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E.AERTS

DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN HET

GELD TIJDENS HET ANCIEN RÉGIME.

KENNISMAKING MET EEN DISCIPLINE (*)

De vele facetten van een discipline

Geldgeschiedenis is de geschiedenis van de betaalmiddelen 
muntstukken, bankbiljetten en de direct opvraagbare bankdepo
sito's (') - en als dusdanig op de eerste plaats een onderdeel van de
economische geschiedenis. Daarnaast vertoont de discipline echter

(*) Uitgewerkte en geannoteerde versie van een korte bijdrage geschreven
voor het Lexikon des Geldes und der Geldgeschichle dat in de loop van 1994 ver
schijnt. Ik dank Mevr. 1. Helsen en Dr. C. Vleeschouwers voor een aantal waar
devolle opmerkingen.

(1) Bankgeschiedenis, in vele publikaties gelijkgesteld met financiële geschie
denis (hoewel deze laatste o.m. ook de studie van andere financiële instellingen,
de publieke financiën, de boekhouding, de financiële technieken e.d. omvat), is
nauw verweven met de geldgeschiedenis stricto sensu maar wordt hier verder
buiten beschouwing gelaten. Zie Bankwezen. Een geschiedenis en bronnenouer
zicht (NEHA. H islorische bedrijfsarchieven, 1), Amsterdam. 1992. Voor twee
recente syntheses: H. VAN DER WEE (uitg.), La banque en Occident. Antwerpen,
1991. Nederlandse vertaling: De Bank in Europa. 25 eeuwen bankgeschiedenis,
Antwerpen, 1991 en H. POHL en G. JACHMICH (uitg.), Europëische Bankenge
schichle, Frankfurt-am-Main, 1993. Een verzorgde en rijkelijk geïllustreerde
gevulgariseerde publikatie is : R. BOGAERT, Deposito, krediel en geldhandel door de
eeuuien heen, Antwerpen, 1988. Ik gebruik verder geldgeschîedenis en monetaire
geschiedenis aIs synoniemen en vermijd de term muntgeschiedenis, omdat deze
te veel aan de muntkunde of numismatiek herinnert (zie H. QUIRIN, Ein{ührung
in das Sludium der mitlelalterlichen Gescbictüe, Braunschweig. 1985. 4de uitg.,
p. 150 alsook R. C. VAN CAENEGEM en F. L. GANSHOF. Encyclopedie van de
geschiedenis der middeleeuwen. Inleiding fol de geschreven bronnen van de qeschie
denis der toesierse middeleeutuen. Gent, 1962, p.316). Wellicht een overbodige
opmerking: «de numismatiek is niet de wetenschap van het geld, cloch van de
munten » (A. SCHOOLMEESTERS, De numismaiiek, hulpwetenschap van de ge
schiedschrijving, in Miscellanea Numismalica. Jubileumalbum 1968-1978. Tienen,
1978. p. 239).
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veel aanknopingspunten met andere historische disciplines, zoals de
politieke geschiedenis (b.v. het monetaire beleid van centrale, pro
vinciale en plaatselijke overheden), de institutionele geschiedenis
(de werking van de monetaire administraties en de organisatie van
de muntproduktie), de geschiedenis van de techniek (de vervaardi
ging van muntstukken en de langzame mechanisering van de munt
slag), de sociale geschiedenis (het inkomen en het bestedings- en
spaargedrag van de mensen), de rechtsgeschiedenis (de bestraffing
van valsmunterij en andere muntdelicten), de ideeëngeschiedenis
(de evolutie in het monetaire denken) en zelfs de kunstgeschiedenis
(de beeldenaar, epigrafie, symbolen, muntrand, vorm, enz. van de
muntstukken).

Maar, zoals gezegd, is de geldgeschiedenis toch het nauwst betrok
ken bij de economische geschiedenis. De beroemde Franse histo
ricus Marc Bloch (1886-1944) heeft zulks treffend verwoord: « les
phénomènes monétaires dominent la vie économique; ils en sont à la
fois un symptôme et un effet »e). Voor de handelsgeschiedenis kan
de geldhistoricus waardevolle informatie reveleren over de richting
en omvang van de goederen- en geldstromen, al is het gevaarlijk een
automatische samenhang te willen zoeken tussen het materiaal uit
muntvondsten en de handelsbewegingen. Een studie over de mone
taire circulatie werpt licht op belangrijke economische vraagstuk
ken zoals de toestand van de han dels- en betalingsbalans, het niveau
van de nationale welvaart (de geldmassa per inwoner, het nationaal
inkomen en de kapitaalvorming binnen een land), de progressiviteit
van een bepaalde economie (de mate waarin munt en krediet de
natura-economie hebben verdrongen) en - via de kwantiteitstheo
rie e) - het gedrag van conjuncturele variabelen zoals prijzen en
lonen. Eike studie van de boekhouding van een bank, bedrijf of
individueel koopman, is schatplichtig aan een analyse van de reële
munt en de rekenmunt alsook van de verhoudingen tussen beide.
Historici, op zoek naar de koopkracht en de levensstaudaard, moe
ten vertrouwd zijn met de de- en revaluaties van de muntstandaard
en met de seculaire ontwaarding van het geld.

(2) M. BLOCH, Esquisse d'une histoire monétaire de l'Europe (Cahiers des
AnnaLes, 9), Parijs, 1954, p. 7. Het gaat hier om de postuum uitgegeven nota's
door L. Fèbvre. Zie voor het citaat ook E. FOURNIAL, Histoire monétaire de
L'Occident médiéual, Parijs, 1970, p. 7 (~( Occident » moet hier hoofdzakelijk als
~( France » worden begrepen).

(3) Zie hierna de tekst bij voetnoten 23 en 24.
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Twee groepen hronnen

Het bronnenmateriaal voor de geldgeschiedenis kan in twee grote
groepen worden verdeeld: archeologische en tekstuele bronnen.

Archeologische bronnen worden hoofdzakelijk vertegenwoordigd
door muntstukken. Voor de geldhistoricus worden deze voorai inte
ressant wanneer zij in zo groot rnogelijke hoeveelheden sarnen zijn
bewaard: muntvondsten e> en meer bepaald dan Schatzfunde of tré

sors. De geldhistoricus die een muntschat bestudeert als een toeval
lige én representatieve steekproef van de monetaire circulatie geeft
de voorkeur aan zogenaamde trésors d'urgence of currency hoards.
Deze zijn op zeer korte tijd en bij een bepaalde gelegenheid tot
stand gekomen (b.v. een oorlogssituatie) en lopen dus meer kans om
de samenstelling en omvang van de circulatie getrouw te weerspie
gelen dan de zogenaamde trésors d'épargne (of de thésaurisation) of
sauinqs hoards die slechts geleidelijk en gespreid over verschillende
jaren zijn gevormd. In realiteit zijn de meeste schatten een cornbi
natie van beide. Afgezien van de kwaliteit kan ook de kwantiteit,
d.w.z. aantal én ornvang, van de muntschatten de geldhîstoricus
problemen geven. De Duitse en Scandinavische geldgeschiedenis is
gezegend met ornvangrijke muntschatten. Bekende voorbeelden
zijn de Lohe-schat te Stockholm (1937) met 18.000 zilverstukken (5),
de Kôlner-schat met 22.000 zilvermunten uit de 17de eeuw, de
Lübeck-vondst uit 1984 met 24.000 overwegend zilveren rnunten,
« der grëûte jernals auf deutschern Territorium gefundene
Schatz 1) (6), de Deense vondsten van Vejstrup, Assens en Systofte

(4) Enkele studies: A. BURNETT, Lnierprelinq the Pasl. Coins, Londen, 1991 ;
Ph. GRIERSON, The Inlerpreiaiion of Coin Fituls, in Numismalic Chronicle,
Seventh Series, 5 1965, p.I-XIIJ alsook 6, 1966, p. (-XV, beide herdrukt in zijn
Laler Medieval Numismaiics (lllh-16lh Cenluries). Selecied Stuâies, Londen,
1979, nrs. XX 1 en XXII; ID., Monnaies el monnayage. Inlroduction à la numis
matique, Parijs, 1976, p. 163-183; ID., Les monnaies (Typologie des sources du
M oyen Age occidental, 21), Turnhout, 1977, p. 19-22; H. ENND VAN GELDER en J.
S. BOERSMA, Munlen in munivondslen (Fibula-reeks, 35), Bussum, 1976; H. VAN

HOUDT, Munlvondsten: juridische en numismalische benadering, in Europees
Genoolschap voor Muni- en Penningkunde. Jaarboek 1984, p.237-243.

(5) B. THORDEMAN, The Lohe Hoard. A Contribution io the Melhodology of
Numismniics; in Numismalic Chronicle. Sixth Series, 8, 1948, p. 188-204.

(6) M. NORTH, GeLdumlauf und Wirlscha{lskonjunkfur im sûdlichen Ostseeroum
an der Wende zur Neuzeil (1440-1570). Uniersuchunqen zur Wirtscha{lsgeschichte
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met repectievelijk 16.000, 17.000 en 30.000 stukken, maar vooral de
reusaehtige sehat van Kirial (Jutland) daterend uit 1365 en met ca.
81.000 zilverstukken C). Geldhistorici uit de Lage Landen daarente
gen zijn reeds gelukkig met veel kleinere vondsten. Voor de Zuide
lijke Nederlanden zijn 120 vondsten beschreven voor de jaren
1434-1610. Uit de periode 1430-1900 zijn slechts een tiental schat
ten bekend met meer dan 500 munten en een vîjftal met meer dan
1.000 exemplaren (8). In de Noordelijke Nederlanden is de sîtuatie
iets beter. Één van de grootste vondsten aldaar betreft de munt
sehat van Amersfoort uit 1894 met 3.500 gouden en 2.000 zilveren
stukken, hoofdzakelijk uit de 16de eeuw C).

