-1610 bestond een bunder uit 3 morgen en 1
morgen uit 133 1/3 roeden.3 Th.M. Oberdorf schrijft dat in 1715, toen landmeter Johan
Bollen het grondgebied van Sittard heeft opgemeten, een bunder echter 400 roeden was en
een morgen 150 roeden. 4 Dat was ook nog zo in de Franse Tijd (1 arpent = 150 verges).
De auteurs van 'De parochie van St.-Nicolaas te Guttecoven' merken in een noot op dat
met 150 roeden een grote morgen bedoeld werd en dat er ook een kleine morgen was, die
gelijk stond aan een sil, die weer gelijk stond aan 100 roeden.5 Wat in de 'Steuer- und
Pensions-rechnungen des Dorfes
Guttekoven' met een morgen bedoeld
wordt, is op het laatste blad beschreven.
Hier rechts is te zien dat één morgen uit
150 roeden bestond en dat één roede uit
16 voet bestond. Het blijkt ook uit de
hiernaast afgebeelde optelling bij Wilm
Demacker (ein ackermann). Tel je bij 2
morgen, 3 viertel en 12,75 roeden 23
roeden op, dan zet je 41,75 roeden om in
1 viertel en 4,25 roeden (37,5 + 4,25 =
41,75) en maak je van de vier viertel een
hele morgen.
Dat de roedemaat hetzelfde is gebleven, wordt bewezen door land van de pastorie van
Limbricht. Hieronder is te zien dat het in 1743/1744 om 246,5 roeden ging en hoe dit veld in
de 'Steuer- und Pensions-rechnungen des Dorfes Guttekoven' vermeld wordt.
3

4

5

Zie N.G.H.M. Eussen e.a. , 1990 a.w., pag. 71. Deze 'Kellnereyrechnungen' geven een overzicht van de
inkomsten die de hertog van Gulik ontving uit het ambt Born.
Th.M. Oberdorf, 'Stadt und kirspel Sittardt "grondig" bekeken' in 'HJLZ', 1991, pag. 154. Hij geeft geen
2
waarde voor de roede, maar zijn omrekeningen laten zien dat hij ervan uitgaat dat 1 roede = 20,5 m . Het
duidelijkst blijkt dat uit deze omrekening: 890,36 ha = 434.322,5 roeden (ibidem).
A.P.J. Jacobs e.a., 'De parochie van St.-Nicolaas te Guttecoven, Sittard, 1991, noot 48 op pag. 275. Zie ook
pagina 29 van de belastinglijst in het artikel 'Pacht en belasting'.
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Merk op dat 1 x 150 + 2 x 37,5 + 21,5
= 246,5.

Tenzij anders vermeld zullen we daarom de volgende oppervlaktematen gebruiken:
1 roede = 20,55 m2
1 sil = 100 roeden, dus 2.055 m2
1 bunder = 4 sil of 400 roeden, dus 8.220 m2

1 morgen = 150 roeden, dus 3.082,5 m2
1 virtel = 37,5 roeden, dus 770,625 m2
1 fuss (voet)6 = 1/16 roede, dus 1,28 m2

Bij de inhoudsmaten is de verwarring veel groter. We beperken ons tot de korenmaat.
Omdat bij huisplaats 13 uitdrukkelijk sprake is van een last van "1 vat rogge, Sittarder maat"
en te Guttecoven ook al de Sittardse roede in gebruik was, mogen we ervan uitgaan dat het
om de korenmaat ging, zoals die te Sittard gebruikt werd. Volgens het Meertensinstituut zou
één vat Sittarder maat 25,1 dan wel 29,7 liter zijn.7 Er is echter een artikel uit 1983 van J.H.
Tieleman over Limburgse korenmaten, waarin deze vermeld dat in het streekmuseum te
Sittard zich een spaanhouten korenmaat bevindt met op de buitenkant het stadswapen van
Sittard en het jaartal 1761 ingebrand. Daarover schrijft hij: "De berekende metrieke inhoud
van de maat is ongeveer 32,331 liter".8 In de al genoemde 'Kellnereyrechnungen' van 16091610 kunnen we alleen lezen hoe de maten zich tot elkaar verhouden. Het volgende
overzicht, afkomstig uit de rekeningen zelf, is daarin afgedrukt (hetgeen tussen haakjes
staat is toegevoegd ter verduidelijking):
1 Malder = 6 Vass (dus 1 malder = 6 vaten)
1 Vass = 4 Cop oder verthel (dus 1 vat = 4 koppen of een vierde deel)
1 Cop = 5 Quart oder 4 Mutgen (dus 1 kop = 5 quarten (!) of 4 mutgen)
1 Q thut 4 Pinten (dus 1 quart = 4 pinten) aber in der Habermass ist ein Cop 6 Q minus 1
Pint (dus als haver wordt gemeten geldt 1 kop = 5,75 quart)
Ook te Maastricht zou volgens J. Roosen haver een andere maatvoering kennen dan de
rest van het graan. Hij meldt dat volgens de Maastrichter maat gold: 9
Voor alle gewassen behalve haver:

en voor haver:

1 vat graan = 23,34 liter
1 malder graan = 140,04 liter
1 mud graan = 560,16 liter

1 vat haver = 31,12 liter
1 malder haver = 186,72 liter
1 mud haver = 746,88 liter

In Maastricht zou de afwijking bij de meting van haver dus 33% zijn, terwijl die in Sittard
maar 15% is. Uit Roermond horen we echter niets van een dergelijke afwijking voor haver.
6
7
8

