
GELDONTWAARDING IN VROEGER EEUWEN

Er is niets nieuws onder de zon. Als we tegenwoordig
dagelijks constateren, dat 'alles duurder wordt' en
'een gulden geen gulden meer is', herhalen we gezegden
die onze voorouders eeuwen voor deze ook dagelijks uit-
ten. De overgang van goederenruil naar geldhandel in de
vroege eeuwen van onze jaartelling zijn mede oorzaak
geweest van deze ontwaarding. Tienden, cijnzen of hoe
de belastingen toen geheten mogen hebben werden ' in
natura' afgedragen. Het woord 'tiende' zegt het reeds:
een tiende deel werd als belasting of pacht aan de
eigenaar van de grond overgelaten en dat was oorspron-
kelijk een tiende 'schoof' bij de oogst of een tiende
'schepel' bij het malen van graan (het zgn. windregaal).
Zolang dit nu maar in natura geschiedde was er niets
aan de hand, maar op de duur moest dat wel als omslach-
tig beschouwd worden. Goederen of waren 'in natura'
vragen opslagruimten en als deze ingeleverde goederen
te veel geconcentreerd werden ingeleverd dienden deze
bergplaatsen steeds groter te worden, om van het ver~
voer van de goederen nog maar niet te spreken. We tref-
fen ze in vele oude steden nog wel aan, die 'spiekers'
of 'spijkers', de silo's voor graan.
Dat men op de duur naar eenvoudiger overdracht zocht is
te begrijpen. Men ging de vergelijkende waarde van de
te 'betalen' goederen vaststellen en men deed dit in
een gewicht goud of zilver. Het einde van de 14e eeuw
ziet dit proces zich versnellen en omstreeks 1400 wor-
den de 'waarden' in metaal uitgedrukt. Het woord 'gul-
den' wijst op het oorspronkelijk gebruikte metaal, nl.
goud.
Florence was in dis tijd de stad waar ir.cn een gouden
munt in omloop had, waarin door de muntmeester een
'florin' (een bloem) was geslagen. Deze goud-florijn
was een veel als eenheid aanvaarde muntwaarde. In deze
streken was de 'groot' veelal de eenheid, in de duitse
landen de mark, nog weer ergens anders de franc. Goud
was schaars en daarom werden de munten in zilver afge-
slagen, coudstukken waren toen ook al zeldzaam.
Een ande. betaalmiddel was het Engelse pond, deze naam
is afgeleid van 'libra', in het frans 'livre', dit was
een zil/eren standaard. Dit pond werd verdeeld in 240
pennincan (zilver), waarvan er 20 in een shilling ging-
en. De florijn, de frank, de l.tvre, ecu (daalder) en de