Archeologisch materiaal, hoe kostbaar ook, moet steeds met ge
schreven bronnen worden aangevuld. In de tekstuele documenta
tie CO) kan een bijkomend onderseheid worden gemaakt tussen nor
matîeve en factische bronnen. Voorbeelden van de eerste soort zijn

am Beispiel des GrofJen Liibecker Münzschalzes, der tiorddeulschen Münz{unde und
der schriîtlichen Überlieîerunq (Kieler Historisdie Stuâien, 35), Sigmaringen, 1990,
p.19.

(7) J. S. JENSEN m.m.v. P. DEDENROTH-SCHOU, M. FENGER en V. FENGER,

Mentfunde! {ra Kirial pà DjursLand, in Nordisk Numismatisk Àrsskriîi, 1970,
p. 41 en p. 41, voetnoot 6.

(8) Berekeningen op basis van het werk van mijn betreurde vriend A. VAN

KÊYMEULEN, Les trésors monétaires modernes trouvés en Belgique 1434-1970 tCer
cLe d'Études Numismatiques. Travaux, 6), Brussel, 1973. Voor de vroegere peri
ode zijn enkele grote(re) schatten bewaard : zo b.v. de meer dan 150.000 pennies,
sterlingen, penningen en obolen uit de Britse eîlanden en de Lage Landen, aile
uit de 13de eeuw, gevonden te Brussel in 1908: A. DE WITTE, Les monnaies
brabançonnes de La trouvaille de la rue d'Assaut à Bruxelles. X/li' siècle, in RBN,
67, 1911, p. 19-48 aIsook 1. STEWART, The Brussels Hoard: Mr. Baldwin 's Arran
gement o{ the Scottisii Coins, in British Numismalic Journal. 29, 1958-1959,
p.91-98.

(9) A. POL, Muniuondsien uil 19 eeuuien, Den Haag, s.d., p. 17 en H. ENNO

VAN GELDER, De uondst Amersfoort 1894, in Jaarboek uoor Muni- en Penninq
kunde, 42, 1955, p. 7-40.

(10) W. VANDERPIJPEN, Bronnen belre{{ende de monetaire insleLLingen vana{ de
[eodaliieii 101 hel midden van de zesiiende eeuw (samenvatting), in H. DE SCHEPPER

(uitg.), Bronnen ooor de geschiedenis van de insteLlingen in België. Sources de L'his
toire des institutions de la Belgique. Handelingen van hel Colloquium le Brussel.
Acies du Colloque de Bruxelles 15.-18.1 V.1975, Brussel, 1977, p.443-449 brengt
een summier en hoofdzakelijk op het graafschap Vlaanderen betrekking hebbend
overzicht. Een heldere samenvatting van de kenmerken van een muntordonnan
tie, -instructie en -rekening treft men aan bij G. PREun'HoMME, L'administration
des monnaies des Pays-Bas à la {in du xv' siècle el Les sources principales de
L'histoire monétaire, in BCEN, 11, 3, 1974. p.80-88 en vooral 86-88.
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de talrijke monetaire ordonnanties ('1) en instructies, de diverse
soorten muntevaluaties (l2) en notulen (b.v. de Rezesse en Vertrâge
van het Wendisches Münzverein); voorbeelden van de tweede soort
hebben betrekking op kaslijsten en inventarissen (al dan niet na
overlijden) ('3) waarin gouden, zilveren en koperen speciën opduiken
alsook op diverse vormen van rekenîngen die rekenmunten en reële
munten bevatten. Uitermate kostbaar zijn de rekeningen van
muntateliers of de boekhouding van de vorstelijke sleyschat (droit de
seigneuriage) omdat zij toelaten de monetaire produktie te bereke
nen.

Monetaire ideeën en theorieën

Van in de oudheid hebben geleerden zich gebogen over het vraag
stuk van het geld. Aristoteles bouwde voort op de ideeën van Plato
en analyseerde de functies van het geld als ruilmiddel, rekenmiddel
(waardemeter) en thesaurisatiemiddel (waardevoorraad). In de
eerste twee functies zag de Stagiriet geen graten, de laatste keurde
hij af'. Geld was verder een 'Vofl/'Œp.a, een conventioneel teken. Mid-

(11) Specifieke uîtgaven van monetaire ordonnanties voor de Nederlanden
zijn 0.3. V. BRANTS, Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Deuxième série 
1506-1700. Les ordonnances monétaires du xvir siècle. ALberl et Isabelle 
1598-1621, Philippe IV - 1621-1665, Charles 11 - 1665-1'700, Brussel, 1914; A.
COEKELBERGHS, Ordonnances monétaires sous Philippe 11 de 1563 à 1598 (Dos
siers du Cercle d'Éludes N umistnaiiques, 1), Brussel, 1984; M. Hoc, Placards
monétaires de Philippe Il (1555-1598), des archiducs Albert el Isabelle (1598-1621),
de Philippe 1V (1621-1665) el de Charles 11 (1665-1700) (Bibliolheca belqica,
203-205), Brussel, 3 dln., 1934.

(12) Zie een overzicht bij R. METz, Geld, Wiihrung und PreisentwickLung. Der
Niederrheinraum im eutopâischen VergLeich 1350-1800, Frankfurt am Main, 1990,
p. 68-80. bij J. J. McCu5KER en C. GRAVESTEIJN, The Beginnings of Commercial
and FinanciaL Journalism. The Commodily Priee Currents, Exchange Raie Cur
rents, and Money Currenls of EarLy Modern Europe (NERA-series III, Il), Am
sterdam, 1991 alsook bij P. SPUFFORD, W. WILKINSON en S. TOLLEY, Handbook
of Medieval Exchange (RoyaL Hisiorical Society. Guides and Hondbooks, 13), Lon
don. 1986, pp. L-L1I.

(13) Voorbeelden in de studies van H. DE SMEDT, Antwerpen en de opbloei van
de Vlaamse vérhandellijdens de 16de eeuw. Rijkdom en inkomen van de Anlwerpse
koopman Jan Gomel nolqens zijn staal van goed 1572 (Onuitgegeven Iicentiaatsver
handelîng K.U. Leuven), Leuven, 1970, dl. r, p. 67-126 en F. VAN DER JEUGHT.

Een invenlaris van konianl geLd uit een nalaienschap in 1612, in Europees Genool
schap uoor Muni- en Penningkunde. Jaarboek, 1986, p. 139-159.
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deleeuwse theologen zoals Albertus Magnus (ca.1193-1280) en
Thomas van Aquino (1225-1274) zetten deze Aristoteliaanse traditie
verder ( 4

) . Hun denken over het geld baadde echter in een nog
uitgesproken politieke sfeer: geld ontleende zijn waarde niet aan
economische mechanismen, maar aan de waarde die de vorst aan de
munt verleende (valor imposilus). Het was de verdienste van de
School van Salamanca om vanaf het midden van de 16de eeuw dit
laatmiddeleeuwse monetair nominalisme stelselmatig te ondergra
ven en het geid bewust in een economische sfeer te plaatsen. De
16de-eeuwse âociores, zoals een Martin Azpilcueta de Navarro
(1492-1586) en een Tomas de Mercado (1530-1576), ontwikkelden
een subjectieve waardeleer van het geld en liggen aan de oorsprong
van het moderne denken over inflatie (met nadruk op de vraagfac
toren), van de kwantiteitstheorie en van de theorie over de interna
tionale koopkrachtpariteit ( 5

) . Later, tijdens de hoogbloei van het
mercantilisme, kwamen de meeste auteurs in de ban van het bullio
nisme of chryshedonisme en associeerden zij een omvangrijke geld
circulatie met een groei van de algemene welvaart en een stijging
van het overheidsinkomen.

Tijdens de laatste helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de
19de eeuw emancipeerde de economie zich. Het economisch denken
over geld ontdeed zich van ethische bekommernissen en werd ook
niet langer gehinderd door de politieke verwachtingen van de natio
nale staat. Een heuse monetaire theorie ontstond die, parallel met
de ontplooiing van de economie, logischer en coherenter werd en kon
beschikken over een alsmaar indrukwekkender statistisch instru
mentarium. Naar gelang de school of bewegîng werd aan het geld en
de geldhoeveelheid een niet-autonome of neutrale rol (klassieke
school), een actieve invloed (Keynesianisme) of zelfs een doorslagge-

(14) O. LANGHOLM, Wealth and Money in lhe Arisioielian Tradition. A Sludy
in Scholaslic Economie Sources, Bergen-Oslo, 1983; ID., Economies in the Medie
val Schools. Weallh, Exchange, VaLue, M(Jney & Usury Accordinq io the Paris
Theoloqical Tradition 1200-1350 (Sludien und Texte zur Geisiesqesdiichie des Mil
telallers, 29), Leiden, 1992; T. VANDEVELDE, Hel inirestuerbod bij Arisioteles, in L.
BOVCKAERT (uitg.), lnirest en culluur, Een elhiek van hel qeld, Leuven-Amers
foort, 1994, p. 37-58.

(15) L. BAECK, La pensée économique en Espagne aux 16" el 17' siècles, in H.
VAN DER WEE (uitg.), L'or el L'argent des Indes dans L'économie européenne (Collo
quia Europolia, 2), Leuven, 1987, p. 3-39. Deze bijdrage verscheen voordien ais
Hel economische denken in hel Spanje van de 16e en 17e eeuw (K.U. Leuven.
Departement Economie. Leuvense Economiscbe Standpunien, 35), Leuven, 1985.
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vend gewicht toegekend. Met name binnen het monetarisme van
Nobeiprijswinnaar Milton Friedman e1912) worden wijzigingen in
de money supply beschouwd als de belangrijkste determinanten in
de groei van het nominaal nationaal inkomen: op korte termijn
leiden veranderingen in het geldaanbod tot veranderingen in de
reële output, op lange termijn ook tot aanpassingen in het prijs
peil C6

) .

