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HET FRANS PAPIERGELD
IN DE 18e EEUW

Dit artikel is een aangevulde en bijgewerkte versie van een
lezing die Paul De Baeck enkele jaren geleden heeft gehouden, en
waarvan de tekst in april 1988 in La Vie Numismatique van het
AEN werd opgenomen.
Paul De Baeck, voorzitter van het EGMP van 1965 tot 1982,
overleed in de loop van dit jaar. Hem zelf aan het woord te 1aten over een van zijn

meest ge1iefde verzamelgebieden leek ons

de beste wijze om hem te gedenken.
De voorzîtter.

Wij zijn al te goed vertrouwd met papiergeld en het gebruik
ervan am ons TIog te verbazen over het feit dat handelstransacties
plaatsgrijpen op basis van een vodje papier zonder enige intrinsieke waarde en zonder andere waarborg dan deze van de staat in
dewelke wij op financieel gebied nauwelijks nog ons vertrouwen
stellen.
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Wij goocheIen met begrippen aIs stabilisatie, devaluatie,
revaluatie e.d. en vinden het normaal dat de staten de uitwisseIbaarheid in goud afgeschaft hebben. Vanzelfsprekend kennen wij
de valstrikken van het papiergeld en hebben we o.rn. via de

105-

geslagen inflatie van de Duitse Mark tussen 1921 en 1923 geleerd
dat de staat aIle goedgeIovige burgers kan ruineren.
De mensen uit het begin van de 18e eeuw daarentegen kenden
uitsluitend goud-,zilver- of kopergeld, omdat toen iedere munt
een faciale waarde had die gebaseerd was op de intrinsieke waarde van het metaal waaruit ze bestond. Ret was in Frankrijk dat
deze mens en voor het eerst op grote schaal geconfronteerd werden
met papiergeld. Vanzelfsprekend denken wij hierbij onmiddellijk
aan de welbekende assignaten, maar deze werden voorafgegaan door
o.m. de Billets de monnaye, de biljetten van Law en het papiergeld van de Caisse d'Escompte.
A. De "Billets de monnaye" van Lodewijk XIV
De minister van oorlog Louvois zou op een vraag van de koning,
wat er zoal nodig was om oorlog te voeren. geantwoord hebben :
"geld sire, geld en nog eens geId!tI. En de zonnekoning, die vond
dat de glorie van een heerser recht evenredig was met het aantal
overwinningen die hij behaalde, had inderdaad voortdurend behoefte aan geld.
Vanaf het begin van de oorlog tegen de Liga van Augsburg
(ca. 1686 - 1697) werd de situatie van de schatkist zelfs kritiek.
AIs ultiem redmiddel werd overgegaan tot de gekende réformations.
Het systeem was eenvoudig : de gangbare munten dienden voor een
bepaalde datum bij de munthoven ingewisseld te worden tegen nieuwe
speciën die veelal hetzelfde gewicht en gehalte bezaten, maar
waaraan arbitrair een hogere koers was toegekend. Een voorbeeld
een gouden louis à l'écu van 12 livres 10 sols werd vervangen door
de louis aux quatre

L

van 14 livres.
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Er vonden maar eventjes vier van dergelijke réformations
plaats : in 1689, in 1693, in 1701 en in 1704, toen de louis au
soleil het licht zag. Om tijd te winnen en om de kosten vaor het

omsmelten van de uit ornloop genamen stukken uit te sparen, werden
deze laatste rechtstreeks als muntplaatjes voor de nieuwe types
gebruikt. Op vele munten uit deze periode zijn daardoor terzelfdertijd gedeelten van de oude en van de nieuwe beeldenaar zichtbaar.

