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Tijdens het ancien regime is de animo
kleingeld te slaan altijd gering geweest.
Door de hoge vaste productiekosten
per eenheid brengt de fabricage van dit
geld van laag zilvergehalte of geheel van
koper voor de overheid en muntpro-
ducent nauwelijks enig profijt op of
geeft zelfs verlies. Om toch in de drin-
gende behoefte aan kleingeld te voor-
zien worden in de (munt-)ordonnanties
soms dwingende maatregelen getroffen
om de muntmeester een bepaalde hoe-
veelheid kleine munten te laten slaan,
soms tegen een kostenvergoeding. Ten
dele is het maatschappelijk gebrek aan
kleingeld gecompenseerd door de pro-
ducties van de zogenaamde hagemun-
ten, ateliers van lagere heren die geen
muntrecht bezitten. Daarnaast nemen
steden initiatieven om stedelijke mun-
ten op een legale wijze in omloop te
brengen. Wanneer op 18 juni 1578
koning Philips II ’s-Hertogenbosch
toestemming verleent een Munt op te
richten, houdt hij het Bossche munt-
recht beperkt tot het slaan van ‘cleyne
munte hiernae verclaert te wetene
oirtkens … ende voirts pennincxkens
oft moirkens’.1 In de voorafgaande
periode heeft de stad meermalen
geklaagd over het gebrek aan kleingeld
en het grote ongemak dat daaruit voor
het alledaagse betalingsverkeer voort-
komt. De maatschappelijke groeperin-
gen die het meest last hebben van het
nijpend tekort worden omschreven als
‘…soe van den rentmeesteren deser
stadt in ’t regard der renthieren ende
aerbeyders, gemeyne borgerije, solda-
ten alhier in goirnisoen liggende, huys-
lieden, paissanten als anderszins…’.2

Een ongedateerd document van 
’s-Hertogenbosch uit de zestiende eeuw,

dat gewag maakt van een overvloed aan
koperen munten, zodanig dat de circu-
latie aan banden moet worden gelegd,
past niet in het geschetste beeld van
gebrek aan kleine munten.3 Hoe valt
deze beperking te rijmen met de chroni-
sche klachten over een tekort aan mun-
ten van lage waarde? Is de geschetste
ontwrichting van het betalingsverkeer
reëel of is er sprake van een overreactie
van de stedelijke overheid? En is de
regulering nauwkeuriger in de tijd te
plaatsen? Vragen die interessant genoeg
zijn om aan het manuscript een nadere
beschouwing te wijden.

Betalingsverordening
Het manuscript bevat doorhalingen en
aanvullingen en is waarschijnlijk een
ongedateerde kladtekst voor de minuut.
De volledige tekst luidt: ‘Alsoe men
daegelijcx bevyndt dat binnen deser
stadt van ’s-Hertogenbossche ’t coperen
gelt in tonnen, vaten ende anderssins
met grooten quantiteyten wordt
gebrocht, onder den borgeren gedistri-
bueert ende uuytgegeven, daerbij 
gouden ende silvere munte wordden
uwech genomen ende den cours van
dien vermindert tot grooten prejudys
ende nadeel van den ingeseten deser
stadt ende den coopmanshandel dersel-
ver. Soe eest dat mijn heeren schouthet
ende scepenen deser stadt, begerende
daerinne te versien, hebben, vanwegen
sijne Majesteyt ende uuyt crachte ter
policie derselver stadt, geordonneert
ende ordonneren midts desen dat voor-
taen de betaelinghe die d’een de ande-
ren sal comen te doen boven het pont
vlaems deselve overmits sal behooren 
te geschieden in goude ende silvere 
oft witte munte sonder ennich coper
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daerinne te gebruycken. Maer de beta-
linghe die geschieden sal ter somme
van den selven pont vlaems ende daer-
ondere sal ’t vierdepaert vandyen
mogen wordden betaelt ende behooren
ontfangen te wordden in de voors.
coperen munte, waernae eenyegelijck
hem sal weten te reguleren; ordinerende
mede wel expresselijck dat nyemant
hem voirtaen en sal vervoirderen
deselve copere munte in ennige groote
quantiteyt binnen deser stadt te doen
brengen oft oyck, alreede ingebrocht
wesende, te doen oft laeten distribue-
ren op pene dat dieghene, sulcx doende
als d’welvaren ende policie deser stadt
contrariërende, daervan arbitrailijcken
sullen wordden gecorrigeert ende
gestraft nae gelegentheyt der saicken…’

Meteen valt een aantal zaken op. De
overheid klaagt niet over de circulatie
van vals of minderwaardig kopergeld.
Was dat wel het geval, dan zou het
gebruik vrijwel zeker zijn verboden.
Het is daarom aannemelijk dat de toe-
stroom van het koperen betaalmiddel
afkomstig was van legale muntateliers,
dat wil zeggen door Brussel gesanctio-
neerde munthuizen. In plaats van een
verbod legt de verordening een beper-
king op op het gebruik van kopergeld.