In het kielzog van de successen van de economie aIs afzonderlijke
wetenschap verscheen vanaf het eînde van de 19de eeuw de econo
mische geschiedenis ais éèn van Clio's laatste nakomelingen. Men
moet echter wachten tot in de jaren twintig van onze eeuw om ook
de geldgeschiedenis te zien uitgroeîen tot een volwaardige specialisa
tie binnen de economische geschiedenis. Daarbij wordt weI abstrac
tie gemaakt van de numismatiek, die aIs dienstmaagd van de muze
van de geschiedenis reeds in de late 19de eeuw triomfen vierde,
maar die - naar het oordeel van de eminente Britse geldhistoricus
Peter Spufford - « has given relatively little service to the
muse» ('7).

Hamilton en de m.oderne geldgeschiedenis

De geldgeschiedenîs kreeg plots de volle belangstelling van econo
mische en andere hîstorici toen de Amerîkaan Earl J. Hamilton
vanaf 1928 de resultaten publiceerde van zijn jarenlange opzoekin
gen in de archieven van Spaanse instellingen ('8). Hamilton kwam
daarbij tot de conclusie dat de zogenaamde prijsrevolutie van de
16de eeuw zijn oorsprong vond in de sterke aangroei van de circule
rende geidhoeveelheid. Deze aangezwollen geldmassa zou hoofdza
kelijk het gevolg zijn van de massale invoer van zilver uit de rijke

(16) Zie M. FRIEDMAN, A Theoretical Framework {or Monetary Analysis
(National Bureau of Economie Researcli Occasional Paper, 112), New York - Lon
den, 1971 en ook ID. (uitg.), Sludies in the Quantity Theory of Money, Chicago 
Londen, 1956.

(17) P. SPUFFORD, Money and Ils Use in Medieval Europe. Cambridge enz.,
1988, p.2.

(18) Zijn hoofdwerk en meest bekende studie is E. J. HAMILTON, American
Treasure and the Priee Reuoluiion in Spain, 1501-1650 (Harvard Economie Siu
dies, 43), Cambridge (Mass.), 1934 (herdruk in 1965). Hamilton had toen reeds in
1928. 1929 en 1932 belangrijke tijdschriftartikels laten verschijnen over de prijs
revolutie (in Journal o{ Business Hisionj, l , 1928, in Economica, 9, 27, 1929, in
Annales d'histoire économique el sociale, 4. 1932).
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Spaansamerikaanse mijnen van Potosi (Peru) en Zacatecas (Mexi
co). Met zijn studies promoveerde Hamilton de geldgeschiedenis
meteen tot een afzonderlijke discipline in de economische geschiede
nis. Voor het eerst werd de monetaire factor een sleutelvariabele in
de verklaring van belangrîjke maatschappelijke wijzigingen zoals de
daling van het reële Ioon, de uitbreiding van de graanproduktie ten
nadele van de veeteelt, de groeiende inkomensongelijkheid, de
winstinflatie van grote handelaars en industriële ondernemers, de
meer intensieve landbouw en andere elementen die door later onder
zoek ten dele in vraag werden gesteld. Sommigen aarzelden zelfs
niet om het zilver uit Latijns Amerika een belangrijke roI toe te
kermen « at the birth of European capitalism 1) C9

) .

In feite was de door Hamilton voorgestelde verklaring niet zo
nieuw. Reeds in 1568 had de Franse jurist en politiek filosoof Jean
Bodin (1530-1596) geschreven dat « la principale cause qui encherist
toutes choses ... est l'abondance de ce qui donne estimation et pris
aux choses )) eO). Bodin antwoordde daarbij op een verhandeling uit
maart 1566 van Jean Cherruyer, lid van de Rekenkamer en heer van
Malestroit, voor wie de prijsrevolutie slechts schijn was en in feite
kon worden teruggebracht tot de devaluatie van de rekenmunt:
« une image de compte, sans effet ni substance quelconque 1) el).
Een zienswijze die voor de meeste regio's overigens onjuist is geble
ken e~). Nieuw daarentegen in Hamiltons onderzoek was dat hij de
studie van het geld verhief boven de Iouter descriptief-nurnismati
sehe benadering en resoluut gebruik maakte van de beschikbare eco-

(19) J. K. GALBRAITH, Money. Whence ft Came, Where Il Wenl, Harmonds
worth, 1976, p. 23.

(20) Geciteerd door H. HAUSER, La oie chère au XVJ~ siècle. La response de
Jean Bodin à M. de Maleslroil1568, Parijs, 1932, p. 10. De titel van Bodins werk
luidt Le discours sur le rehaussement el la diminution des monnaies lani d'or que
d'argent el le moyen d'y remédier el réponse aux paradoxes de Monsieur de
M alestroict.

(21) Geciteerd door M.-Th. BOVER-XAMBEU, G. DELEPLACE en L. GILLARIJ,
Monnaie privée el pouvoir des princes. L'économie des relalions monétaires à la
Renaissance, Pari] s, 1986, p. 312-313 naar Malestroi ts werk Les remonlrances el
paradoxes du Seigneur de M., Parijs, 1568, 2de uitg. In de Koninklijke Bihlio
theek te Brussel wordt een uitgave uit 1578 bewaard : Les paradoxes du Seigneur
de Moleslroict ... sur le [aici des monnoyes.

(22) Hoewel de hierna (zie voctnoten 38, 41, 47 en 48) nog te citeren historicus
Harry Miskimin, op basis van middeleeuws vergelijkend materiaal, bereid is am
Malestroit voor Engeland grotendeels te volgen (zie R. METZ, Geld, Wdhrung und
Preisenunicklunq, p. 225, voetnnot 135).
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nomische theorie. Het theoretisch kader van zijn opzoekingen werd
hem ingegeven door de kwantiteitstheorie van Irving Fisher
(1867-1947). Deze wiskundige economist te Yale (V.S.) had in
1911 (23) de relatie tussen prijspeil en geldhoeveelheid vastgelegd in
de sindsdien overbekende algebraïsche ruilvergelîjking van M V =
P T. In deze equatie staat M voor de totale geldhoeveelheid, V
voor de omIoopsneIheid van het geId, P VOOT het aigemeen prijsni
veau en T (24) voor de verhandelde - niet geproduceerde - goede
ren en diensten.

De kritieken op Ham.ilton

Na de euforie kwamen de bezinning en ook de kritiek e:;). Deze
laatste werd zowel geformuleerd op de theoretische uitgangspunten
als op de empirische evidentie die deze moest ondersteunen en
kwam zoweJ van economisten als van economische historici. Voor
verschillende landen werd aangetoond dat de prijsstijgingen reeds
lang waren ingezet voordat het zilver van de nieuwe wereld Europa
binnenstroomde (na 1550). Ook bleek in de meeste landen de prijs
revolutie rond 1650 te zijn uitgewoed, terwijl de zilveraanvoer
onverminderd doorging. Hamilton en latere onderzoekers, die de
kwantiteitstheorie eveneens accepteerden, replîceerden op deze duh
bele kritiek dat de Europese geldhoeveelheid reeds vanaf het einde
van de 15de eeuw substantieel was aangegroeid dank zij de ver
hoogde goud- en voorai zilverwinning in 008t- en Centraal-Europa,
die rond 1540-1550 een hoogtepunt zou hebben bereikt eÛ).

(23) The Purchasing Power of Money, New York, 1911. Een nieuwe en gron
dig herzîene uitgave verscheen te New York in 1931.

(24) Soms oak Q.
(25) J. H. ELLIOTT, The Old World and the New 1492-1650, Cambridge, 1972,

p.55-78.
(26) Zie de meest recente gegevens bij J. H. MUNRO, The Central European

Si/ver Mining Boom, Mini Outputs, and Priees in the Low Counlries and England.
1460-1550, in E. H. G. VAN CAUWENBERGHE (uitg.), Money, Coins, and Com
merce: Essaqs in the MoneLary Hisionj of Asia and Europe (From Anliquily to
Modern Times) (Studies in SociaL and Economie Historq, 22), Leuven, 1991,
p. 136, 145 en 153. Naast de exploitatie van edel metaal uit Centraal-Europa
mogen oak de goudtransporten uit de (1 bezittingen l) van de Portugese «re di
l'oro» in Afrika en het Verre Oosten alsook de Spaanse goudaanvoer uit de Antil
Ien, Mexico. Venezuela en Peru, alle v66r de aankomst van het eerste zilver uit
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De prijsdaling na het midden van de 17de eeuw werd door deze
onderzoekers verklaard door de toegenomen handel van Hollanders
en Engelsen. Dezen maakten het tekort op de Europese handelsba
lans met het Verre Oosten goed met harde zilveruitvoer langs Kaap
de Goede Hoop naar hoofdzakelijk India en China.