Ondanks dit kunst- en vliegwerk kwamen de ontwaarde muntstukken sne lIer binnen dan ze konden orngewerkt worden, zodat de muntateliers al snel over onvoldoende nieuwe munten beschikten om de
ingeleverde oude am te wisselen. Ze gaven in de plaats ontvangstbewijzen "terugbetaalbaar één maand vanaf datum".
In oktober 1701 verklaarde een koninklijk

edict dat bedoel-

de BJillets de Monnaye in de handei aIs klinkende munt zouden aangenomen worden. De eerste stap naar papiergeld was hierrnee gezet!
Op 31 december 1703 dekte de metaalvoorraad (4.813.432 livres)
nog volledig de in ornloop zijnde biljetten (4.582.000 livres);
op 1 januari 1706 waren er echter al vaor een totaalwaarde van
72.644.488 livres biIjetten in omloop en in 1715 schatte men het
aantal circulerende biljetten "van allerlei soort" op 2.382.000.000
livres. Hier komen we nog op terug in verband met de biljetten
van Law.
Er zijn in totaal 13 emissies van Billets de Monnaye geweest
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Gecreëerd op

Totaal bedrag
(in livres)

19 september 1701

?

Handgeschreven, gaande
van 25 tot 10.000
Handgeschreven

2 december

1703

?

1 juni

1704

163.158.350

13 januari

1705

?

1 april

1705

?

5.000.000

Coupures
(in livres)

500, 600. 700 en 800
Handgeschreven
?

17 februari

1706

29 me!

1706

?

200 t 250. 300 t 350.
400 t 450 en 500

6 juli

1706

?

Van 50 tot 2.000

1 januari

1707

?

500 en 1.000

12 april

1707

20.000.000

24 mei

500

50 tot 950

1707

72.000.000

100 tot 1. 800

6 juli

1709

22.410.000

200 en 250

7 oktober

1710

910.750

50

De Billets de Monnaie zijn heden ten dage uiterst zeldzaam.
In 1711 verdwenen ze voor goed. De houders kregen de mogelijkheid om ze voor de helft in eeuwigdurende rente en voor de helft
in lijfrente om te zetten. Bet bedrag waarvoor ingeschreven werd
-:··1·:::::::;:
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mocht echter slechts voor de helft uit biljetten bestaan. zodat
de bezitter van Billets een even groot bedrag in klinkende munt
moest leveren!
Ondanks deze oplichterspraktijken was de financiële toestand
van Frankrijk bij de dood van Lodewijk XIV nog steeds rampzalig.
De niet vereffende schuldbewijzen liepen op tot 3.382.000.000 livres

... .
~ ~~

~.

(wat neerkomt op ongeveer 120.000.000 louis au soleil of 480.000.000
écus aux trois couronnes). De publieke verklaring van Lodewijk XV

op 7 december 1715 (1) erkende openlijk het bankroet van het land .
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Elk denkbaar redrniddel werd aangegrepen; zo werd o.m. het
systeern van de réformations

verdergezet : in decernber 1715 werden

de oude munten teruggevorderd à rato van 16 Livres per louis en
4 livres per écu, en vervangen door stukken met hetzelfde gewicht
doch met een waarde van 20 livres per louis en 5 livres per écu.
Deze réformation de Noailles was echter niet veel meer dan
een druppel op een gloeiende plaat. Het duurde tot januari 1726
vooraleer de rnunt definitief gestabiliseerd werd; aIle munten
werden hersmolten en vervangen door de louis aux lunettes van 24
livres en de écu aux lauriers van 6 livres.

Dit systeem hield stand tot het decimaal systeem werd ingevoerd (An V-1796).

B. De "Billets de L'Estat"
Alle schuldbekentenissen. die door diverse militaire en civiele staatsdiensten waren uitgegeven, werden in december 1715
vervangen door de zogenaamde Billets de ]'Estat, die een rente
van 4% opbrachten.
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Gekende denominaties : 30. 120. 150, 170. 180, 200. 300 en

500 livres. gedateerd tussen 4 april en 10 november 1716.
Deze nieuwe biljetten kenden echter geen sucees, ondanks de
loterij aan 25 sols per lot en de Rentes au denier seize die door
een edict in augustus 1717 werden ingevoerd. Ze werden uiteindelijk uit omloop genomen door de Banque Générale.
C. De biljetten van Law
Omstreeks dat tijdstip wist de Schotse financier John Law
uit Lauriston het vertrouwen van de regent te verkrijgen. Hij had
erg vooruitstrevende ideëen, o.m. de afschaffing van de meta1en
munt en de vervanging ervan door papiergeld.
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De regent gaf Law, via een patentbrief van 2 mei 1716, toelating om de Banque Générale op te richten die biljetten in omloop bracht "betaalbaar aan toonder" en waarvan de waarde uitgedrukt was in écus "met een gewicht en een gehaite gangbaar op
dat tijdstip".
In totaal werd er voor 148.560.000 livres biIjetten in omIoop gebracht, onderverdeeld aIs voigt :