9

Voor de 'voet', zie N.G.H.M. Eussen e.a, 1990 a.w., pag. 135 'Kaart van Doerenwerths Koheweidt uit 1611'
Zie https://www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/1013.
J.H. Tieleman, 'Limburgse korenmaten uit de periode eind 17de tot eind 19de eeuw', in 'HJLZ', 1983, pag.
130.
J. Roosen, 'De rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18e
eeuw. Een vergelijkende studie op basis van de domaniale documentatie van de abdij van Hocht te
Lanaken.', Gent, 2013-2014, pag. X.
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Op de website van het archief van Roermond is op een ongedateerd stuk te lezen dat een
malder 167,7 liter zou zijn.10 De maatvoering van haver verschilt volgens deze opgave
alleen in die zin dat in plaats van een schepel van 6 x 2,33 liter bij haver een sester van 6 x
2,33 liter wordt vermeld. Roebroeck ging er in zijn werk over 'Het Land van Montfort' vanuit
dat één malder 166,7 liter was.11 Later heeft W. Tijms dit verbeterd. Volgens hem moet het
176,7 of 177,336 liter zijn.12 Ook hij zegt niets over een afwijkende havermaat. Het zou ook
erg vreemd zijn als alleen voor haver een apart meetvat gebruikt zou moeten worden. Het is
eerder voor te stellen dat omdat haver zoveel lichter was dan rogge of tarwe, men het
gewone vat gebruikte maar met een aparte maat nog wat extra's in de haverzak goot. Bij
gebrek aan bewijs gaan we er maar vanuit dat er in de 17e en 18e eeuw geen verschil
meer werd gemaakt.
Al met al is het geen wonder dat in veel studies een omrekening in liters ontbreekt. In zijn
'Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800' uit 1979 vermeldt
J.C.M.G. Jansen zelfs nergens wat de inhoud van een vat was, terwijl dat toch essentiële
informatie lijkt. Hij schrijft alleen: "Het par is 48 vaten graan, resp. gevormd door 24 vaten
rogge en 24 vaten haver of 24 vaten rogge en 8 vaten gerst en 16 vaten haver."13 Ook hier
geen enkele opmerking over een afwijkende havermaat. Eerder had hij wel al een
aanduiding gegeven. In zijn bijdrage aan 'De geschiedenis van de landbouw in Limburg
1750-1914' uit 1965 kan men namelijk in een noot het volgende lezen: "1 malder = bijna
0,25 hl."14 Dat is echter eerder de inhoud van een vat Maastrichter maat. Dat zou 23,34 liter
zijn. Het blijkt dat hij malder en vat in dit werk heeft verwisseld. Op pag. 27 heeft hij een
tabel afgedrukt waarin volgens het bovenschrift zijn opgenomen: "De prijzen van tarwe en
rogge in Maastricht van 1785-1796 in Luikse stuivers per malder". Kijken we naar de prijs in
1785, 1786 en 1787, dan was die voor rogge te Maastricht respectievelijk 27, 38 en 32
stuivers. Omdat een stuiver 1/20 deel van een gulden was, komt dat neer op (LG = Luikse
gulden) 1,35 LG, 1,9 LG en 1,6 LG voor 140,04 liter als men de juiste maldermaat gebruikt.
In Roermond was die prijs in Roermondse gulden (RG) per Roermondse malder in dezelfde
jaren (met als peildatum 30 november) respectievelijk 9,6 RG, 9,6 RG en 12 RG voor 176,7
liter.15 Volgens Tijms bevatte één Roermondse gulden vanaf 1749 6,26 gram zuiver zilver.16
De Luikse gulden stond toen gelijk aan 0,7 Brabantse gulden en deze stond weer gelijk aan
6/7 Hollandse (of Generaliteits-) gulden van 9,62 gram zuiver zilver. Dus bevatte een Luikse
gulden ongeveer 5,77 gram zuiver zilver.17 Omgerekend naar Luikse gulden en de
Maastrichte korenmaat, was de roggeprijs in Roermond in die jaren dus respectievelijk 9,6 x
6,26/5,77 x 140,04/176,7 = 8,25 LG, weer 8,25 LG en 12 x 6,26/5,77 x 140,04/176,7 =
10
11

12

13

14

15
16
17

Zie https://www.archiefroermond.nl/nl/onderzoek/regesten-2/maten-gewichten-geldsoorten.pdf, pag. X
Zie E. Roebroeck, 'Het Land van Montfort, een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820',
Assen, 1967, pag. 313/314.
W. Tijms, 'De effractie van Sint Andries te Roermond (1599-1948)', in 'Studies over de sociaaleconomische
geschiedenis van Limburg', nr. 34, 1989, pag. 122, geraadpleegd van
http://shcldata.betawerk.eu/jaarboeken/1989/files/assets/basic-html/index.html#116.
J.C.G.M. Jansen, 'Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800', Assen, 1979, pag.
302.
J.C.G.M. Jansen in J.F.R. Philips e.a., 'Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914', Assen, 1965,
noot 2, pag. 31.
Tijms, 1989 a.w., pag. 155.
Tijms, 1989 a.w., pag. 131.
Zie K. Lemmens, 'Rekenmunt en courant geld' pag. 37, geraadpleegd van https://www.egmpvzw.be/Pdf/jaarboeken/1990%20-%201999/JEGMP_1998_1.pdf. Voor de wisselkoers van de Luikse gulden
zie bijvoorbeeld M. de Vroede, Meesters en meesteressen. Een sociale geschiedenis van de leerkrachten
lager onderwijs in België, deel 1, Het , Leuven, 1999, pag. 142.
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10,32 LG. Dat is gemiddeld ruim 5,5 keer zoveel. We kunnen ook naar de "effracties van de
schepenen" te Luik kijken. Gemeten in "gulden Brabant-Luik" (= LG) "per seester (31,29
liter)", is deze in 1785. 1786, 1787 respectievelijk 2,28 LG, 2,25 LG en 2,63 LG.18 Dat is per
140,4 liter 10,23 LG, 10,06 LG en 11,77 LG. Dat is gemiddeld 6,6 keer zoveel dan de
effracties die Jansen geeft. Als de malder van Jansen een vat is, dan ligt de prijs van
Maastricht mooi tussen die van Roermond en Luik in.
In deze studie zullen we de graanmaat hanteren die Henri Hermans in een tabel achterin
het meetboek heeft opgenomen. Hieronder is deze tabel te zien. De koptekst luidt: "
Reduction (= herleiding) der Sittarder fruchte mass in millilitres