mark waren alle afgeleid van het engelse pond, ofschoon
de benamingen en de waarden wel eens dooreen liepen.
Deze standaardmunt bevatte 3% gram zuiver goud. Dé zil-
veren standaard was te onderscheiden van de gouden door-
dat men voor de naam van het muntstuk het woord 'gouden'
vermeldde, alleen de naam zonder dit voorvoegsel kan een
waarde in zilver of zelfs in papier vertegenwoordigen.
Nu is het hoogst moeilijk om de waarde van dit geld naar
onze begrippen vast te stellen. Wat kon men er mee doen?
Hoeveel betekende 100 florijn enz.? Daarbij de levens-
middelen tot maatstaf nemend, komt men wel iets dichter
bij de werkelijkheid, maar 'een brood' in de Middeleeuw-
en is geen brood van nu, een paard van toen heeft een
andere prijs (waarde) dan nu, een huis van heden is on-
vergelijkbaar met een 'woonstee' van vroeger. Kortom,
zelfs in geschriften v/aar prijzen genoemd worden kan men
niet bepalen of deze nu in waarde meer of minder gedaald
of gestegen zijn.
Het aanmaken Van geld was daarbij nog een recht dat elke
vorst zich aanmatigde. Zelfs de steden deden er aan mee,
al naar hun belangrijkheid als handelsmiddelpunt. Door
deze verdeeldheid bestond er grote ongelijkheid, die nog
werd bevorderd doordat de maker bepaalde wat de waarde
ervan was, meestal dan wel getoetst aan waarden van de
gouden of zilveren standaard. Echter door vermindering
van de aanwezigheid van edelmetaal in de munt, of door
vervanging van onedel, kreeg de mens ook hier minder
'waarde' voor zijn geld. Hoe deed men dat, die gehalte-
vermindering? Wel, de maker hield na een poos bepaalde
munten in, smolt ze om en bracht ze opnieuw in omloop.
In het begin ontdekte 'het publiek' deze waardevermin-
dering niet, maar op de duur raakten zulke munten in
een kwade reuk. Zo waren b.v. de 'groten' die bisschop
Frederik van Blankenheim liet slaan, niet betrouwbaar:
er was met het zilver geknoeid. Helaas moeten we zeggen
dat de naam 'Rhenense ganzen' een scheldnaam was voor
te lichte zilveren munten. De schuldige voor deze 'de-
valuatie' was de toenmalige bisschop, die geld nodig
had om oorlog te kunnnen voeren. Graaf Willera VI van
Holland waarschuwde tegen dit 'geld' van zijn buurman
(zie ook hoofdstuk 'De bisschoppelijke munt' in mijn
boek 'Rhenen, van vestingstad tot Grebbestad').



Utrecht had wat het muntwezen betreft een zekere repu-
tatie. Het was niet duidelijk of de stad Utrecht het
recht had munten te laten slaan. Ze deed het echter wel,
maar ook de bisschoppen maakten van hun muntrecht ge-
bruik en lieten het munten van kleingeld door het stads-
bestuur oogluikend toe. In tijden, dat de macht van de
bisschop klien was, waagde men zich zelfs aan het slaan
van grotere munten.
Prof. Dr. H. Enno van Gelder, aan wie wij dit alles ont-
lenen, vertelt dat in de 14e eeuw de 'groot' reeds deva-
lueerde. Een groot werd verdeeld in 4 duiten. Om de
moeilijkheid van het geld duidelijk te maken citeren we
'De munten van de stad Utrecht', een uitgave van het
Centraal Museum Utrecht: ' De stuiver wordt verdeeld in
12 witten (de Utrechtse groot heet 'wit') van elk 4
duitkens. Eén stuiver is dus 12 x 4= 48 duiten. Omdat
in Holland de stuiver gelijk is aan 2 Hollandse (Bour-
gondische) groten, ieder van 4 duiten, is de stuiver in
Holland 2 x 4= 8 duiten. De Hollandse groot, een halve
stuiver, is derhalve gelijk aan 6 Utrechtse witten. Als
een stuiver 8 Hollandse duiten of 48 Utrechtse duitkens
bevat, dan is de Hollandse duit gelijk aan 6 Utrechtse
duitkens1 (einde citaat).
Later, in de 16e eeuw, wijzigden zich deze verhoudingen.
De Bourgondische stuiver (gevalueerd genoemd) is dan ge-
lijk aan lk Utrechtse stuiver van 12 witten.
We hebben zo uitvoerig bij het bovenstaande stil gestaan
omdat we daaruit lezen dat een 'stuiver' een vrij be-
langrijk en zelfs 'waardevol' geldstuk was, en velen van
ons nog tastbaar deze munt gedevalueerd kennen. De oud-
eren onder ons noemen (of noemden) een halfstuiverstuk
nog wel een 'vierduit-stuk', waarbij we in plaats van 8
duiten nog maar 4 duiten voer deze munt kregen. Do duit
zelf is uit ons muntstelsel verdwenen, evenals in onze
tijd de cent. De waarde van het laatste geldstuk is in
een mensenleeftijd van 'belangrijk' tot praktisch niets
gereduceerd. Wim Sonneveld zong het reeds: Met een cent
was 50, 60 jaar terug nog heel wat te kopen.

J. Combrink
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