Totaai bedrag
(in livres)

Emissie

Coupures
(in écus)

16/23 juni

1716

6.000.000

10, 100, 1.000

28

1716

6.000.000

10, 100. 1.000

26 augustus 1716

12.000.000

10, 100, 1.000

juli

13 oktober

1716

6.000.000

10, 40. 400

4 november 1716

6.000.000

10, 40, 100. 400

29 december 1716

8.400.000

10. 100, 400, 1.000
40. 100. 400

2

maart

1717

3.600.000

13

aprii

1717

18.000.000

7 september 1717

12.000.000

ID, 40, 100, 400, 1.000

9 november 1717

1B.OOO.000

10, 40, 100, 400. 1.000

25 januari

1718

12.000.000

100. 400

8

maart

1718

12.000.000

100, 400. 1.000

8

juni

1718

12.000.000.

ID, 50, 100, 500
ID, 50, 100, 500

30 augustus 1718
18 oktober

1718

6.000.000
10.560.000

10. 40, 100, 400, 1.000

100, 500

Er i5 tot op heden geen enkel exemplaar van teruggevonden.
Het edikt van 4 december 1718 vorrnde de Banque Générale om
tot Banque Royale en elk biIjet kreeg Billet de Banque aIs watermerk.
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Deze Banque Royale werd ongelukkiglijk genoeg vereenzelvigd
met de maar al te befaamde Compagnie des Indes. Deze Compagnie
was het onderwerp van hevige speculaties. waardoor voorai de vertrouwelingen van de regent enorme winsten maakten.
De aandelen van de Compagnie konden slechts aangekocht worden met biIjetten van de Banque Royale. zodat overgegaan werd tot
de massale uitgifte van biljetten am aan de speculatie te kunnen
voldoen.

N.O 10 Il ~L
HUlTJÈME
31.1

LE

d'AcTION de la Compa.gnie des Indes,

Capital de TROIS CENTS DOUZE. LIYRES DI; SOUS.
PORTEUR

11 propriica;rt d'\j~

HUITIÈME

d'u~'E

dt Deux mille cinq cenrs livres. kljUCi Ttprifinl~ un
Capital dt TROIS CENTS DOUZE LIVRES DIX SOUS.

ACTION

prlJduifant QUINZE LlVRES DOUZE SOUS SIX

DENIERS

par

Op 21 december 1719 kwam het tot een verbod om grote betalingen in speciën te verrichten. Deze maatregel veroorzaakte echt~r

een vertrouwenscrisis en de snelle depreciatie van de waarde

van de biljetten en aandelen. De vrije omloop van speciën werd
hersteld op 15 augustus 1720 en terzelfdertijd werd werk gemaakt
van de intrekking van de biljetten. Ret

arres~

van 10 oktober 1720

verklaarde aIle resterende biljetten ongeidig vanaf 1 november
1720. De biljetten en aandeien van de Compagnie
omgezet in renten tegen 2 %.
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In de twee jaar van zijn bestaan heeft de Banque Royale volgende biljetten uitgegeven :
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Totaal bedrag
(in livres)

Emissie van

Coupures
(in livres)

5 januari

1719

18.000.000

100, 1.000

11 februari

1719

20.000.000

100, 1.000

1 april

1719

21. 000. 000

10, 1.000

22 april

1719

51.000.000

100, 1.000

la juni

1719

50.000.000

25 juli

1719

240.000.000

IDa, 1.000
la, 100. 1.000

12 september 1719

120.000.000

10.000

24 oktober

1719

120.000.000

10.000

29 december

1719

129.000.000

100, 1. 000. 10.000

5.-----~·· .,
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a

CINQUANTE

DMliolt OrdoMle pu Amft

~a

livres Tournois.

'" SepIalllll'C 17S o.