Ook andere conclusies van het recentere monetair onderzoek op
nationaal vlak bleken niet altijd te stroken met de uîtgangspunten
en bevindingen van Hamilton en diens adepten. Franse onderzoe
kers zoals A. A. en J. P. Gordus e7

) troffen in het 16de-eeuwse
Frankrijk weliswaar een sterk gestegen geldvoorraad aan, maar ont
dekten op basis van een chemische analyse van 150 muntstukken
dat het gebruikte zilver niet afkomstig was uit Latijns Amerika.
H.-J. Gerhard wees er recent op dat de rond 1530 ingezette prijsstij
ging in het Duitse Rijk aanvankelijk het gevolg was van de grote
inheemse zllvermuntproduktie ; de prijsstijging vanaf het midden
van de 16de eeuw mag al evenmin met een eventuele învoer van
Spaans zilver worden geassocieerd, maar vond zijn oorzaak in reële
factoren (vooral de bevolkingstoename) en in de gestegen hoeveel
heid minderwaardige pasmunt. De hoeveelheid circulerende grote
denorninaties nam in het Rijk zelfs af, en dit ais gevolg van de
dalende inheemse zilverwinning, de passieve handelshalans en de
omsmelting. Voor Engeland liggen de zaken anders. R. B. Outh
waite was van menîng dat het Spaanse zilver Engeland pas na 1630
binnenstroomde, maar C. E. Challis analyseerde de boekhouding
van de Londense Tower Mint en toonde daarbij aan dat 60 tot 85
pet. van het aangemunte zilver tussen 1560 en 1600 in de Spaanse
overzeese kolonies was gedolven (18). Voor Italië wees C. M. Cipolla

de meer dan 30.000 mijnschachten van de (i cerro rien 0 te Potosi, niet uit het oog
worden verloren. Voor deze (1 cycle de l'or 1): V. MAGALHAES-GODINHO. L'économie
de l'empire poriuqais aux XV~ ei XVl~ siècle.s (École Pratique des Hautes Études - V l'
section. Centre de Recherches Historiques. Pcrts-Rouies-Traîics. 26), Parijs, 1969;
P. CHAUNU, L'expansion européenne du x ur au xv' siècle (Nouvelle Clio, 26),
Parijs, 1983; P. VILAR, A Hisfory of Gold and Money 14DO-1920 (Foundaiions of
Hision] Library). Londen, 1976.

(27) A. A. en J. P. GORDUS, Potosi Situer and Coinage of EarLy Modern Europe.
in H. KELLENBEN2 (uitg.), Precious Melals in the Age of Expansion. Papers o{Lhe
xivtt. International Conqress ofthe Hislorical Sciences (Eeilrage zur WirlsclwfLsge
schichie, 2), Stuttgart, 1981, p. 225-241.

(28) Deze laatste studies worden vermeld in het rijk gedocumenteerde artikel
van J. H. MUNRO, The Cenlral European Siloer, p. 120, voetnoot 1 en p. 141,
voetnoot 54. De studie over het Duitse Rijk is van de hand van H.-J. GERHARD,
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op een sterke prijsstîjging van gemiddeld 5,2 pet. per jaar tussen
1552 en 1560 zonder dat nieuw zilver uit Latijns Amerika binnen
kwam, meer zelfs, zonder dat de munthoeveelheid in deze jaren
groeide. Cipolla zag in de omvang van de investeringen de verkla
ring voor deze uiteenlopende ontwikkeling van M en P. Vanaf het
midden van de 16de eeuw en vooral na de vrede van Le Cateau
Cambrésis (1559) greep narnelijk in Italië een ware heropbouw
plaats na de verwoestende oorlogen van de voorbije decennia. De
vrijgekomen koopkraeht en de toenemende vraag aIs gevolg van de
demografische hausse joegen voigens Cipolla de prijzen de hoogte in
zonder dat de monetaire massa aanzwol. De dalende inflatiegraad
na 1570 (met zelfs een gemiddelde jaarlijkse prijsdaling van 0,4 pet.
tussen 1573-1590), toen het Amerikaanse zilver in de l taliaanse eco
nornie met grote hoeveelheden doordrong, is in de ogen van deze
historicus een bijkomend bewijs dat de theorie van Hamilton en de
kwantiteitstheorie in het algemeen niet van toepassing zij n op het
16de-eeuwse Italië e9

) . A. Chabert van zijn kant nuaneeerde de
mogelijke invloed van de bevolkingsgroei op het prijspeil en relati
veerde ook de roI van de investeringen. Hij ziet wél de kwantiteits
theorie aan het werk , weliswaar op een onvolmaakte wijze. De
prijsstijging tussen 1552 en 1560 is voor hem op de eerste plaats een
versehijnsel van dethesaurisatie (dehoarding) waarbij een flink deel
van de kasvoorraden - hij spreekt van de encaisses monétaires - in
de omloop kwamen. Niet een toename van M, maar weI de snelle
stijging van V zorgde voor de toenarne van P eU).

Blijkbaar hoeft de relatie tussen M en P dus niet zo strikt te zijn
ais Hamilton dacht. Deze had de kwantiteitstheorie namelijk in
(te?) enge zin begrepen en was ervan uitgegaan dat er op lange
termijn een proportîonele verhouding bestond tussen de geldhoe
veelheid en het prijspeil. Dit veronderstelt dat de omloopsnelheîd
van het geld constant is en ook dat de ornvang van de transacties in

Ursachen und Folgen der Wandlungen im Wührungssyslem des Deuischen Reiches
1500-1625. Eine Studie zu den Hinierqrûnden der sogenannten Preisreuoluiion, in

E. SCHREMMER (uitg.), Geld und Wiihrung oom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwarl
(Vierleljahrsschri{l [ûr Sozial- und Wirtschaflsgeschichle, Beihelt 106), Stuttgart,
1993, p.71-84.

(29) C. M. CIPOLLA, La préiendue « révolution des prix Il. Réflexions sur l'a expe
rience italienne 1>, in Annales (Économies, Socieiês, Civilisations), 10. 4, 1955,
p.513-516.

(30) A. CHABERT, Encore la révolution des prix au xv Je siècle, in Annales (Éco
nomies, Sociétés, Civilisations), 12, 2, 1957, p.269-274.
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beginsel geen weerslag ondergaat van M of daarop een invloed
uitoefent. Recent onderzoek van de Amerikaanse historici J. C.
Riley en J. J. MeCusker el) wees uit dat in Frankrijk M weliswaar
expandeerde tussen 1650 en 1700, maar dat P op dat ogenblik niet
steeg. De oorzaak voor deze vaststelling ligt niet bij een stijging
van T, rnaar wel bij een scherpe daling van V. De aangegroeide
rnuntvoorraad kwam er m.a.w. niet tereeht in de omloop, maar weI
in de kasvoorraden (cash balances) van het publiek. Het dalend
prijspeil - d.w.z. de stijgende koopkracht van het geld - en de
dalende interestvoet - d.w.z. de dalende kost om kasvoorraden aan
te houden - waren verantwoordelijk voor deze toegenomen liquidi
teitsvoorkeur onder de bevolking. In een totaal andere situatie
wees ook de bekende Franse eeonomische historieus M. Morineau op
het belang van de omloopsnelheid : terwijl de geldhoeveelheid M in
Groot-Brittannië rond 1800 noehtans veel kleiner uitviel dan in
Frankrijk op hetzelfde ogenblik, woog het linker lid van de Fisher
equatie zwaarder door in het eerste land omdat V er veel sneller
groeide e2

) . Vit deze voorbeelden voor Italië, Frankrijk en Groot
Brittannië blijkt dat factor V dus allesbehalve constant is (33) en dat
de relatie tussen M en P onmiddellijk noeh lineair mag worden
gedacht. Hoewel later onderzoek (F. Braudel en F. Spooner) erop
heeft gewezen dat V in de 16de eeuw als gevolg van meer transac
ties, hogere inkomens, kredietinnovaties e.d. sarnen met M bedui-

(31) J. C. RILEY en J. J. MCCUSKER, Money Supply, Economie Growih, and the
QuanLily Theory of Money: France, 1650-1788, in Explorations in Economie His
tory, 20, 1983, p. 274-293; J. C. RILEY, Monetary Grotoih and Priee Stabilily:
France, 1650-1700, in Journal of lnterdisciplinary History, 15, 2, 1984,
p.235-254.

(32) Zie de opmerking van M. MORINEAU in de weergave van de discussie in V.
BARBAGLI BAGNOLI (ultg.), La Moneta nell'economia europea secoli XllI-XVIJl

(lsLiluLo Lntemazionale di Sioria Economica «F. Dalini «Prato. Alti delle et Seiii
mane di studio» e aliri Convegni, 7), Prato, Firenze, 1981, p. 155.

(33) En geen enkele hedendaagse monetarist zal dat ontkennen : (l A sophistî

cated Quantity Theorist cannot he accused of believing that V is a Iundamental
constant of nature l) (P. SAMUELSON m.m.v. P. TEMIN, Economies, Tokyo etc.,

1976. IOde uitg., p. 287). Monetaire historici durven, noodgedwongen, een
andere mening toegedaan zijn: (1 Using MV = PQ as a model, assuming thal V
and Q remain unchanged... l) (W. LETWIN, Monetary Pracliee and Theory o{ the
Nortli American Colonies during the 17ih and 18th Centuries, in V. BARBAGLI

BAGNOLI (uitg.), La Moneta nell'economia europea, p.452, voetnoot 30). Ik
cursiveer.
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dend is gestegen (34), lijkt het vanuit theoretisch standpunt bijge
volg correcter te opereren met de aangepaste Cambridge-versie van
de Fisher-vergelijking: M = k P Y waarbij y het reëel nationaal
inkomen voorstelt en k de kasvoorraden of het deel van het mone
taire inkomen dat door individuen niet in circulatie wordt gebracht,
maar in kas wordt gehouden. Deze k is bijgevolg de reciproque van
de omloopsnelheid (k = IjV). De studies van A. Chabert, J. C.
Riley en J. J. McCusker wijzen ten andere rechtstreeks naar het
belang van k in de kwantiteitstheorie eS).

De Fisher-vergelijking, zoals gehanteerd door Hamilton, kwam
na Wereldoorlog II overigens zo onder het spervuur van de kritiek
der economisten dat I. Hamrnarstrôm reeds in 1957 eÔ

) met enige
overdrijving kon beweren dat de kwantiteitstheorie enkel door de
monetaire historici voor een roemloze afgang werd behoed. De
belangrijkste verwijten aan het adres van de Fishcr-cquatie hebben
betrekking op het te statische en te descriptieve karakter van de
vergelijking. De gelijkstelling M V = P T is namelijk een alge
braïsche tautologie die in wezen niets opheldert over de onderlinge
relaties tussen de vier elementen. Ook de richting van de causaliteit
tussen de betrokken variabelen blijft daarom in het duister. Fisher
en Hamilton suggereerden een causaal lineair éénrichtingsverkeer
waarbij M oorzaak is van wijzigingen in P. De monetaire realiteit
blijkt echter, ook in een ver verleden, veel complexer en genuan
ceerder. Ten slotte doet Hamilton ongetwijfeld onrecht aan de dOOT
hem gepropageerde kwantiteitstheorie: de geldhoeveelheid M van
Fisher is inderdaad iets anders dan de ingevoerde hoeveelheid edel
metaal die Hamilton met M gelîjkstelt.