De Bossche verordening schrijft 
voor dat koperen munten alleen 
maar gebruikt mogen worden bij
betalingen tot en met 1 pond ‘Vlaems’ 
(= 6 Hollandse guldens) en wel tot
maximaal een kwart van het bedrag.
De ontvanger mag ze dan niet weige-
ren. Soortgelijke beperkende maatre-
gelen in het betalingsverkeer kennen
we voor onze pasmunt heden ten dage
nog. De euromunten bijvoorbeeld zijn
slechts beperkt wettig betaalmiddel;

geen enkele partij is verplicht meer
dan vijftig muntstukken voor één
betaling te aanvaarden.4

Men dient zich te realiseren dat 
in de zestiende eeuw 6 gulden een
behoorlijke geldsom voorstelt. Een
geschoolde arbeider verdient in die
tijd 5 á 7 stuivers per dag, een hoe-
veelheid koopkracht vergelijkbaar met
circa € 80 tot € 112 heden ten dage.6

De wettelijke maatregel zal voor een
brede laag van de stedelijke bevolking
bij de dagelijkse boodschappen van
enkele stuivers haar doel hebben
gemist. Verder moet het verbod om
‘groote’ hoeveelheden kopergeld in te
voeren en te distribueren in praktische
zin niet te handhaven zijn geweest;
‘groote’ is niet gekwantificeerd. Mocht
het verbod tot sancties hebben geleid
dan zijn die, het kan haast niet anders,
willekeurig geweest.

Monetaire aspecten
Opmerkelijk is dat ‘…daerbij gouden
ende silvere munte wordden uwech
genomen ende den cours van dien 
vermindert tot grooten prejudys ende
nadeel…’ Het document spreekt over
goud- en zilvergeld dat door het koper-
geld uit circulatie verdwijnt en hun wis-
selwaarde vermindert. Het verschijnsel
lijkt verdacht veel op de bekende Wet
van Gresham: ‘slecht geld verdringt
goed geld’. Deze theorie is echter van
toepassing op geld in dezelfde metaal-
soort en dat is hier niet het geval.
Kopergeld heeft kennelijk ten tijde van
de uitvaardiging van de ordonnantie
een hoge attractiewaarde gehad, die
toegeschreven moet worden aan zijn
wisselwaarde of koopkracht die hoger is
dan zijn marktwaarde; een typisch ken-
merk van fiduciair geld (pasmunt/
tekenmunt). De reactie van de stede-
lijke overheid om het kopergeld als
wettig betaalmiddel te beperken is uit
dien hoofde begrijpelijk. Maar de uit-
spraak dat dit kleingeld de stedelijke
geldvoorraad zou domineren is een
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overschatting van haar betekenis en rol.
Bovenstaande tabel toont de muntpro-
ductie tijdens de regeerperioden van
Karel V en Philips II in de zestiende
eeuw.

Het blijkt dat 41,2% van de geprodu-
ceerde eenheden van biljoen en koper
slechts 0,6% van de totale aangemunte
waarde vertegenwoordigen. Ondanks
zijn essentiële functie in het betalings-
verkeer kan het koperen en biljoenen
kleingeld nooit een substituut van het
goud- en zilvergeld zijn geweest. De
Bossche overheidsvisie op het fenomeen
van een overschot aan kleingeld is
daarom eerder een overreactie vanwege
onbegrip voor of onwennigheid met een
mogelijk nieuw fenomeen: fiduciair
(koper-)geld, geld zonder enig zilver.
Verder dient te worden aangetekend dat
’s-Hertogenbosch vanaf het laatste kwart
van de zestiende eeuw te kampen heeft
met een teruglopende bevolking en eco-
nomie.6 Een toevloed van kleingeld
onder kwakkelende omstandigheden
kan makkelijk opgevat worden als een
verdere aantasting van de Bossche voor-
spoed in vroeger tijden, waartegen een
halt moet worden toegeroepen. Maar er
zijn nog meer factoren, van fysieke
aard, die de gebruiksmogelijkheden van
kopergeld binnen het betalingsverkeer
beperken.

Logistieke grenzen
Het document spreekt over de invoer
van ‘coperen gelt in tonnen en vaten’,
hetgeen ongetwijfeld niet overdrach-
telijk is bedoeld. Hoe zou het anders
moeten? Vervoer van muntgeld is
logistiek zwaar transport. De massa-
dichtheid van koper is 8,89. Een
emmer van 10 liter gevuld met mun-
ten zal grofweg 70 à 80 kg wegen.
Een houten ton, vat of kist is een
prima verpakkingsmiddel voor vervoer
van grotere hoeveelheden kleingeld-
munten. De maten van de bedoelde
tonnen, vaten of kisten zullen zijn
bepaald door de grenzen van han-
teerbaarheid. Onbekend is welke
inhoudsmaten toentertijd voor munt-
geld gangbaar waren.