Volgens deze lijst staat 1 vat Sittarder maat gelijk aan 28,571 liter. Dit is een afronding,
want te zien is dat 30 vaten 857,143 liter is (en 857,143 / 30 = 28,5714333..). Ook is te zien
dat 1 cop 1/4 vat is (28,571 / 4 = 7,143 (afgerond). Verder is te zien dat 1 molgter niet
verward mag worden met een malder. Een molder is 1/16 Sittarder vass = 1,786 liter. Een
molgter werd ook wel een 'mutgen' genoemd.19 Één malder = 6 vaten = 24 koppen = 96
molgter = 171,43 liter. Vreemd is dat Hermans deze maat niet vermeld.
Door de maatvoering van Hermans aan te houden, eren we niet alleen zijn werk, maar
zitten we ook mooi tussen de grootste en kleinste opgave van de Sittarder graanmaat in,
met een marge van 13% naar boven en naar beneden. Dat betekent echter ook dat de als
er sprake is van pacht of dergelijke in de vorm van graan (dus 'in natura') bij de omrekening
een fout van 13% naar boven of naar onder mogelijk is.
18

19

Zie Jean Pieyns en Wigbolt Tijms, 'De graanprijzen van Luik (1400-1940). De effracties van de schepenen
(etc.)', in 'Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, XXXVIII-1993', pag. 132 en 136,
graadpleegd van http://shcldata.betawerk.eu/jaarboeken/1993/#73.
J.M.S. Oremus, in N.G.H.M. Eussen e.a., 1990 a.w., pag. 71.
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Muntstelsel
Omdat op een gegeven moment bij de grootste verpachter de pacht veranderde van pacht
'in natura' naar geldpacht en we willen weten of de pachtdruk veranderde, kunnen we er
niet aan ontkomen in te gaan op het muntstelsel. Op dit gebied was er in het ancien régime
(de periode van de Middeleeuwen tot de Franse Tijd) sprake van vrijwel complete chaos.
Allerlei munten en munteenheden werden naast en door elkaar gebruikt.20 In principe waren
de wisselkoersen gebaseerd op de zogenaamde intrinsieke waarde van de munten.
Doordat bij het omwisselen vaak tussenmunten gebruikt werden en herhaaldelijk werd
afgerond, konden er wisselkoersverschillen ontstaan, waar geldhandelaren van konden
profiteren. Het geheel werd bemoeilijkt doordat verschillende munten onder dezelfde naam
in omloop waren en in overzichten niet altijd duidelijk is om welke munt het gaat. Als
voorbeeld van de onduidelijkheid zijn hieronder twee lijsten te zien met een "evaluatie der
zilvere geldspecien, zoo de zelve in dezen Lande gangbaer zijn" uit de 'Maestrichter
almanach voor het jaer 1796'. Staat bij de tweede eenheid niets, dan moeten stuivers, dus
1/20 gulden bedoeld zijn; een penning is 1/100 gulden, een kreitzer 1/60 gulden en een
oord 1/80 gulden.

Te zien is dat in de linkertabel 1 Duytsche daelder gelijk staat aan 3 Luykse gulden en 2,1
gulden Brabants courant en dat dus 1 Luykse gulden 0,7 gulden Brabants courant is. In de
rechtertabel geldt dat 1 Ducaton gelijk staat aan 5,25 Luykse gulden en 3,5 gulden
Brabants courant en dat 1 Luykse gulden dus 0,67 gulden Brabants courant was. Dat komt
dus al niet overeen. Merk op dat in beide tabellen de gulden Brabant wisselgeld gelijk is 7/6
gulden Brabant courant. Bij de Brabant courant gaat het om het betaalmiddel (= de
klinkende munt). De gulden Brabant wisselgeld is een rekenmunt. De omrekening was
nodig om de Brabantse gulden tussen 1690 en 1725 door vermindering van het
zilvergehalte gedaald was tot 6/7 van de waarde van de Hollandse gulden.21
Vanwege het mijnenveld waarin men zich begeeft, laat men in veel publicaties de munt
gewoon staan en moet de lezer zich zelf maar een beeld vormen van de hoeveelheden
waar het om gaat. Een voorbeeld is de verder uiterst informatieve studie van F. Stupp over
grote pachtbedrijven in het Gulikse ambt Nörvenich tussen 1618 und 1830. Het losse woord
Reichshaler komt 38 keer voor, het losse woord Thaler 17 keer en Taler 3 keer. Dan is er
één keer sprake van preussische Reichstalern, één keer van Reichshaler preussisch
courant, één keer van een Kronentaler en één keer van een Silbertaler. Nergens wordt een
zilverwaarde gegeven. Wel vermeldt Stupp als hij over de graanprijzen schrijft enkele
20

21

Zie de grote hoeveelheid uiteenlopende muntsoorten die in de Sittarde Stadsrekeningen rond 1600
voorkomen, in A.E.L. Jonkergouw, 'Geld en betalen in vroeger tijden', in HJLZ deel 13, 1992, pag. 144/145.
Zie K. Lemmens, 'Rekenmunt en courant geld', in Jaarboek 1998 van het Europees Genootschap voor
Munt- en Penningkunde, pag. 38, geraadpleegd van http://www.egmp.nunaar.be/artikels/Rekenmunt.pdf
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koersen. Hij schrijft dat aan het eind van de 18e eeuw te Düren gold dat "7 Rthlr. = 560
Albus, 16 Gulden = 384 Albus = 4,8 Rthlr." en dat in de Franse tijd gold "1 Albus courant de
Cologne = 4 centimes, 1 Stüber de Cologne = 5 centimes".22
Ook de schrijvers van 'De parochie van St.-Nicolaas te Guttecoven' geven nauwelijks
informatie op het gebied van de gebruikte munteenheden. Zij vermelden alleen dat in 1664
de inkomsten van de kerkfabriek in geld 70 3/4 rijksdaalder waren minus 4 stuivers (= 70,55
rijksdaalder) en dat dit gelijk zou staan aan 302 gulden en 15 1/2 stuiver. Verder vermelden
ze in een noot dat in 1697 drie rijksdaalder gelijk stonden aan 20 Oude Grooten.23 Één
rijksdaalder zou dan in 1664 gelijk staan aan 302,775 / 70,55 = 4,29 gulden. Ze vermelden
niet om welke gulden het ging. Omdat van het zogenaamde 'Munzedikt' in 1566 tot de
invoering van de Pruisische Reichsthaler in 1750 vaststond dat een Reichsthaler 25,98
gram zuiver zilver diende te bevatten, zou de betreffende gulden ongeveer 25,98 / 4,29 =
6,056 gram zuiver zilver bevatten.24 Het moet dan wel om de Luikse gulden gaan, die rond
die tijd 6,07 gram zuiver zilver bevatte.25 Één Oude Grooth zou in 1664 dan ongeveer 3 x
25,98 / 20 = 3,9 gram zuiver zilver bevatten.26
De enige andere keer dat we de wisselkoers van een Oude Grooth in de buurt van Sittard
tegenkomen is in de 'Kellnereyrechnungen' van het ambt Born uit het rekeningjaar 16091610. We kunnen daarin we lezen dat 1.672 alte Grothen toen gelijkstond aan 46,67 gulden
en 140 Reichsthaler gelijk stond aan 315 G(ulden).27 Dat zou betekenen dat 1.672 alte
Grothen gelijk stond aan 20,74 Reichsthaler. Dus zou moeten gelden: 1 alte Groth = 0,0124
Reichsthaler. Één alte Groth zou dan 0,0124 x 25,98 = 3,22 gram zuiver zilver moeten
bevatten. Dat zou minder zijn dan het zilvergehalte aan het eind van de 17e eeuw, terwijl
doorgaans het zilvergehalte van munten in de loop der tijd juist daalde.28 Ook is vreemd dat
het bij de vermelde gulden volgens Oremus om de Oberländischen gulden zou gaan.
Daarbij zou gelden: 1 Gulden = 24 Albus, 1 Albus = 12 Heller.29 De term Oberländisch slaat
op de Duitse gebieden (als tegenstelling gebruikt voor de Niederländische gebieden). De
22