(34) F. BRAUDEL en F. C. SPOONER, Priees in Europe {rom 1450 lo 1750, in
E. E. RICH en C. H. WILSON (uitg.), The Cambridge Economie Hislory o{ Europe,
Cambridge, 1967, dl. IV, p.447-449.

(35) Of zoals J. K. GALBRAITH, Money. Whence Il Came. p. 220 het zo helder
uitdrukt : «allowance had ta be made not only for the supply of money but for
the rate at whieh it was spent. Money that was spent immediately on its receipt
obviously had a different effect on priees from money that was stored away in
the mattress l>.

(36) I. HAMMARSTRÔM, The 'Priee Revolution' of lhe Sixleenlh Cenlury. Sorne
Swedish Evidence, in Scandinavian Economie Histonj Reoieui, 5, 2, 1957,
p. 118-154.
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Monetaristen en neomalthusianen over de prijsrevolutie...

Tegenover de denkbeelden van de 'monetaristisehe' sehool staat
de theorie van de 'neornalthusianen' die voor hun stellingen te rade
gaan bij twee Britse wetensehappers, de demograaf Thomas Robert
Malthus (1766-1834) en de in de praktijk gesehoolde economist
David Ricardo (1772-1823) (37) : deze historici beschouwen elke crisis
als een boltle-neck tussen landbouwproduktie en bevolkingsdruk.
Voor de neomalthusianen is de prijsinflatie van de 'lange' 16de eeuw
een resultaat van het brutaal verstoorde evenwicht tussen de sneIle
bevolkingsgroei enerzijds (Iees: de onelastische vraag naar levens
noodzakelijke produkten) en het niet-proportioneel toegenomen
want nog primitieve agrarische aanbod anderzijds. Terloops weze
opgemerkt dat het verkeerd zou zijn alle geldhistorici onder te bren
gen in het kamp van de monetaristen. Een belangrijk aantal
economische historici, gespecialiseerd in de moeilijke discipline van
de geldgeschiedenis, vertoont een grote affiniteit met het neomal
thusiaanse denken. Overigens kunnen bepaalde elementen uit de
twee theorieën zinvol met elkaar worden verbonden. Zo wordt de
laatste jaren voor de prijsrevolutie door monetaire historici een ver
klaring gesuggereerd die niet zozeer de nadruk legt op de rnuntvoor
raad (money stock), maar wel op de omloopsnelheid ervan. In hun
ogen bestaat er geen correlatie tussen M en P, wei tussen V en P.
Nieuw in deze benadering is de aandacht voor de demografische
factor die het hele mechanisme in gang zet. Simplistisch voorge
steld, verloopt de argumentatie volgens deze « population growth
induced velocily e{{ect»-thesis als volgt. Een bevolkingstoename 
zoals in de 16de eeuw - leidt noodzakelijk tot industrièle en agra
rische specialisatie, tot verstedelijking, tot commercialisatie en meer
marktbetrokkenheid. Een groter aantal mensen en een grotere uit
wisseling van produkten en diensten doen het geld sneller cîrculeren
zodat V stijgt. Deze verhoogde omIoopsneIheid is op zich krachtig
genoeg om het algemeen prijspeil naar ornhoog te jagen, zelfs ais de
transaeties T slechts Iineair toenemen. De monetaire overheid rea
geert op de prijsstijging met devaluaties en met een verhoogde aan-

(37) Vandaar dat de meer omslachtige benaming "neomalthusiaans-ricar
diaans" ongetwijfeld juister is. Zie A. C. A. M. BOTS, Theorie en werkelijkheid:
klassieke economen ouer economie en beuoikinq, in Economisch en sociaal-histotisdi
jaarboek, 42, 1979, p.44-106.
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munting, die de prijzen verder doen stijgen. De verbruikers van
hun kant gaan meer goederen kopen (die schaars worden), activa
verkopen of verpanden, en alleszins minder kasvoorraden aanhou
den. Deze activiteiten zullen eveneens de omloopsnelheid verder
stimuleren. Belangrijk in deze opvatting is dat inflatie geen recht
streeks gevolg is van de uitbreiding van de munthoeveelheid. Deze
uitbreiding komt er aIs reactie op de prijsstijging die het gevolg is
van de toegenomen geldomloopsnelheid: « money stocks lagged
priee movements » eS) .

... en over de laatmiddeleeuwse crisis

De traditionele tegenstelling tussen neomalthusianen en moneta
risten is ook aanwezig in de debatlen over de oorzaak en omvang
van de zogenaamde crisis van de late middeleeuwen. Door de publi
katies van Wilhelm Abel (1935) en vooral Michael Postan (1937 en
1939) (39) werden de historici geïnformeerd over crisisverschijnselen
in de 14de- en 15de-eeuwse conjunctuur. Na Wereldoorlog Il zou
den beide economische historici met sucees hun overtuiging uitbou
wen tot de bekende neomalthusiaans-ricardiaanse crisistheorie van
de late middeleeuwen. Deze theorie heeft sindsdien geestdriftige
aanhangers gevonden over de hele wereld. Monetaire historici heb
ben onmiddellijk gesuggereerd dat ook de devaluatiecascade heeft
bijgedragen tot de laatmiddeleeuwse depressie. Zij traden daarbij
in het voetspoor van de Franse geestelijke Nicolas Oresme

(38) J. A. GOLDSTONE, Monetary versus Velocity lnierptetalions of Lhe Il Priee
Revolution s : A Comment, in The Journal of Economie Hisiorq, 51, 1, 1991,
p. 176-181. Voor de werken van andere auteurs (zoals P. Lindert en H. Miski
min) die deze hypothese in min of meerdere mate aanhangen : J. 1-1. MUNRO, The
Ceniral European Situer, p. 147.

(39) Voor een overzicht van Abels en Postans oudste publikaties dienaan
gaande: F. GRAUS, Das Spâlmitielalier ais Krisenzeii. Ein Zuiiscbenbilanz
(Meâiaenolia Bohemica. Supplemenlum, 1), Praag, 1969. p. 13-15; recente over
zichten van het neomalthusiaanse model: B. F. HARVEY, Introduction: the
'Crisis' of the Early Fourteenth Ceniunj, in B. M. S. CAMPBELL (uitg.), Before the
Black Death. Siudies in the 'Crisis' of the Early Fourleenlh Cenlury, Manchester 
New York, 1991, p.4-11, R. M. SMITH, Demographie Deuelopmenis in Rural
England, 1300-48: A Survey, in B. M. S. CAMPBELL, O.C., p. 25-36 (beperkt tot
Postan en toegespitst op Engeland, gaat het om een uitstekende analyse van de
rijkdom en zwakte van het neomalthusiaanse denkschema). Voor een algemene
benadering: J. L. ANDERSON, Explaining Long-Term Economie Change (Sludies
in Economie and Social HisLory). Basingstoke, 1991, p.34-40.
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(1323-1382) die in zijn Traclalus de oriqine, natura, jure el mutacio
nibus monetarum (1355) een gelijkaardige opvatting huldigde (40).
Over de reden van de muntverslechteringen waren deze munthisto
riei het echter grondig oneens. Sommigen verwezen naar de profijt
zucht van de muntautoriteiten, die hun jus monelae misbruikten om
extra-inkornen te verwerven via de muntslag; anderen hielden de
voortdurend wisselende goud-zilverratio's, het optreden van de zgn.
Wet van Gresham, de toestand van de handels- en betalingsbalans,
en zelfs de eeonomisehe eonjunctuur in het algemeen verantwoorde
lijke el). Die onderlinge verdeeldheid en de nuchtere repliek van de
neomalthusianen dat een verzwakking van de muntvoet bezwaarlijk
tot een algemene maatschappelijke crisis kan leiden, zorgden ervoor
dat deze overtuiging nooit een echte bedreiging vormde voor de
theorie van Abel en Postan.

Die bedreiging kwam er wei toen een nieuwe generatie van mone
taire historici rond het midden van de jaren zeventig aandacht
vroeg, niet langer voor de kwaliteit, maar wel voor de kwantiteît
van het muntaanbod. Vanzelfsprekend was het toenmalige sucees
van het monetarisme binnen de economîsche wetenschap hier niet
vreemd aan. Reeds vanaf de jaren dertig hadden hoofdzakelijk Bel
gische en Franse historici, maar zonder veel kwantitatieve onder
bouw, de idee geopperd van een {amine de monnaies, een pénurie du

(40) Ch. JOHNSON, The De Moneta of Nicholas Oresme and EngLish Mini Docu
menLs (Nelson 's Medieval Texts), Landen, 1956. Een recentere Franse vertaling
werd gerealiseerd door een interdisciplinaire ploeg o.l.v. CL Dur-uv en F. CHAR
TRAIN, Oresme (Nicolas), Traité des monnaies, Lyon, 1989. Een afschrift dat
Johnson onbckend was, bevond zich in het Aigemeen Rijksarchief te Brussel,
Haruischriîtenoerzamelinq, nr. 3471, maar wordt nu bewaard in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel, Handschriîten, or. IV.728.