Door de geringe waarde vertegen-
woordigt het kleingeld in gebruik al
gauw een groot gewicht. De volgende
tabel verheldert met enkele cijfers de
gewichten van enkele bedragen in de
verschillende muntmaterialen.

Oord, Philips II, 1587,
’s Hertogenbosch

Muntproductie 1500-1598 naar materiaalsoort

guldens aantal

munten in x 1000 aandeel x 1000 aandeel

goud 21.527 134,27% 11.775 105,44%
zilver 40.895 165,10% 115.658 153,39%
biljoen 145 100,23% 36.107 116,67%
koper 255 100,41% 53.083 124,50%
totalen 62.822 100,00% 216.623 100,00%

H.E. VAN GELDER / M. HOC

Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713 (Amsterdam 1960).
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Het substitueren van goud- en zilver-
geld in het betalingsverkeer door
kopergeld vraagt van het publiek heel
wat sjouwwerk en heeft zijn eigen logis-
tieke grenzen. Aldus doet de hoogte
van een pond Vlaams als grensbedrag
wat wonderlijk aan alsof de Bossche
burgers (de gegoeden wel te verstaan)
kilo’s munten op zak zouden hebben.
Het verschijnsel op rekening te kopen
(de kerfstok) wordt buiten beschouwing
gelaten. Op basis van logistieke gronden
zal de gemelde verdringing van goud-
en zilvergeld niet zo’n vaart hebben
gelopen.

De spreekwoordelijke schoen wringt
ergens anders. De kleine neringdoenden
en de kooplui op de markt, die hun
omzet moeten halen met vele kleine
transacties, ontvangen en accumuleren
relatief veel kopergeld. Naast het
genoemde vervelende logistieke aspect
lijden zij bovendien ‘groot verlies van
den wissel van den gelde, d‘welck
tenminste in andere speciën van munten,
als voer verhaelt sijn, thien guldens
tegens het hondert is bedragende…’ De
regulering lost dus het probleem van de
kleine middenstand niet op, maar wel
dat van de financieel krachtige groe-
peringen, zoals de belastingontvangers,
rentmeesters, interlokale kooplieden
(‘den coopmanshandel’). Die laatsten
kunnen betalingen met (bij kleine zelf-
standigen geaccumuleerde voorraden)
koperen speciën voortaan legaal weige-
ren. De middenstand zit opgezadeld
met een overschot aan kleingeld en is
aangewezen op de geldwisselaars om er
vanaf te komen.

Datering
Het is niet eenvoudig het document in
de tijd een plaats te geven. Een archief-
beambte heeft ooit ‘157?’ boven de
tekstspiegel geschreven. Het stuk geeft
enkele, slechts zeer globale, tijdsindi-
caties:
– het schrift wijst in de richting van

de zestiende eeuw, mogelijk begin
zeventiende eeuw;

– de koperen munten zijn afkomstig
van legale muntateliers; deze emis-
sies beginnen onder keizer Karel V
vanaf 1543;

– er wordt geschreven over ‘sijne
Majesteyt’, dat wil zeggen zijne kei-
zerlijke (Karel V) of koninklijke
Majesteit (Philips II). In 1629 heeft
stadhouder prins Frederik Hendrik
de stad ingenomen en onder Staats
gezag geplaatst. Een mogelijke 
verwijzing naar de Spaanse koning
Philips IV voor de periode 1621-
1629 is vooralsnog niet uit te sluiten;

– Ondanks de invoering van de gulden
als officiële financiële rekeneenheid
onder Karel V is in de zestiende en
zeventiende eeuw het pond Vlaams
als rekengrootheid in gebruik geble-
ven. (In Zeeland is het pond Vlaams
zelfs tot eind achttiende eeuw als
rekengrootheid gebruikt).

Kijken we naar de aanmuntingen van
kopergeld onder Philips IV dan blijkt
dat die nagenoeg geheel ná 1629 heb-
ben plaats gehad. Een datering in de
periode 1621-1629 valt hiermee feitelijk
af. We moeten het antwoord zoeken in
de periode 1543-1598. De productie
van de Bourgondische munthuizen

Gewicht aan muntgeld bij 1 en 6 gulden (zestiende eeuw)