23
24

25

26

27

28

29

F. Stupp, 'Höfe, Landwirtschaft und Halfen.Eine agrar- und sozialhistorische Untersuchung der
Landwirtschaft und derGutspächterfamilien des jülicher Amtes Nörvenich zwischen 1618 und 1830',
Düsseldorf 2004, pag. 178 en 182; geraadpleegd van
https://www.academia.edu/40769874/Gutsp%C3%A4chterfamilien_und_Landwirtschaft_im_j%C3%BClich
er_Amt_N%C3%B6rvenich_zwischen_1630_und_1830
A.P.J. Jacobs e.a., 1991 a.w. , pag. 19 en noot 65 pag. 28.
Deutsche Bundesbank, 'Deutsche Taler, vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende der Talerprägung',
München, 1967, pag. 17. Voor het gewicht zie pag. 36.
Met dank aan Theo Nissen, die mij er op wees dat volgens Jean Luc Dengis, 'Monnaies de Principauté de
Liège', pag. 72-85 de Luikse gulden in die tijd 6,07 gram fijn zilver bevatte.
Men leest weleens dat met de Oude Grooth de livre tournois bedoeld zou zijn. Dat was een wijdverbreide
munt, waarvan het zilvergehalte nogal kon wisselen. Volgens Edvinsom e.a. zou het zilvergehalte van deze
munt in de periode 1603 tot en met 1635 steeds 11,61 gram zijn geweest, in de periode van 1636 tot 1641
zou het hebben gevarieerd van 9,06 tot en met 10,31 gram, van 1642 tot 1699 van 7,71 tot 8,75 gram, van
1700 tot en met 1717 van 5,85 tot 8,3 gram, en van 1718 tot en met 1726 van 3,06 tot en met 5,64 gram.
Van 1727 tot en met 1789 zou het zilvergehalte steeds 4,7 gram zijn geweest. Zie R. Edvinsson, T.
Jacobson en D. Waldenström, 'Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008', Stockholm, 2010, pag. 254,
geraadpleegd van https://www.historia.se/Riksbanken__nat_upplaga.pdf.
Zie de bijdrage van J.M.S. Oremus in N.G.H.M. Eussen e.a. , 'Het Gulikse ambt Born anno 1610', Sttard
1990, 'Monografieën uit het land van Sittard', deel 5, Sittard, 1990, pag. 129 en 133.
Zie bijvoorbeeld Theo Nissen, 'Calculatis, Rekengeld bij de cijnsheffing in oostelijk Noord-Brabant (13e –
18e eeuw)', deel 1, in 'Jaarboek voor munt- en penningkunde', nr 93-94, 2006-2007', pag. 150,
geraadpleegd van https://jaarboekvoormuntenpenningkunde.nl/jaarboek/2006/2006-2007d.pdf
Idem, pag. 71.
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zilverwaarde van deze munt zou dan ongeveer 140 x 25,98 / 315 = 11,55 gram zuiver zilver
moeten zijn. Dat komt vrijwel overeen met de zilverwaarde van de "gulden convention
money", zoals die vermeld wordt in een door Christopher Dubost in 1806 te Londen
uitgegeven werk.30 Daar staat bij het kopje Germany onder "the reichsthaler convention
money" dat "the gulden ditto" 180,39 grains puur zilver bevatte. Omdat een grain gelijk staat
aan 64,79891 milligram, komen we op een zilvergehalte van 180,39 grains x 64,79891
mg/grain = 11,7 gram puur zilver. De reichsthaler convention gulden werd echter pas vanaf
1753 geslagen, zoals we direct zullen zien.
Uit de 'Steuer- und Pensions-rechnungen des Dorfes
Guttekoven' uit 1781-1785 en pachtregister van de familie Van
Hatzfeldt uit 1787 blijkt dat te Guttecoven de Reichsthaler
werd gebruikt en dat daarbij zowel de Albus als de stuber als
deelmunt kon worden gebruikt. Links is een optelling uit de
'Steuer- und Pensions-rechnungen des Dorfes Guttekoven' te
zien en rechts een optelling uit het pachtregister van de familie
Van Hatzfeldt (465 is het
archiefnummer).31
Telt men links de laatste drie kolommen
afzonderlijk op, dan komt men uit op 5
reichsthaler, 247 albus en 22 heller.
Omdat 10 heller blijft staan, moet 12
heller 1 albus zijn. Dan komt men op
248 albus, waarvan er 8 blijven staan,
dus moet 240 albus 3 reichsthaler zijn
en is 1 reichsthaler dus 80 albus en of
80 x 12 = 960 heller. Dat is te
controleren aan de optelling van de
eerste drie kolommen. Telt men die
afzonderlijk op, dan komt men uit op
15 reichsthaler, 259 albus en 36 heller.
259 - 3 x 80 = 19 albus, dus is 36 heller
3 albus (want 19 + 3 = 22).
Bij de eerste optelling uit het
pachtregister rechts komt men op 145
stuber en 22 reichsthaler. Omdat dit
omgerekend is tot 24 reichsthaler en 25
stuber moet gelden dat 120 stuber = 2
30