(41) Lees R. DE ROOVER, Le Moyen Age {ace à l'histoire statistique, in Annales
(Économies, Sociétés, Civilisations), 6, 1951, p. 31-36; C. M. CIPOLLA, Currency
Depreciation in Medieval Europe, in The Economie Hisiory Reuieui. Second
Series, 15,3, 1963, p. 413-422, herdrukt in S. THRUPP (uitg.), Change in Medieval
Society, New York, 1964, p. 227-236; D. GLASSMAN en A. REDISH, Currency
Depreciation in Early Modern England and France (The Unioersitq of British
Columbia. Departmenl of Economies. Discussion Papa, 86-04), Vancouver. 1986,
28 p. (voor de periode 1500-1700); H. MISKIMIN. Money, Priees, and Foreign
Exchange in Fourleenlh-Cenlury France (Yale Sludies in Economies. 15), New
Haven - Landen, 1963, p. 117 en 118; J. MUNRO, Waol, Clolh, and Gold. The
Slruggle {or Bullion in Anglo-Burgundian Trade, 1340-1478, Brussel - Toronto,
1972, p. 14-41 met de daar geciteerde Iiteratuur; R. VAN UVTVEN, Muni- en
munlslag, in H. BAUDET en H. VAN DER MEULEN (uitg.), Kernproblemen der
economische qeschiedenis, Groningen, 1978. p.84-89.
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numéraire en een disette monétaire (b.v. M. Bloch in 1936, H. Lau
rent in 1933, E. Perroy in 1949) e2

) . Deze oude opvatting werd
onder het stof vandaan gehaald door John Day (43), die in een
indrukwekkende reeks publikaties met veel cijfermateriaai de steI
ling verdedigde van een great bullion famine, d.w.z. een chronisch
tekort aan muntmetaal. Volgens zijn ramingen zou de Europese
muntvoorraad tussen 1325-1350 nog hebben bestaan uit 2000 ton
zilver, tussen 1450 en 1475 nog slechts uit 1000 ton. Met name in de
decennia 1395-1415 en vooral 1440-1465 nam dit tekort ernstige
proporties aan. Een daling van de zilverwinning in Oost- en Cen
traal-Europa, een stijgende zilveruitvoer naar het islamitische Mid
den Oosten en het Russische Rijk, en een grotere thesaurisatie wor
den door Day als voornaamste oorzaken vernoemd voor dit seculaire
gebrek aan speciën, Deze geldschaarste oefende een neerwaartse,
deflatoire druk uit op het prijspeil (hoofdzakelijk van 1370 tot
1460), zorgde voor een resem van devaluaties, had rampspoedige
gevoigen voor de handeI- en investeringsactiviteiten, verhoogde de
schuldenlast en bracht in de minst ontwikkelde gebieden zelfs antar
kie, ruil in natura en refeodalisering. Nochtans waren er op lange
termijn ook positieve gevolgen. De jacht op edel metaal was irn
mers één van de belangrijke stimulansen bij de 15de-eeuwse over
zeese ontdekkingsreizen.

Days opvattingen werden door de neomalthusianen weggeveegd.
Zij verweten de monetaristen geen oog te hebben voor twee vaststel
lingen: 1) afgezien van het feit dat het geldaanbod in de late middel-

(42) M. BLOCH, Seigneurie française et manoir anglais (Cahiers des Annales,
16), Parijs, 1967, 2de uitg., p. 110 (geschreven in 1936, Iste uitg. in 1960);
H. LAURENT, Crise monétaire ei dif{icultés économiques en Flandre aux XIVe et xv'
siècles, in Annales d'Histoire Économique et Sociale, 5, 20, 1933, p. 156-160; E.
PERROY, À l'origine d'une économie coniradée: les crises du XIVe siècle, in Annales
(Économies, Sociétés, Civilisations), 4, 1, 1949, p. 167-182, herdrukt in het Engels
ais The Origin of a Contracled Economy: the Crises o{ the 14th Century, in R.
CAMERON (uitg.), Essays in French Economie Histonj, Homewood, 1970,
p.91-105. Voor een degelijk historiografisch overzicht: F. GRAUS, Das Spôimit
telalLer als Ktisenzeit, p.49-52 «(( Geldtheorien 1).

(43) J. DAY, « Crise du {éodalisme » et conjoncture des prix à la {in du moyen âge,
in Annales (Économies, Sociétés, Civilisations), 34, 2, 1979, p. 305-318; In., The
Great Bullion Famine o{ the Fifteenth Century, in Past and Present, 79, 1978.
p. 3-54; ID.• The Question of Monetary Contraction in Laie Medieval Europe, in
Nordisk Numismaiisk Ârsskrifl - Nordic Numismaiic Journal, 1981, p.12-29.
Zijn belangrijkste studies werden gebundeld: ID., The Medieval Market Eco
nomy, Oxford, 1987.
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eeuwen inderdaad is gecontracteerd, moet de per capita-munthoe
veelheid in deze periode ongetwijfeld zijn geslegen aIs gevolg van de
demografische verliezen; 2) een eventueel verminderd aanbod van
edel metaal in de 14de eeuw hoefde de Europese zilvervoorraden
niet substantieel te reduceren aangezien zich tijdens de voorgaande
eeuwen reusachtige zilveroverschotten in Europa hadden gevormd.
Dit laatste argument wordt door de monetaristen alvast tegenge
sproken. Indien dergelijke reserves inderdaad tijdens de 13de eeuw
(of vroeger) zouden gevorrnd zijn, dan waren deze in de loop van de
14de eeuw reeds lang verdwenen. Om het lapidair te stellen: de
neomalthusianen houden vol dat tijdens de laatrniddeleeuwse
depressie enkel de mensen stierven (D. Herlihy: « men were dying,
but coins were not )) ; de monetaristen beweren dat op dat ogenblik
ook de muntstukken dood gingen (J. H. Munro: « coins do
die j) (44». N. Mayhew verzamelde cijfers over het Iysische slijtage
proces van Engelse zilverstukjes nit de 14de eeuw. Met een plausi
bel gegeven van een tienjaarlijks zilververlies van 2 pet. per rnunt
stuk berekende hij dat van een muntslag van 1.000.000.t elk
decennium zeven ton zilver a.h.w. in ijle lucht verdween (45).

Ook in dit debat zijn er steeds historici geweest die de reële facto
ren (hongersnood, epidemies, wapengekletter) en de monetaire fac
toren (munttekort, devaluaties) sarnen ais verklaring hebben inge
roepen, zij het telkens met een duidelijke voorkeur voor één van
beide factoren (b.v, het rnonetaire element reeds hij W. C. Robinson
in 1959 (46), het demografisch-militaire elernent bij H. Miskimin

(44) J. H. MUNRO, Manelary Contraction and Indusirial Change in lhe Laie
Medieval Loui Couniries, 1335-1500, in N. J. MAYHEW (uitg.), Coin age in the Low
Couniries (880-1500). The Thirtl Oxford Symposium on Coinage and Monelary
Hislory (BAR International Series, 54), Oxford, 1979, p.99. Sindsdien heeft
Munro in tal van publikaties deze zienswijze kracht bijgezet. Zie nu zijn Bullion
Flows and Monetary Policies in England and the Law Counlries 1350-1500
(Variorum Collected Sludies Series), Hampshire, Brookfield, 1992.

(45) N. J. MAYHEw, Numismalie Evidence and Falling Priees in lhe Fourleenth
Century, in The Economie Hislory Reuieui, Second Series, 27, 1, 1974, p. 3. Voor
de problematiek van de slijtage: E. AERTS. Metal Loss in the Monelary Circula
tion of the Soulhern Loui Cauniries (Fi{ieenlh-Eighleenlh Cenluries). Sources and
Meihods, in E. AERTS, B. HENAU, P. JANSSENS en R. VAN UYTVEN (uitg.),
Studio Hisloriea Œconomica. Liber Alumnorum Herman Van der Wee, Leuven,
1993, p.41-58.

(46) W. C. ROBINSON, Money, Population and Economie Change in Laie Medie
val Europe, in The Economie H islory Reoieui. Second Series, 12, 1, 1959. p. 63-76
en de daarop volgende repliek door M. Postan (p. 77-82).
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sinds 1963 e7
)) . Deze historici braehten eehter geen intrinsieke ver

smelting van de theorieën van de twee grote seholen, enkel een eom
binatie waarbij monetaire factoren de reële factoren aanvullen of
omgekeerd. Mîskîmîn besehouwt b.v. de crisis van de late middel
eeuwen op de eerste plaats ais een dernografisch-agrarische crisis die
de inkomensongelijkheid deed toenemen en een hedonistisch eon
sumptiepatroon in het leven riep bij de rijke bevolkingsgroepen.
Deze vraag leidde tot een invoer van luxeprodukten uit het Midden
Oosten en veroorzaakte een tek.ort op de betalingsbalans dat met
zilverexport diende gecompenseerd. De oulflow van munt en munt
metaal versterkte volgens Miskimin het deflatoire klimaat van de
14de en 15de eeuw en droeg in niet geringe mate bij tot verseherping
en verlenging van de laatmiddeleeuwse great depression ("),

Mogelijk word de (een?) oplossing gevonden door, zoals in het
debat over de 16de-eeuwse prijsrevolutie, de nadruk te leggen, niet
uitsluitend op de roi van de demografisehe factoren of de munt
massa, maar wei op het geeombineerd optreden van geldvraag en
omloopsnelheid. Een ais gevolg van reële oorzaken dalende bevel
king zorgt VOOT vertraagde of zelfs afnemende verstedelijking, min
der marktbetrokkenheid, verminderde uitwisseling van goederen en
diensten, grotere kasvoorraden bij het publiek, dalende omloopsnel
heid van het geld en zinkende prijzen.