Betaling in aantal/gulden gram/stuk kg bij fl. 1 kg bij fl. 6

Korte, tot 1580 480 1,92 0,962 5,772
Oord, vanaf 1580 80 5,44 0,436 2,616
Stuiver 20 3,06 0,061 0,366
Karolus goudgulden 1 2,91 0,003 0,018
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onder Karel V en zijn zoon Philips II
zijn voor een groot deel bekend (hoewel
niet alle rekeningen zijn overgeleverd
kunnen de bekende productievolumes
als representatief worden beschouwd).
Twee productieperioden van koperen
munten springen er in volume uit, te
weten de jaren 1543-1556 en 1596-
1598. Voor toewijzing van het docu-
ment aan een van beide perioden zijn
voor elk argumenten aan te voeren.
Een sterk argument voor de tweede
periode is de gemiddelde jaarproductie
van 2,3 miljoen duiten, grotendeels
geslagen in het munthuis te Antwerpen.
Dit enorme aantal zal zeker zijn weg
hebben gevonden naar ’s-Hertogen-
bosch dat in die periode nog in het
kamp van de koning verkeerde en
financieel-economisch gebonden was
aan de onder Spaans gezag staande
gewesten. Het ligt voor de hand de
oorsprong van het manuscript in deze
periode te plaatsen. 

Maar ’s-Hertogenbosch is dan al vijf-
tig jaar gewend aan het verschijnsel
kopergeld en heeft zelfs een eigen munt-
slag. Transport, import, export en dis-
tributie van kleingeld is voor de stad
een gewone zaak, terwijl de ordonnan-
tie eerder de indruk wekt van een eer-
ste reactie van de overheid op een nieuw
fenomeen, dat van pasmunt, fiduciair
geld zonder zilver. Ongebreideld gebruik
in het betalingsverkeer moet worden
voorkómen. Ook spreekt uit het docu-
ment een zekere onwennigheid en schrik
voor substantiële partijen kleingeld (en
die zijn het al gauw). Daarom geef ik 
de voorkeur aan situering van het docu-
ment onder Karel V in de periode

Duit, Philips II, 1597,
Antwerpen

Emissie van koperen munten 1500-1598

G&H denominatie aantal x 1000 emissieperiode aantal jaren jaar gemiddelde

182 maille van Namen 17.618 1506-1520 14 1144.167
201 maille van Namen 17.144 1527-1527 1 1144.000
198 korte 17.184 1543-1556 13 1.321.824
229 korte 16.820 1557-1567 10 1682.028
231 korte 12.902 1571-1578 7 1414.589
230 dubbele korte 14.036 1571-1579 8 1504.532
252 statenoord 11.470 1578-1583 5 1293.933
254 korte 17.164 1578-1580 2 1182.080
253 statenduit 11.225 1578-1581 3 1408.361
233 duit 12.408 1580-1592 12 1200.658
232 oord 16.383 1580-1594 14 1455.933
236 halve duit 17.338 1581-1587 6 0156.289
238 halve maille 1591-1591 1 1111110
235 maille van Namen 12.514 1591-1598 7 1359.156
234 duit 16.845 1596-1599 3 2.281.766
237 halve duit 17.031 1597-1598 1 1131.005

totaal 53.083

A. DE WITTE Histoire monetaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant et marquis du Saint Empire Romain I-III (Antwerpen
1894); H.E. VAN GELDER / M. HOC Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713 (Amsterdam 1960). 
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1543-1556 en niet in de jaren zeventig
van de zestiende eeuw, zoals op het
document gesuggereerd wordt. 

Interessant is te onderzoeken of in de
zestiende eeuw in andere steden van de
Bourgondische kreits dezelfde verschijn-
selen zijn gerapporteerd en overeen-
komstige maatregelen werden getroffen.
Ook de redenen van de massaproductie
van kopergeld in Antwerpen in de jaren
negentig is interessant voor nadere 
studie.

Conclusie
Het beeld was weer in evenwicht.
Naast tekorten waren er blijkbaar in de
zestiende eeuw gedurende kortere of
langere tijd ook overschotten aan klein-
geld. In het monetair stelsel van toen-
tertijd, waarbij de hoeveelheid goud of
zilver in de munten de waarde van het
geld bepaalt, werd het fiduciaire klein-
geld (zonder enig gehalte aan edelme-
taal) als een bepaalde dreiging ervaren.
De Bossche stedelijke overheid
reageerde correct (zij het zonder veel
effect) om de circulatie van pasmunt
binnen haar invloedssfeer aan zekere
banden te leggen, maar zij gebruikte de
verkeerde argumenten en signalen.
Kleingeld is door zijn aard niet in staat
groot geld te verdringen.

De juiste datering van het ongeda-
teerde document was niet met zeker-
heid te beantwoorden, al heeft de
periode 1543-1556 de beste argumen-
ten. Nader onderzoek is gewenst naar
andere voorbeelden van overvloed aan
pasmunt in de zestiende eeuw.
Interessant daarbij is na te gaan op
welke gronden de (wisselende)
productievolumes van kopergeld zijn
bepaald.
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