31

Het draagt de imposante titel 'The elements of commerce; or, A treatise on different calculations,
operations of exchange, arbitrations of exchange, speculations in exchange and banking operations,
exchange circulations. Operations of specie and bullion, pars of exchange and of coins, practical
speculations in merchandize, description of monies, weights, and measures, tables of monies, weights and
measures, tables of logarithms. Being a complete system of commercial calculations'; te raadpegen van
https://archive.org/details/elementsofcommer02dubo/page/346/mode/2up.
De schrijfwijze Reichstaler - dus zonder 'h' achter de 't' - wordt pas sinds 1901 gebruikt. We houden in
deze studie vast aan de oude schrijfwijze, omdat dit de manier is waarop deze munt in de oude teksten is
terug te vinden. Zie ook de internetpagina http://www.hagenbobzin.de/hobby/muenzverein_rheinisch.html.
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reichsthaler, dus 1 reichshaler is 60 stuber. Bij de tweede optelling komt men uit op 795
reichshaler, 295 stuber en 80 heller. 295 - 4 x 60 = 55 stuber. Om op een totale som van
800 reichsthaler uit te komen, moet 80 heller dus 5 stuber zijn. 1 stuber is dus 16 heller en 1
reichsthaler is dan 16 x 60 = 960 heller. Dit is in overeenstemming met Art. XXII der 'Stadt
Düsseldorffischen Policey- und Tax-Ordnung', in 1706 uitgevaardigd door hertog Johann
Wilhelm van de Palts (1658-1716).32 Daarin is te lezen: 1 Reichstaler = 60 Stüber = 30
Kaisergroschen en 1 Reichstaler = 8 Schilling = 80 Albus Cöllnisch = 100 Albus leicht = 20
Blaffert = 1 ½ Taler Cöllnisch.
De reichsthaler waarmee hier gerekend is, was niet meer de oude Reichsthaler van 25,98
gram zuiver zilver. In 1750 was het koninkrijk Pruisen namelijk begonnen met het slaan van
de zogenaamde Pruisische Reichsthaler - ook bekend met een verwijzing naar de
betreffende muntmeester als Graumannthaler. Deze thaler bevatte maar 16,7 gram zuiver
zilver en was daarmee nog geen 2/3 van de oude Reichsthaler waard.33 Als reactie op deze
'alleingang' van de Pruisische koning introduceerden de vorsten van Oostenrijk en Beieren
in 1753 de zogenaamde Konventions-thaler. A. Noss beschrijft de ontwikkelingen in zijn
artikel 'Der Niederrheinische Albus' uit 1892 zo: "Der alte Reichsthaler war mittlerweile
längst von der Bildfläche verschwunden, nach und nach völlig verdrängt durch die
Zweidrittelstücke und die Thaler nach burgundischem Fuss. Nach langem Hin und Her
einigten sich 1753 Österreich und Bayern auf den sog. Konventionsfuss in 13⅓ lötigem
Silber und aus der feinen Mark 10 Thaler zu 120 Kreuzer oder 20 Gulden zu 60 Kreuzer,
daher auch 20 Guldenfuss genannt. Nach und nach traten die meisten Reichsstände
demselben bei. Auch die Kurantmünzen brachte man zu 20 Gulden die feine Mark aus und
zwar so, dass jedes Mal der Nennwert von 20 Gulden eine feine Mark enthielt. Der
Kupferzusatz war je grösser, je geringer der Nennwert der Münze war."34
Een feinen Mark stond voor 233,8555 gram zuiver zilver.35 Bij de oude reichsthaler was
men uitgegaan van 9 munten uit een mark zilver (233,8555 / 9 = 25,98 gram). Dat werden
er nu 10. Daarmee was deze munt met een zilvergehalte van ongeveer 23,386 gram fijn
zilver nog maar 90% van de oude Reichsthaler
waard.36 Hiernaast is een voorbeeld van een
Konventions-thaler uit 1772 te zien met een
afbeelding van keurvorst Karl Theodor, hertog
van Julich-Berg (1724-1799). Aan de
onderkant van de muntzijde staat "10 eine
feine marck". Bij Christopher Dubost staat de
Konventions-thaler te boek als de "the
reichsthaler convention money". Hij vermeldt
een fijn zilvergehalte van 360,78 grains x 64,79891 mg/grain = 23,378.. gram. De
reichsthaler convention gulden stond gelijk aan een halve Konventions-thaler.

