
Commissarissen van de Amsterdamse Wisselbank, midden zeventiende eeuw. Schilderij van Thomas de Keijser (fragment).
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De geboorte van de gulden vond in 1252 plaats in Florence, toen

de aanmunting van de gouden fiorino d’oro een aanvang nam.

Deze munt was dankzij de betrekkelijk hoge waarde geschikt

als handelsmunt en voor reisdoeleinden. Voor kleinere transac-

ties was goud te duur. In West-Europa kon men destijds nog vol-

staan met kleine zilveren penningen.

Ongeveer een eeuw later dan in Italië manifesteerde zich tegen

1300 in het gebied van de Nederlanden een behoefte aan grotere

zilveren munten, die groten werden genoemd. Rond 1337 had de

Florentijnse gulden daar in het algemeen een koers van 13,5 groten.

Uit de koersontwikkeling in de volgende honderd jaar blijkt

hoezeer de verschillende gewesten in de Middeleeuwen nog een

zelfstandige muntpolitiek voerden. In moderne termen zou

men kunnen concluderen dat Vlaanderen en Holland de gewes-

ten met een sterkere valuta waren.

Monetaire eenwording
In 1433 kwam op instigatie van hertog Filips de Goede van

Bourgondië een muntunie tot stand tussen Vlaanderen, Brabant,

Holland en Henegouwen. Dit was een eerste stap naar de mone-

taire eenwording van de Nederlanden. De belangrijkste munt

werd de (Brabantse) stuiver die in de Bourgondische gebieden

per definitie met twee groten overeenkwam. Elders golden door

een uiteenlopende mate van zogenoemde muntverzwakking

andere verhoudingen.

Mede hierdoor ontpopte de gulden zich in de loop van de vijf-

tiende eeuw in toenemende mate als munt voor grotere transac-

ties. Maar van de Nederlandse gulden kon men nog niet spre-

ken. In de internationale handel was in onze gebieden de

stabiele gulden van de Rijnlandse keurvorsten in zwang geraakt.

Deze had daar rond 1460 een koers van 20 lokale stuivers.
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Gulden eeuwenlang stabiele valuta

750 jaar gulden

Florentijnse guldens, Rijnlandse guldens, Carolusguldens, Generaliteitsguldens, Philipsdaalders en
Brabantse stuivers. De geschiedenis van de gulden is rijk en kleurrijk. Maar ook eindig.



Carolusgulden
In de eerste helft van de zestiende eeuw slaagde Karel V erin vrij-

wel alle Nederlandse gewesten in het Habsburgse rijk in te lijven.

Het lag voor de hand dat dit gepaard ging met een monetaire uni-

ficatie. In 1521 voerde hij een naar hem genoemde gulden van 20

stuivers in. Vijf jaar nadien bepaalde een ordonnantie dat men

voortaan in Carolusguldens van 20 stuivers moest rekenen. De

bijbehorende zilveren Carolusgulden werd vanaf 1542 geslagen.

De stabilisatie bleek echter niet van duurzame aard. Zo had de

zilveren Philipsdaalder uit 1557 die zonder devaluaties een

waarde van 30 stuivers zou moeten hebben, in dat jaar al een

koers van 35 stuivers. De financiering van de Opstand noopte

tot verdere muntverzwakking, zodat die koers in 1586 op

50 stuivers kwam. Op basis hiervan vertegenwoordigde de

Carolusgulden nog maar een gewicht van bijna 11,5 gram fijn

zilver in plaats van de ruim 19 gram van 1542. Rond 1600

kwam dat gewicht op circa 10 gram fijn zilver neer.

Stabiele valuta
Sindsdien is de Nederlandse gulden in feite ruim drie eeuwen

lang een stabiele valuta geweest. In 1694 kon men het eens wor-

den over de zogeheten Generaliteitsgulden, die ruim 9,6 gram

fijn zilver bevatte.