BANQUE pr011ltt p4Jtr _Portmr à YÜeCINQ.UANT'E

liJlres Tournois en Effilees efArgtnl ~ valtur ttçüe. A. Paris le
dtllxibne Septnn/'rl mil fipt ans Wngt.
Vû p.t Je So' Fenellon.
Giraude4U.

Sign~ p.rle

S.r Bourgeois.
DIJt1nIlU{.t.

Controllé p.o le S.r DureveR.
G'fJ1Jll.
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Emissie van
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Totaal bedrag
(in livres)

Coupures
(in livres)
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l januari

1720

1. 925.850.000

la. IDa, 1. 000,
10.000*

1720

100.000.000

ID, 100

september 1720

146.950.000

10. 50

l juli
2

~::~:::.'

lfil

* :

10 en 100 livres met en zonder "en espèces d'argent".

Hierbij moet toch niet uit het oog verloren worden dat de
uitgegeven biljetten steeds zeer belangrijke sommen vertegenwoor-

fi·:

digden. hetgeen hun gebruik bij kleine handelstransacties duchtig in de weg stond en ook maakte clat de gewone mensen er zeer

:~ ~ ~j~:.

weinig mee in contact kwamen.

i~ lj:

D. De Biljetten van de "Caisse d'Escompte"

~:::::~:'

een arrest van de Raad van State teneinde handelseffecten en wis-

:::::':i:.::::