32

33
34

35
36

Zie M. Miller, 'Münzverwaltungslehre', Konstanz, 2020, onder andere pag. 89; geraadpleegd van
https://www.academia.edu/44075512/M%C3%BCnzverwaltungslehre_Manfred_MillerManfred Miller;
voor de origine tekst zie https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/pageview/1167620.
ibidem.
A. Noss, 'Der Niederrheinische Albus' in: Mitteilungen der Bayerischen Numismatischen Gesellschaft,
Jahrg. XI., 1892, pag. 42; geraadpleegd van https://www.coingallery.de/Koeln/Noss-Albus.htm
M. Miller, 2020 a.w., onder andere pag. 69 en 167
Het exacte zilvergewicht is ook te vinden in W. Zich, 'Der Wiener Münzvertrag vom 24. Januar 1857 und
Carl Ludwig von Bruck', Wenen, 2009, pag. 116.
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Het vermelde Zweidrittelstück had oorspronkelijk 2/3 van de waarde van de oude
reichsthaler. Daarvan konden er dus 13,5 (= 3/2 x 9) uit een mark zilver geslagen worden.
Daarmee was de zilverwaarde oorspronkelijk 17,32 gram. A. Noss vermeldt echter in het
hertogdom Gulik in 1676 zwei-drittelst ukken met een 'feingewicht' van 14,613 gram zilver
geslagen werden.37 Daarna verminderde men het zilvergehalt tot 12,989 gram. Hiernaast is
een voorbeeld van een dergelijke munt uit 1750
te zien. De aanduiding 2/3 staat helemaal
onderaan op de muntzijde. De kopzijde vertoont
weer een afbeelding van keurvorst Karl Theodor,
hertog van Julich-Berg (1724-1799).
Met de 'Thaler nach burgundischem Fuss' is
waarschijnlijk de patagon (ook wel de Brabantse
rijksdaalder genoemd) bedoeld. Deze munt is tot
1714 in grote getale geslagen. Hiernaast is een
voorbeeld uit 1700 te zien. Deze munt bevatte
ongeveer 23,3 gram fijn zilver, hetgeen dicht in
de buurt komt van de zilverwaarde van de latere
Konventions-thaler.38
De stuber was een zilveren munt. Noss vermeldt dat in Düsseldorf van 1736 tot 1738 onder
'Münzmeister' Franz Offner stuberstukken geslagen zijn met een 'Feingewicht' van 0,243
gram zilver.39 Hier rechts is een 'bergische stuber' uit 1738 te zien. Omdat de in het
pachtregister van de graven Van Hatzfeldt vermelde reichsthaler gelijk stond aan 60 stuber,
moet deze reichsthaler op papier 14,63 gram fijn zilver hebben bevat.
De albus was eveneens een zilveren munt. Een halve
Albus werd ook wel een schilling genoemd. Rechts is een
twee Albus-stuk uit 1704 tezien, geslagen onder keurvorst
Johann Wilhelm van de Palts (1690-1716). De
zilverwaarde van de albus is in de loop der tijd nogal
veranderd, blijkens het volgende citaat: "The value of the
Albus had been subjected to a constant decline: in 1534 the
Thaler stood at 37 Albus, in 1549 at 48 Albus, from 15601589 at 52 or at times at 56 Albus, in 1611 at 75 Albus,
from 1690-1727 at 100 Albus, from 1728-1731 at 104
Albus."40 Om welke thaler het gaat staat er niet bij, maar
het mag duidelijk zijn dat het niet om de 'Taler Cöllnisch' gaat, want we hebben al gezien
dat volgens de 'Düsseldorffischen Policey- und Tax-Ordnung' van 1706 moest gelden: 80
37
38

39

40

A. Noss, 1892 a.w., pag. 32.
Zie voor de patagon bijvoorbeeld https://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Patagon; volgens
Degrange stond de in de Zuidelijke Nederlanden gebruikte patagon - of Thaler - van 48 stuivers gelijk aan
4,28 Franse franc, dus 19,26 gram zlver en de wissel-patagon aan 5 Franse Franc, dus 22,5 gram; zie E.
Degrange, 'Annuaire commercial: ou vade mecum des commerçans et des voyageurs de toutes les classes',
Parijs, 1809, pag. 6; te raadplegen via Books.Google.nl met als trefwoorden "Degrange" en "Annuaire
commercial".
A. Noss, 1892 a.w., pag. 42. Hij meldt ook dat uit 1 mark fijn zilver 959 plus 13/109 stubers konder worden
geslagen. Op basis daarvan komt men op 233,8555 / 959,119266 = 0,2438.. gram zilver per stuber.
Zie http://pierre-marteau.com/wiki/index.php?title=Holy_Roman_Empire:Money; als zodanig geciteerd in
M. Miller, 2020 a.w., pag. 279.
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Albus Cöllnisch = 100 Albus leicht = 20 Blaffert = 1 ½ Taler Cöllnisch. Dat klopt niet met
100 albus voor 1 'Thaler' in '1690-1727. Als aan het eind van de 18e eeuw te Guttecoven 80
albus gelijk werd gesteld aan 60 stuber (van elk 0,243 gram zilver), dan moet er gerekend
zijn met een albus van ongeveer 0,182 gram zuiver zilver. Dat klopt aardig met 1 Albus
courant de Cologne = 4 centimes die Stupp meldt. Immers 0,04 x 4,5 = 0,18 gram zilver."
De Heller was ooit een zilveren munt, maar veranderde in
het begin van de 17e eeuw in een koperen munt.41 Uit
Julich-Berg zijn vooral 8 hellerstukken bekend. Hier rechts is
er een uit het jaar 1737 te zien.
Afgaande op A. Noss werd er in de 'Steuer- und Pensions-rechnungen des Dorfes
Guttekoven' op een andere manier gerekend dan in de ambtelijke rekeningen die te
Dusseldorf werden gehanteerd. Noss schrijft namelijk: "Die Rechnung auf Konventionsfuss
wurde in Düsseldorf amtlich vom 14. April 1765 ab eingeführt. Es scheint,als wenn sich
damit oder vielleicht schon kurz vorher der alte Unterschied zwischen bergischen
Kurantthalern zu 80 Albus und kölnischen zu 78 Albus verwischt und Köln die erstere
Rechnungsart angenommen hätte, denn jetzt wurde der geprägte Konventionsthaler
beiderseitig zu 1 Thaler 20 Stüber = 80 Stüber oder 107⅔ Albus bewertet."42 Hier heeft
Noss een kleine rekenfout gemaakt. Als een 'bergischen Kurantthaler' gelijk stond aan 80
albus en de Keulse Kurantthaler aan 78 albus, dan komen we uit op 80 x 80 / 60 = 106⅔
albus of op 80 x 78 / 60 = 104 albus. Bij dit laatste lijkt het om dezelfde 104 albus te gaan
die in 1728-1731 te Keulen voor 1 'Thaler' betaald moest worden, maar het kan bij die
'Thaler' dan enkel om een soortgelijke munt gaan, want de vermelde Konventionsthaler
kwam pas in 1753 in omloop.
Noss heeft nog een foutje gemaakt. In hetzelfde stuk waarin hij vermeldt dat men in JülichBerg in 1736-1738 stuber sloeg met een fijn zilvergehalte van 0,243 gram, zegt hij dat van
een 6 stuberstuk er 130 uit een mark fijn zilver konden worden geslagen en deze munt
1,799 gram fijn zilver bevatte. 6 x 0,243 is echter 1,458 gram. Noss heeft zich duidelijk
vergist in het aantal munten dat uit een mark fijn zilver geslagen kon worden. Hiernaast is
een 6 Stüberstuk van het 'Köln-Erzbistum' uit 1766 te
zien. Op de muntzijde kan men lezen dat het om '160
eine marck fein' gaat. Dat betekent dat dit stuk
233,8555 / 160 = 1,4616 gram zilver bevat. Dat komt
overeen met 1/10 van de zilverwaarde van de
'bergischen Kurantthaler' en dan klopt het weer.
Ondertussen mag het duidelijk zijn dat men in de 'Steuer- und Pensions-rechnungen des
Dorfes Guttekoven' niet was overgestapt op het rekenen met de Konventions-thaler van
23,378 gram zuiver zilver, maar had vastgehouden aan het rekenen met de 'bergischen
Kurantthaler zu 80 Albus'. Deze was geen officieel betaalmiddel meer, maar fungeerde als
rekenmunt ('Rechnungsthaler'). Noss meldt ook nog dat men in de Franse Tijd begonnen is
met het slaan van een soort replica van de 'bergischen Kurantthaler'. Hij schrijft: "Der
geprägte Thaler stand vermöge der durch den 24 Guldenfuss bedingten Erhöhung auf 1
41
42