De Muntwet (1816) van het nieuwe Koninkrijk der Nederlan-

den kende aan de gulden hetzelfde gewicht toe. Eerst in 1839

bleek een geringe verlaging tot 9,45 gram fijn zilver noodzake-

lijk. Het gehalte moest men pas in 1919 verminderen ten

gevolge van hoge zilverprijzen. Maar dit had voor de internatio-

nale waarde van de gulden geen consequenties meer. Nederland

had namelijk in verband met internationale monetaire ontwik-

kelingen in 1875 moeten overstappen op de gouden standaard.

Door deze maatregel was voorkomen dat de waarde van de gul-

den de daling van de zilverprijzen in de laatste decennia van de

negentiende eeuw zou hebben gevolgd.

Gave gulden
De Eerste Wereldoorlog noopte ook Nederland tot het verlaten

van de gouden standaard. Niettemin bleef de gulden een betrek-

kelijk sterke valuta, zodat in 1925 zonder problemen een her-

stel van de vooroorlogse goudpariteit mogelijk bleek.

De depressie van de jaren 1930 leidde opnieuw tot een ont-

wrichting van het internationale monetaire systeem. In ons

land wensten de autoriteiten zo lang mogelijk aan de gave gul-

den vast te houden. In 1936 liet Nederland dan ook als laatste

de goudbasis los. Ten opzichte van de dollar deprecieerde de

munteenheid met ongeveer 20 procent.

Gebonden betalingsverkeer
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de gulden in bezet gebied

een aanhangsel van de Duitse rijksmark. Het was de periode

van het zogenoemde gebonden internationale betalingsverkeer
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met gefixeerde wisselkoersen. In de herfst van 1943 kwamen de

Nederlandse en Belgische regeringen in ballingschap in Londen

overeen om de vooroorlogse onderlinge wisselkoers te herstel-

len. Dit impliceerde door een devaluatie van de Belgische frank

in juni 1940 een waardevermindering van bijna 29 procent

tegenover de dollar en het pond. In 1944 werd men het in Bret-

ton Woods eens over een stelsel van vaste wisselkoersen die

alleen bij fundamentele onevenwichtigheden zouden mogen

worden gewijzigd. Op grond hiervan besloot Engeland in sep-

tember 1949 het pond met 30 procent te devalueren. Het

merendeel van de Europese landen volgde vrijwel onmiddellijk.

Zo besloot de Nederlandse regering de koers van de gulden met

ruim 30 procent te verlagen ten opzichte van de dollar.

Koersaanpassingen
In de tweede helft van de twintigste eeuw ontpopte de gulden zich

in het kielzog van de Duitse mark tot een harde valuta. Dit hing

samen met een toenemende dollarovervloed door tekorten op de

Amerikaanse betalingsbalans. In 1961 en vanaf 1983 volgde de

Nederlandse gulden precies de koersaanpassingen van de Duitse

munteenheid. De in 1934 tot stand gekomen nieuwe koppeling

van de dollar aan het goud op basis van 35 dollar per ounce moest

in 1971 worden opgegeven. Hierdoor was de belangrijkste wereld-

valuta van lieverlede niet langer geschikt om als referentiekader

voor de Europese munteenheden te fungeren.

Valutastormen
Tegen het einde van de jaren 1960 manifesteerde zich in Euro-

pees verband een streven om tot vaste onderlinge wisselkoersen

te komen. Zo beoogde een plan van de Luxemburgse premier

P. Werner al een monetaire unie in 1980. Maar de oliecrises in

het voorafgaande decennium leidden tot zulke onevenwichtig-

heden op de betalingsbalansen dat vooral een stabilisatie van de

zo belangrijke verhouding tussen de Duitse mark en de Franse

franc onbereikbaar bleef. De uitbundige stimuleringspolitiek

vanaf 1981 van de nieuwe linkse regering in Frankrijk veroor-

zaakte slechts een verdere daling van de laatstgenoemde valuta.

In 1987 vormden Duitsland, Frankrijk, de Beneluxlanden en

Denemarken een kerngroep die er sindsdien – valutastormen in

1992 en 1993 ten spijt – in slaagde de onderlinge wisselkoersen

te handhaven. Wie kon toen vermoeden dat elf jaar later elf lan-

den voor het euro-examen zouden slagen? §
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Geldkistje en karretje van de Amsterdamse Wisselbank.