if~~~~~\.
~~~~I::

De Caisse d'Escompte werd op 24 maart 1776 opgericht door
sels te verdisconteren, handel te drijven in goud en zilver en
ten behoeve van de particulieren een eigen kas te beheren. Zij
gaf waardepapieren uit, die vanaf 1780 door de financiële diensten van de staat aanvaard werden. In 1788/89 was het uitstaand
bedrag tot ongeveer 100.000.000 livres opgelopen en op 16 augustus

1788 werd een gedwongen gangbaarheid verleend aan de biljetten.
Er bestaan nog slechts enkele exemplaren, met een waarde van 240
en 2.000 livres, uit deze eerste periode (tot 1789).
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Bij de uitgifte van de eerste schijf assignaten door de
Caisse de l'Extraordinaire werd op 21 december 1789 gedecreteerd

dat - in afwachting van de vervaardiging van de assignaten - biljetten van de Caisse d'Escompte overal dienden aanvaard te worden. Er werden coupures van 200, 300 en 1.000 livres in omloop
gebracht.
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P. L.

200~·

Op 17 april 1790 werd gedecreteerd dat deze biljetten, degelijk geëndosseerd, aIs belofte tot afgifte van assignaten zouden gelden. De gezamelijke uitgifte bedroeg 400.000.000 livres,
t.t.z. de totaliteit van de eerste assignatenuitgifte.
De geëndosseerde biljetten van de Caisse d'Escompte dragen
de opgestemptelde vermelding Promesse d'Assignats/Lecoulteulx.
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De Banque le Coulreulx

er cie was gevestigd in de rue Montor-

gueil te Parijs. De familie bezat bovendien in Rouen een zeer belangrijk comptoir ten behoeve van de werkbuizen en fabrieken van
deze

industriestad~

en een ander in Cadix.

E. De assignaten
Dm dit fenomeen goed te kunnen begrijpen is het nodig eerst

een historisch en economisch overzicht te geven van het einde van
bet Ancien Régime. Lodewijk XVI had Becker teruggeroepen. De politieke toestand was gespannen, de financiën lagen overhoop en
het volk morde. Frankrijk doorstond een periode van hongersnood,
die in Parijs zelf verergerd werd door het schandelijke pacre de
famille, waarbij de koning aan de graaf van Orléans aIs privile-

gie het recht gaf om octrooi te heffen op graan. Om ontduiking
te beletten liet de graaf rondom de stad een plankenmuur oprichten met alleen openingen bij de stadspoorten. Een kroniekschrijver noteerde :
Le mur murant Paris
rend Paris murmurant. (2)

Een industriearbeider verdiende in Parijs ca. 1,75 Fr. per dag
en eIders slechts 1 Fr; l kilo brood kostte echter

0~30

Fr, runds-

vlees 1,10 Fr per kilo, wijn 0,12 Fr per liter. De volkswoede was
dus niet moeilijk te begrijpen. Op 14 juli 1789 braken zware rellen uit te Parijs. Ret gepeupel bezette de Bastille, vermoordde
er de schaarse wachten en molesteerde de prinses de Lamballe, een
vriendin van de koningin. Dit incident was echter bet begin van
de revolutie niet. In zijn dagboek, bewaard in bet Louvre, noteerde Lodewijk XVI op datum van 14 juli 1789 .•. rien!
De eigenIijke revolutie begon op 4 augustus 1789 wanneer de
adel en de geestelijkheid afzagen van hun voorrechten (onder andere belastingsvrijstelling). Daarna evolueerde de toestand snel.
De Constituante (nationale vergadering), samengesteld op 17 juni,
werd wetgevend op 30 september en kondigde de nationalisatie van
de bezittingen van de geestelijkheid af op 2 november.
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Dit betekende dat deze goederen, met een geraamde waarde van
twee miljard livres, ter beschikking kwamen van de staat. Weliswaar een enorm kapitaal, roaar niet realiseerbaar omdat het vrijwel
volledig uit onroerende goederen bestond waarvoor - gezien de enorme omvang en de angst van de bevolking voor hel en verdoemenis moeilijk kopers gevonden werden.
Daarom werd op de verkoop geanticipeerd do or waardepapieren
uit te geven die gedekt werden door deze genationaliseerde onroerende goederen. Ret woord assignat verwijst trouwens naar het
lot goederen met overeenstemmende waarde, dat aan elke uitgifte
verbonden werd (assigné).
De eerste uitgifte van assignaten dekte juist het budgettair
tekort van 400 miljoen livres en leverde een rente op van 5%, aangezien het in feite am een hypoteek ging. Maar Frankrijk kwam in
oorlog met de rest van Europa en had dringend behoefte aan steeds
meer geld. Anderzijds week de bang geworden ade! uit en nam een
ontzaglijke hoeveelheid geld in speciën mee.
De gevolgen b!even niet uit; eerst daalden de intresten op
de assignaten naar 3% en in april 1790 werden ze volledig afgeschaft. In 1790 werd crlc de gedwongen koers ingevoerd (vanaf dat
moment kan men spreken van volwaardig papiergeld).
In februari 1793 (Lodewijk XVI stierf op het schavot op 21
januari) hadden de assignaten nog maar weinig van hun waarde verloren, maar na de val van Robespierre bleef de volledige ineenstorting niet uft : eind 1794 was hun koers tot 22% van de nominale waarde gezakt en begin 1796 tot 1/833.