A. Noss, 1892 a.w., pag. 16.
A. Noss, 1892 a.w., pag. 42; hier heeft Noss een kleine rekenfout gemaakt, want 80 x 80 / 60 = 107⅔ en 80
x 78 / 60 = 104. Voor de originele tekst zie
https://archive.org/details/mitteilungenderb1115unse/page/n57/mode/2up.
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Thaler 36 Stüber Kurant oder 96 Stüber. Dieser Summe entsprach eine Feinsilbermenge
von 1/10 Mark. Auf den Kurantthaler zu 60 Stüber oder 80 Albus entfiel somit genau 1/16
Mark feines Silber. Dieses Verhältnis nahm das damalige Herzogtum Berg im Jahre 1802
auf, um den alten Rechnungsthaler tatsächlich auszuprägen. Man gab diesem Münzstück
von 60 Stübern die Bezeichnung "Reichsthaler". Derselbe ist 12 Lot fein, wiegt 19,464
grauh und 14,613 g fein und liegt mir vor aus den Jahren 1802-1807, halbe Reichsthaler
von 1803 und 1804. Damit war durch einen glücklichen Griff die Rechnungseinheit endlich
wieder in Einklang mit der Prägeeinheit gebracht worden, was gewiss als ein erfreulicher
Fortschritt begrüsst werden darf."43 Rechts is een voorbeeld van deze munt te zien met aan
kopzijde de beeltenis van Maximilian Joseph von Bayern, die van 1799 tot 1803 hertog van
Gulik-Berg was. De muntzijde laat zien dat er 16
uit een mark fijn zilver gingen (vandaar '1/16
entfallen auf') en dat de zilverwaarde dus
233,8555 / 16 = 14,616 was.
Dat in het pachtcontract van de familie Van
Haztfeldt uit 1787 inderdaad gerekend werd met
een reichsthaler die ongeveer 14,613 gram zilver
zou moeten bevatten, wordt bevestigd door het volgende overzicht uit 1799 met daarop de
berekening het bedrag dat na aftrek van de Franse grondbelasting aan pacht overbleef plus
het honorarium van de notaris.44

Duidelijk is te zien dat het totale pachtbedrag 12 jaar na dato nog steeds 800 reichsthaler is.
Dat zou kunnen betekenen dat alle pachters in 1787 voor een looptijd van twaalf jaar
hebben gekozen of dat de pacht in 1793 stilzwijgend verlengd is.
Kijken we naar de berekening dan is het eerste dat we kunnen constateren, dat achter het
liggende streepje stuber staan, want 58 + 36,5 = 94,5 en dat is 1 reichsthaler en 34,5 stuber
en 25,5 + 34,5 = 60 stuber, dus 1 reichsthaler. Verder is te zien dat de notaris die deze
afrekening heeft opgesteld de Crohn als tussenmunt heeft gebruikt. Slaan we deze
tussenstap over en maken we van 58 stuber 0,9667 reichsthaler, dan blijkt 1 reichsthaler
gelijk te staan aan 1.085,78 / 335,9667 = 3,23 Francs. Dat is vrijwel gelijk aan de
wisselkoers van 3,24 Franse Franc voor één reichtshaler zoals die volgens E. Degrange in
zijn werk uit 1809 tegenkomen in Keulen".45 Zie het onderstaande fragment. Het gaat om de
tweede kolom (met "valeur" - 16 geeft aan dat men uit 1 "marc de cologne" 16 munten kan
slaan; 233,8555 / 16 = 14,616 gram zilver per munt en dat is maar een fractie meer dan de
vermelde 14,613 gram van de de 'bergischen Kurantthaler')
43
44

45

Idem, pag. 44.
Archiv NRW v. num. 15501, 'Das Lehngut Güttinghoven', akte 7483, blad 613. Voor het vermelde
zilvergehalte van de 'bergischen Kurantthaler' zie A. Noss, 1892 a.w., pag. 42/44.
Degrange, 1809 a.w., pag. 12.
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Met de als tussenmunt vermelde Croon, moet de Kronendaalder bedoeld zijn. Deze munt
werd vanaf 1755 in de Oostenrijkse Nederlanden gebruikt. Volgens Dubost bevatte 1 croon
25,641 gram zuiver zilver (395,71 grains x 64,79891 mg/grain).46 Theoretisch gezien zou 1
Franse franc dus gelijk moeten staan aan 0,1755 croon. Dat blijkt aardig te kloppen, want
1085,78 franc X 0,1755 croon per franc = 190,55 croon en dat komt dicht in de buurt van de
vermelde 183,275 croon.
Dat zowel in de 'Steuer- und Pensions-rechnungen des Dorfes Guttekoven' als het
pachtregister van de familie Van Hatzfeldt de 'bergischen Kurantthaler' als reichsthaler
gebruikt is, wordt ondersteund door het feit dat het bedrag dat de boeren aan Steuer und
Pension moesten betalen voor land dat op hun eigen naam stond, ongeveer gelijk was aan
de pacht die de familie van Hatzfeldt vroeg. Voor dit gepachte land hoefden de boeren geen
belasting en 'Pension' te betalen.
Hiernaast kan men zien dat de
boeren voor één morgen land
(150 x 20,55 m² = 0,30825 ha)
tezamen 3 reichsthaler en 17
albus (= 3,2125 R) belasting en
Pension moesten betalen. Dat
komt neer op 10,42 reichsthaler per ha. Wat de boeren aan pacht aan de familie Van
Hatzfeldt moesten betalen, was afhankelijk van het feit of het land op het grondgebied van
Limbricht of Guttecoven lag en van de kwaliteit van de grond. Voor land op het grondgebied
van Limbricht moest fors meer betaald worden. Hieronder is het verschil te zien. Het gaat in
beide gevallen om land van goede kwaliteit.