Ramingen van de muntcircu1atie

Dit deze bondig toegelïchte onderzoekspunten in de naoorlogse
monetaire geschiedenis blijkt hoe belangrijk het is te kunnen be
sehikken over zo nauwkeurig mogelijke gegevens over de ornvang en
evolutie van de monetaire massa. De laatste jaren worden er dan
ook ernstige pogingen ondernomen om M en V te ramen. Het
gebrekkige bronnenmateriaal en de complexiteit van het studie
object maken dergelijke pogingen bij voorbaat tot een hachelijke
onderneming waaraan niet weinig grote historici zich hebben ver-

(47) H. MrsKIMIN, Money, Priees, and Foreign Exchange, p. 1-8 en 45-46. Mis
kimins opvatting wordt bevestigd door Ph. WOLFF, Monnaie et développement
économique dans l'Europe médiévale, in V. BARBAGLI BAGNOLI (uitg.), La Moneta
nell'economia europea, p. 798.

(48) H. MrsKIMIN. Monetary Mouemenis and Market Structure: Forces for Con
traction in Fourteenih- and Fifteentb-Centurç Enqland, in Journal of Economie
Hislory, 24, 1964, p.470-490.
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brand cg). In het algemeen kan men een onderscheid maken tussen
twee methoden.

De eerste werd in 1972 (50) ontwikkeld door F. C. Spooner en toe
gepast op de Franse muntcirculatie tussen 1520 en 1720. Spooner
vertrok daarbij van de cijfers voor de muntproduktie tussen 1493 en
1725, berekende de 30-, 40-, 50- en 60-jaarlijks voortschrijdende
gemiddelden en correleerde deze trendcijfers met de index van de
graanprijzen. Spooner veronderstelde dat de metallieke geldhoe
veelheid am de 30 of (in het ander uiterste) 60 jaar volledig werd
hernieuwd. De zone tussen de twee op semilogaritmisch grafiekpa
pier uitgezette curven « would represent a combination of factors,
including the total metallic stock, the rate of new additions, the rate
of turnover (that is, the replacement of French coin or the conver
sion of foreign coin into French coin), and the rate of wear and
tear ». Spooners ingenieuze, hoewel op vele punten betwiste (51),
benadering heeft later aanleiding gegeven tot enkele varianten (b.v.
R. Metz en E. Van Cauwenberghe voor de Zuidelijke Nederlan
den (52»).

(49) J. STEN GERS, De la créance accordée aux chiffres sans valeur, in Arbeid in
oeelooud. Een huldeboek ooor Jan Craeybeckx en Etienne Scholliers, Brussel. 1988,
p. 301-303 maakt op speelse wijze brandhout van onder meer de ramingen van de
Europese muntvoorraad door M. Morineau, D. Glassman en A. Redish, die zich
hiervoor baseerden op de gegevens van autoriteiten aIs G. King en D. Hume.

(50) F. C. SPOONER, The International Economy and Monelary Mouemenis in
France 1493-1725 (Harvard Economie Sludies, 138), Cambridge (Mass.), 1972.

(51) Zie een overzîcht van enkele discussiepunten bij E. AERTS, La circulation
monétaire française aux x v J'et xv JJ' siècles, in Revue Hislorique, 280, 2, 1988,
p.395-409.

(52) E. VAN CAUWENBERGHE en D. HAENECAERT, Miniaqe and Coin Circula
tion in LheSouthern Loto Couniries (14th-18th Cenluries). Some Theoreiical Reîlec
lions, in E. VAN CAUWENBERGHE en F. IRSIGLER (uitg.), Münzpriigung, Geldutn
lau] und WechselkuTse. Minting, Monetary Circulation and Exchange Raies.
A/den des 8th International Economie History Congress Section C7 Budapest 1982
t'Trierer Historische Forschungen, 7), Trier, 1984, p. 168-172; E. VAN CAUWEN

BERGHE en R. METZ, Geld und Wiihrung in den Siidlichen Niederlanden toôhrend
der [tûben Neuzeil, in E. VAN CAUWENBERGHE en F. IRSIGLER (uitg.), Mûnzprii
gung, Geldumlauf und Wechselkurse, p. 146-148; ID., Coinage and the Coin
(Money) Stock: Problems, Possibilities and First Resulls (the Southern Loui Coun
tries 1334-1789), in E. H. G. VAN CAUWENBERGHE (uitg.), Precious Melals, Coi
nage and the Changes of Monelary Structures in Latin-America, Europe and Asia
iLtüe Middle Ages-Early Modern Times) (Studies in Social and Economie HisLory,
2), Leuven, 1989, p. 12-15.
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De tweede methode maakt eveneens gebruik van gegevens van de
muntslag, maar combineert deze met de informatie afkomstig uit
muntschatten. Met uitzondering van enkele bekende studies uit de
late jaren veertig (b.v. de welhaast klassieke studie uit 1948 door B.
Thordeman van de reeds vermelde Lohe-schat (53», begon de statis
tische analyse van de muntvondsten pas in de [aren zeventig toen
Duitse onderzoekers de regionale geldomloop op lange terrnijn
begonnen te analyseren. Met name dankzij het baanbrekend onder
zoek van H. Eichhorn werd de zogenaamde Fund-Steuer Analyse
een begrip bij monetaire historici. Eichhorn (54) toonde narnelijk
aan hoe een combinatie van het materiaal afkomstig van fiscale
bronnen (Sieuerabrechnungen), van gegevens uit muntvondsten en
van enkele statistische technieken (steekproeftheorie en kansreke
nen) het mogelijk maakte zinvolle uitspraken te doen over de ouder
domsstructuur en produktie-aantallen van de munten in omloop en
over de samenstelling van deze circulatie (55). Voor regio's waar de
historici beschikken over betere bronnen om de produktie van de
onderscheiden munttypes te achterhalen, kon een stap verder wor
den gezet. Indien het procentueel aandeel van de rekenmuntwaarde
van een bepaald munttype in de totale waarde van een representa
tieve muntschat is gekend, kan men namelijk veronderstellen dat de
waarde van de totale muntomloop gelijk is aan de produktie van dat
munttype (opnieuw uitgedrukt in courante rekenmunt), gedeeld
door het vastgestelde percentage vermenigvuldigd met honderd.
Deze methode of varianten daarop werd onder meer toegepast door
E. Aerts voor de 15de-eeuwse Bourgondische Nederlanden (56), door

(53) Zie voetnoot 5.
(54) H. EICHHORN, Der Slruklurwandel im Geldumlau( Frankens zwischen 1437

und 1610 (Vierleljahrschri(f [ûr Sozial- und WirLscha(Lsgeschichle. Beiheît. 58),
Wiesbaden, 1973.

(55) Zie A. KOSTLAN, Nalezy minci ëeského prosiiedi Z obdobi tiicetileté vâlky
jako hisiorickû pramen, in Numismaiickû sbornik, 16, 1986, p. 191-236 (munt
vondsten uit Bohemen ais historische bron ten tijde van de Dertigjarige Oorlog) ;
ID., Nâlezy minci jako pramen hospodafskych déjin pozdniho {eudalismu, in Hos
podàiské Dèjinq, 13, 1985, p. 7-63 (muntvondsten ais bran voor de economische
geschiedenis in de late feodaliteit); J. SCHÜTTENHELM, Der Geldumlau[ im sûd
uiesideuischen Raum vom Riedlitujer Münzverlrag 1423 bis zur erslen Kipperzeil
1618. Eine slaiisiische Münz(undanalyse unier Anwendung der eleklronischen
Dalenuerorbeitunq (Verôffentlichungen der Kommissîon für Geschichtliche Lan
deskunde in Baden-Württemberg. Reihe B, Forschungen, 108), Stuttgart, 1987.

(56) E. AERTS, Der Geldumlau( der Burqundischen Niederlande in der Mille des
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v. Janssens voor de 18de-eeuwse Oostenrijkse Nederlanden (57),
door N. Mayhew voor het 14de-eeuwse Engeland eS) en door M.
North op basis van de reusachtige muntschat van Lübeck (59).

Geen methode is volmaakt. Aan de benadering via muntvondsten
kleeft het bezwaar dat geen enkele schat, hoe groot ook, een repre
sentatieve en toevallige steekproef is van de totale circulatie. Bo
vendien zijn de eisen die aan het bronnenmateriaal worden gesteld
wei bijzonder groot: behalve representatief, moet de muntschat vol
ledig gecatalogeerd zijn en voldoende exemplaren van het geselec
teerde munttype bevatten, moet men de totale waarde in reken-

15. Jahrhunderts. Ein Quantitativer Versuch, in M. NORTH (uitg.), Geldumlauf,
Wàhrungssysteme und Zahlunqsuerkehr in Nordwesteuropa 1300-1800. Beiiriiqe
zur Geldgeschichle der spâien Hansezeit, Keulen - Wenen, 1989, p. 25-44. In deze
bijdrage staan een aantal storende drukfouten, die niet door de drukker werden
verbeterd en onder de vorm van drukproeven nooit onder ogen van de auteur
werden gebracht. De belangrijkste (d.w.z. zij die de interpretatie bemoeilijken)
moeten als volgt worden verbeterd:
- p. 33, punt 4, r. 14 en p. 34, r. 1: lees )..' i.p.v. À'

- p. 35 bovenaan: vul titel aan: 5. Der geld- und wirtschaftshistorische
Zusammenhang
- p. 36, vervolg voetnoot 29: verbeter formule als volgt:

M:. = [(1. 37i·91î x 48 x ZOO): 240) = 2.501.791 Pfund zu 240 grole

- p. 41, tabel Il: telkens toevoegen achter % : (b) en toevoegen onderaan kolom
5: 6442-7067
- p.43, tabel IV, kolom 4: verbeter 4394 in 4294
- p. 44, grafieken: verbeter bijschrift van derde grafiek in: Preisindex für
Westbrahant.

