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Notes on currencies and dates 
 

In the late medieval Low Countries, administrations used various coins and currencies. The 

standard unit of account was the pound (lb.), which was divided into 20 schellingen (solidi, s.) and 

240 penningen (denarii, d.). One s. is equal to 12 d. There are variations on the pound: the Flemish 

groot, the Parisian groot, and the Hollandse pond . They were also divided into 20 s. and 240 d. Another 

currency concerns the guilder (gl.), which could be divided into plakken (pl.). Some other examples 

are mentioned in this study’s sources as well, such as the Karolus gulden. As this study does not 

engage with a thorough analysis or comparison of the cities’ expenses on town halls, I have referred 

to the sum (and sometimes currency) as recorded in the source material. To indicate how heavy 

fines were in proportion to average income, the table of nominal wages by Jan de Vries and Ad 

van der Woude is sufficient. They have established that around 1500 an average day wage of an 

unskilled labourer equalises c.56 d., of a sawyer c.77 d., and of a master c.83 d.1 

  With regard to dates, I have noted the years as they were mentioned in the original source, 

without adjusting it to a general calendar. In case sources covered two calendar years, such as the 

city accounts of Aalst or Haarlem, I referred to the first year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 I converted this to pounds. De Vries and Van der Woude used stuivers as unit of account. An average day wage for 
an unskilled labourer around 1500 was 3,5 stuivers; for a sawyer ca. 4,8, and a master 5,2. If we follow the MNW, a 
stuiver is worth 48 d. J. de Vries and A. van der Woude, The First Modern Economy. Success, Failure, and Perseverance of the 
Dutch Economy, 1500-1815 (Cambridge, 1997), 610.  