46

C. Dubost, 1806 a.w. deel II, tabel op pag. 347/348.
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Te zien is dat voor 168 roeden land (= 0,34524 m²) op het grondgebied van Guttecoven 2 +
74/60 + 8/960 = 3,241666.. R pacht moest worden betaald, dus 9,39 R per ha en dat dit
voor 1.097 roeden land (= 2,254335 m²) te Limbricht 30 + 172/60 + 36/960 = 32,904166..R
was, dus 14,6 R. Waarschijnlijk komt dit omdat de familie Van Hatzfeldt voor dit land
belasting aan de heer van Limbricht zal hebben moeten betalen. Te Guttecoven moet hij
voor zijn beide ridderlenen vrijgesteld zijn geweest van belasting en Pension. Zijn naam
komt in de 'Steuer- und Pensions-rechnungen des Dorfes Guttekoven' niet voor en het is
ook niet zo dat de pachters werden aangeslagen (daarvoor is de belaste oppervlakte veel te
klein). We zien dus dat het bedrag dat per ha aan pacht betaald moest worden zelfs iets
lager is dan het bedrag dat aan pacht aan de familie Van Hatzfeldt betaald moest worden.
Het is daarom erg onwaarschijnlijk dat bij de 'Steuer- und Pensions-rechnungen des Dorfes
Guttekoven' met de Konventions-Thaler van ongeveer 23,4 gram zuiver zilver gerekend
werd. Het lijkt er in elk geval niet op dat de familie Van Hatzfeldt er op uit was om de laatste
cent uit hun pachters te knijpen. Omdat de familie op afstand woonden zal ze er veel aan
gelegen zijn dat hun pachters tevreden waren en goed voor de akkers zorgden.
In een eerder pachtcontrat, daterend uit 1751, blijkt al gesproken te worden van Collnischen
albus. Hieronder is de betreffende passage te zien, gevolgd door de transcriptie.

8mo ahn phächters ein vor allemahl zusammen funffhundert funftzehn rthr [= Reichsthaler] 50
albus p(ro) 80 alb Collnischen und zwar die feste halbschied [= helft] 1ma maij 1752 mit 257 rthr 40
ald dergleichen rthr, die andere halbschied hiengegen termino Sti Andreae [= 30 november] jeden
jahrs mit 258 rthr 10 ald ahn anffang dasiegen rhentmeister nacher Sittart baar und in ohnzertrente
summ mit guth gangbahr und churfurstl. edict mässige richtigen gold sorten ohne dasige..etc). Vrij
vertaald komt het erop neer dat de pacht 515,63 reichthaler bedroeg, waarvan de helft op 1 mei en
de helft op 30 november aan de rentmeester te Sittard betaald moest worden.
De aanduiding 80 Keulse albus doet vermoeden dat ook in dit contract met de 'bergischen
Kurantthaler' van 14,613 gram fijn zilver gerekend wordt. Doordat in dit pachtcontract niet
vermeld wordt om hoeveel grond het ging, is niet te zeggen hoeveel toen de pacht per ha
was.
Alsof het rekenen met zilvergehalten al niet genoeg problemen met zich meebracht, werd
voor het omwisselen van koersen in de 18e eeuw vaak ook nog eens een zogenaamde
'Zähl-Reichsthaler' gebruikt. Die munt bestond net als de Brabantse wisselgulden alleen in
theorie. Terwijl de normale ("courante") Konventionstaler gelijk stond aan 32 Groschen,
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stelde men bij het rekenen Zähl-Reichsthaler op slechts 24 Groschen (dus op 75% van de
betaalmuntwaarde).47 Wordt in een tekst niet vermeld of het om de betaalmunt of de
rekenmunt gaat, dan kan dat tot flinke afwijkingen bij het omrekenen leiden. Gaat men
gouden munten erbij halen, dan is het al helemaal niet meer te volgen, omdat de zilverprijs
gemeten in goud vanaf de ontdekking van grote zilvervoorraden in Zuid-Amerika in 16e
eeuw, vrijwel constant in waarde bleef dalen.48 In goud gemeten was dezelfde Reichsthaler
in 1566 dus minder waard dan in 1750. Gelukkig komen we te Guttecoven deze gouden
munten nergens in de registers tegen.
Dat voor het vaststellen van de belastingbijdrage en de pacht van de familie van Hatzfeldt
gerekend werd met de 'bergische reichsthaler', wil overigens niet zeggen dat dit de enige
geldige munteenheid te Guttecoven zou zijn. Er zal vooral met kleingeld betaald zijn, en
omdat het om een grensgebied gaat, zal dat van allerlei denominatie zijn geweest.
Uiteindelijk telde welk vertrouwen men in de munt had en prijzen stonden niet vast, dus
kwam het ook bij betalen waarschijnlijk op een soort ruilhandel aan, waarbij het geld als een
goed werd beschouwd. Bij een handvol munten die ooit aan het eind van de zestiger jaren
bij het maken van een vloer onder de schouw van wat ooit de gelagkamer van een
biertapperij moet zijn geweest, gevonden werden, ging het om allemaal verschillende
soorten en maten kleine zilveren munten en een enkele kleine gouden munt. De meeste
munten waren zo afgesleten dat ze niet meer te herkennen waren. Jammer genoeg zijn
deze munten ooit verloren gegaan, hetgeen past in de geschiedenis van Guttecoven.
In de artikelen met betrekking tot het meetboek zal geprobeerd worden de vermelde
munten steeds om te rekenen naar de zilverwaarde en oude maten naar tegenwoordige
maten om zoveel mogelijk eenheid in de weergave van de gegevens te krijgen.

47
48

Zie https://de.wikipedia.org/wiki/Konventionstaler.
Zoek op internet maar naar "600 year chart of silver" of kijk op https://sdbullion.com/silver-price-history.
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