Het bronnenmateriaal voor deze bijdrage wordt uitvoerig besproken bij E.
AERTs, De monetaire citculoiie van de Bourqotuiische NederLanden in hel miâden
van de 15de eeuto, in H. COPPEJANS, G. HANSOTTE, A. SCUFFLAIRE en E. VANDE
WOUDE (uitg.), Album Carlos Wyffels. Aangeboden door zijn wetenschappelijke
medewerkers. Orfert par ses collaborateurs scientifiques, Brussel, 1987, p. 1-21.

(57) V. JANSSENS, Hel geLdwezen der Oosienrijkse Nederlanden (Verhandelingen
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België. Klasse der Letteren, 29), Brussel, 1957, p. 160 (periode
1748-1749). Voor een hyperkritische benadering van deze poging: D. HAENE
CAERT, The Monefary Situation in lhe Austrian Netherlands, in E. VAN CAUWEN
BERGHE en F. IRSIGLER (uitg.), Münzpriigung, Geldumlauf und Weehselkurse,
p.188-191.

(58) N. J. MAYHEW, Numismatic Evidence and Fallinq Priees, p.7, table 2
(periode 1311-1353).

(59) M. NORTH, Geldumlauf und Wirlschaflskonjunktur, p.l06.
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munt van de schat kennen, dienen de produktiecijfers en reken
munt~aarde van dit munttype te zijn gekend, moet de samenstel
lingsperiode van de schat chronologisch aansluiten bij de produktie
fase van het munttype, enz. De benadering op basis van produktie
gegevens heeft dan weer het nadeel dat aanmuntingscijfers slechts
een gedeeltelijke en vaak zelfs vertekende afspiegeling bieden van
het totale geldaanbod. In landen of streken zonder eigen mijnen
werd een groot deel van de grondstof voor de aanmunting geleverd
door het edel metaal van reeds bestaande stukken, die terug naar de
muntateliers werden gelokt. Een dergelijke hermunting wijst welis
waar op een indrukwekkende bedrijvigheid in de ateliers, maar
breidt de circulatie niet uit. Vaak zelfs integendeel want bij de
hermunting gaat steeds een deel van het edel metaal verioren, hoe
wel de autoriteiten zulks door een devaluatie van de nieuwe emissies
konden compenseren. In sommige regio's met een open economie
(b.v. de Lage Landen) blijkt de muntomloop voor een groot deeI, in
sornmige periodes zelfs voor de overgrote meerderheid, te bestaan
uit vreernde stukken, die uiteraard nooit in de produktiestatistieken
opduiken, maar van de circulerende munthoeveelhcid wel een be
langrijk deel uitmaken. Blîjkens Antwerpse koopmansboeken circu
leerden er in de jaren zestig van de 16de eeuw meer dan 1.500 munt
soorten in de Scheldestad, grotendeels vreemde (60). In Frankrijk
waren rond 1577 denominaties uit een twintigtal landen in orn
loop CH). Ten slotte houden produktiestatistieken geen rekening
met uiteenlopende verschijnselen aIs incidenteel en niet-întentioneel
verlies, thesaurisatie, fysische slijtage, export van speciën e.a. facto
ren.

Een mogelijk alternatief voor beide benaderingen met elk hun
eigen tekortkomingen, zou - aithans voor de Zuidelijke Nederlan
den - kunnen bestaan uit de aanwending van kaslijsten. Reken
plichtige ambtenaren waren daar verplicht de toezichthoudende
overheid op geregeide tijdstippen (maandelijks of zelfs wekelijks)
overzichten te doen toekomen van de speciën die zij in kas hadden.
Vooral voor de 18de eeuw en met name voor de laatste decennia zijn

(60) J. A. V AN HOUTTE en L. VAN BUYTEN, The Low Countries, in Ch. WIL

SON en G. PARKER (uitg.), An Introduction to the Sources orthe European Economy
1500-1800, Londen, 1977, p.98-99.

(61) M.-Th. BOYER-XAMBEU, G. DELEPLACE en L. GILLARD, Monnaie privee el
pouvoir des princes, p.70.
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in grote getale exemplaren bewaard van dergelijke Iijsten afkornstig
van domeinontvangers, gerechtsofficieren, administrateurs der afge
schafte kloosters, ontvangers van douanerechten, provinciale kas
sen, enz. Kaslijsten kunnen met muntvondsten worden vergeleken,
wat impliceert dat zij in hun samenstelling en ornvang de preferen
ties van de samensteller en van diens betalers weerspiegelen. Het
grote voordeel is echter gelegen in hun aantal. Waar de geldhisto
ricus van de Oostenrijkse Nederlanden (1713-1795) ternauwernood
een beroep kan doen op een vijftigtal bruikbare muntvondsten,
heeft hij enkele duizenden kaslijsten te zijner beschikking (62). Met
dit nieuwsoortig bronnenmateriaal ben ik tevens aanbeland bij
enkele:

Nieuwe ideeën in de recente geldgeschiedenis

Monetaire historici hielden zich namelijk niet alleen bezig met
uitvoerige reflecties op de oude theorie van Hamilton, maar formu
leerden daarnaast ook nieuwe, frisse werkhypothesen. Uit de over
vloed vernoemen wij er slechts drie.

Enkele Franse economisten verklaarden in 1986 (63) de inflatie
van de 16de eeuw niet door de uitbreiding van de munthoeveelheid
(reële munt), maar wei door de toegenomen handel in wisselbrieven
en de creatie van rekenmunt. De Latijnsamerikaanse zilverregen is
in hun ogen niet de oorzaak geweest van de crisis van het Europese
financieel systeem. Integendeel, hij was er het gevolg van. Met de
ineenstorting van het netwerk tussen de geldmarkten van Antwer
pen, Londen, Lyon, Castilië en Italië in 1575-1577 werd de nood aan
metallieke betaalmiddelen acuut. Deze behoefte aan speciën heeft
de invoer van zilver zoniet geïnduceerd, dan toch enorm gestirnu
leerd.

E. Kerridge (64) is van mening dat de prijsrevolutie hoofdzakelijk
moet worden verklaard door de spectaculaire ontwikkeling van V.
Deze was op zijn beurt het gevolg van nieuwe en betere betalings
technieken en van de kredietexpansie.

(62) Zie de volledige reîerentie in voetnoot 21.
(63) Zie de volledige referentie in voetnoot 21.
(64) E. KERRlDGE, Trade and Banking in Early Modern England, Manchester,

1988.
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D. Flynn (65) associeert de prijsrevolutie, zoals Hamilton, met de
invoer van edel metaal, maar verwerpt de klassieke kwantiteitstheo
rie. Technologische verbeteringen en goedkope (Indiaanse) arbeids
kracht zorgden voor een gedaalde produktiekost van zilver die vol
gens hem op haar beurt verantwoordelijk was voor een daling van
de marktwaarde en de koopkracht van dit edel metaal, wat een
prijsinflatie tot gevolg had. Via tekorten op de Spaanse handelsba
lans met de meeste Europese landen werd de Spaanse zilverinflatie
a.h.w, over heel Europa geëxporteerd.

Besluit

Op luttele bladzijden een even complexe als alomvattende disci
pline willen voorstellen aIs de geldgeschiedenis is onbegonnen werk.
Door de aandacht te richten op de geldgeschiedenis als specialisatie
binnen de economische geschiedenis en ons te beperken tot het Ancien
Régime (6!», kon aan dit probleem goeddeels worden tegemoet geko
men. Overigens zou een exhaustief overzicht (indien al mogelijk (67»
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snel uitmonden in een oeverloze, maar nietszeggende lijst van pub li
katies. Het accent lag hier daarentegen eerder op de voorstelling
van enkele belangrijke discussiepunten, op de daaruit volgende his
toriografische debatten alsook op de methodologische vernieuwin
gen.

Vrij snel, sneller alleszins dan andere speeialisaties binnen de
grote eeonomische geschiedenis, werd de geldgeschiedenis beroerd
door de economische - uiteraard vooral monetaire - theorie. Mo
netaire economisten gebruikten het verleden reeds vroeg {( as a labo
ratory for testing postulated relatîonships between the money sup
ply, the priee level, and real output» (68). Parallel met een gelijk
aardige trend binnen deze speeialîsaties en binnen de numisma
tiek (69) deden twee deeennia geleden kwantificatie alsook statisti
sehe en zelfs wiskundige toepassingen in de geldgesehiedenis hun
intrede. Opvallend is dat de rnonetaire geschiedenis zieh wars van
alle frustraties steeds heeft aangeboden als een heuse ancilla hisio
riae œconomicae en zich meer bepaald onbaatzuchtig ten dîenste
heeft gesteld van de zogenaarnde eonjunctuurgeschiedenis. Anders
dan b.v. de marxistische of neomalthusiaanse sehool hebben de
meeste monetaire historici nooit de pretentie gehad op- en neer
gaande golven van rnaatsehappelijke welvaart alleen en uitsluitend
aan de hand van de wijzigingen in de geldmassa te willen verkla
ren CO). Waar de aanhangers van Malthus en Marx in het span-
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ningsveld tussen landbouw en bevolking of in de relaties der klassen
de prime mooer of drijvende kracht zien achter alle grote historische
ontwikkelingen, zijn geldhistorici (met uitzondering van enkele
'harde' monetarîsten) een stuk bescheidener gebleven. Het zal hun
immers ook niet ontgaan zîjn dat b.v, de aanvang van de
laatmiddeleeuwse crisis algemeen rond 1320 word gesitueerd Cl),

daar waar de bullion (amine zich volgens de ramingen van Munro in
Europa pas deed gevoelen vanaf 1370, volgens Day zelfs pas twee
decennia later. Vanaf het ontstaan van de monetaire geschiedenis
als zelfstandige specialisatie ondernamen een aantal van haar beoe
fenaars ten slotte ijverige pogingen om ook de andere parti] van wat
lang een siamese tweeling heette ter wille te zijn. Bedoeld wordt
uiteraard de sociale geschiedenis. Het sucees is hier minder
spectaculair (2).
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