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De hoofdverantwoordelijkheid voor dit koersverloop-in-vrijeval lag natuurlijk bij de Franse regering zelf. die veel te veel
assignaten in omloop bracht. De massaal opduikende vervalsingen
speelden echter ook een niet te onderschatten roI bij het vertrouwensverlies van de bevolking.
De eerste vervalsingen doken op in 1790. waarna deze plaag
snel uitbreiding nam. Vandaar clat vanaf de tweede uitgifte de
vermelding "de namaker wordt met de dood bestraft" op de assignaten aangebracht werd. De valsmunters waren echter uitermate goed
georganiseerd; zo was een papierhandel in Angoulème, die het papier voor de echte biljetten leverde, ook hun bevoorradingsbron.
Indien men Tuetey (3) mag geloven bestond er zelfs een valsmuntersatelier in de gevangenis van Châtelet, met medeplichtigheid
van de bewakersl
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Er werden vooral kleine coupures nagemaakt waarvan er veel
in omloop waren en die daardoor practisch niet konden gecontroleerd worden.
Na het uitbreken van de oorlog met Engeland kwam het zwaartepunt van de valsmunterij buiten het Frans grondgebied te liggen.
Vooral in Londen werden met stilzwijgend akkoord van Pitt grote
hoeveelheden valse assignaten vervaardigd. De valsmunterij in
Frankrijk zelf nam na enige tijd geleidelijk af omwille van de
ontwaarding van de assignaten en verdween vanaf het begin van het
jaar IV vrijwel volledig

het sap was de kool niet Meer waard.

De Franse regering zag hierbij echter niet lijdzaam toe. Zij
gaf de Caisse de l'Extraordinaire opdracht am, van zodra zij een
vervalsing op het spoor kwam, aan elke ontvanger een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het bedoeide biljet te zenden. Het
eerste proces-verbaai dateert van 16 december 1791.
Ten behoeve van het meestai ongeletterd publiek, dat een keurige vervalsing onmogelijk kon herkennen, hadden twee particulieren uit Versailles het Bureau de contrôle pour les assignats
nationaux opgericht dat de vervalsingen met een stempel op de

keerzijde merkte. Oordelend dat dergelijke praktijk een inbreuk
vormde op het publiek domein, schafte de regering dit bureau op
1 juni 1792 aL
De Nationale Conventie richtte op 4 januari 1793 zelf een
controlebureau op, dat geleid werd door een vérificateur en chef
des assignats. Op 23 april 1793 werden in buitenlandse steden waar

de republiek handelsbetrekkingen Mee onderhield commissaires vérificateurs aangesteld. Terzelfdertijd werden van dan af aan aIle

districtontvangers specimen van aIle assignaten gezonden

(a5signa~s

verificateurs) cm aIs referentie te dienen bij de opsporing van

vervaisingen.
Deze prototypes droegen op de keerzijde de handgeschreven
vermelding Assignat verificateur, met de handtekening van de fa-
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bricatiedirecteur en van twee leden van de Nationale Conventie
die deel uitmaakten van de commissie van financiën.
Om de vérificateur en chef in zijn zware taak bij te staan
werden op 15 februari 1794 (27 Pluviôse an II) acht rondreizende commissaires vérificateurs aangesteld wier taak het was om de
ontvangstkantoren van de republiek te bezoeken en de aldaar ontdekte vervalsingen naar Parijs te zenden. Deze verificateurs werden in november 1796 van hun taak ontheven, maar hun werk verloor
de jaren daarvoor al aan belangrijkheid. Ret aantal vervalsingen
verminderde immers recht evenredig met de ontwaarding van de assignaten.
In februari 1796 werden de drukplaten en andere voorwerpen
die dienden voor het drukken van de assignaten op de Place Vendôme
in het openbaar vernietigd.
Tussen 16 april 1790 en 7 januari 1795 werden volende assignaten in omloop gebracht :
Datum der
uitgifte

Nominale
waarde

Uitgegeven
aantal

Aantal
handtekeningen

OMAINES NATIONAU
othëquü lU rembourl"ement des AJli511#1S dl'(rr:lC:. pn l'Alfemhlce N~llnl
• '1 b' ~, DtrlllWr, '7'9. Il tI' '7 AwU '790. }",I1",,,,,;, pllr LI: R
~ ...o..

"r:l

~
3

ASSIGNAT

. '.1

rU/ll~lt dt

(~"Jur,.,lmlnl Ill/X Jijp"./iliDnJ
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19 - 21 december 1789
en 16 - 17 april 1790
29 september 1790

1.000 Livres
300 Livres
200 Livres
2.000
500
100
90
80
70
60
50

6 mei 1791

5 Livres

19 juni 1791

500
100
60
50

19 juni en 12 september 1791

~0ASSIG1\'ATDE 5 1t

~ A~

ttJ.

~j\

Livres
Livres
Livres
Livres
Livres
Livres
Livres
Livres

Livres
Livres
Livres
Livres

150.000 ex.
400.000 ex.
650.000 ex.

4
4
4
4
4
4
16

20.000.000 ex.

1

340 .. 000
1.300:000
833.334
2.600.000

DE

2

ex.
ex.
ex.
ex.

20

250.000 ex.
375.000 ex.

6

6

16
9

6

179 1 • O~.

DOMAI.lVES NATJO.lYAUJf'

SSIGNAT

6

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

150.000
440.000
500.000
400.000
400.000
400.000
400.000
2.200.000

300 Livres
200 Livres

cnÉÉLE-28sEPT.

2

3

CINQ

Il

bvres V.11~~

payable a" Port."r par /a Caisse de l'Extraordinaire.

~
j

35~
?27f1.
/

28 september 1791

5 Livres

20.000.000 ex.

l november 1791

5 Livres

60.000.000 ex.

25 Livres
10 Livres

4.000.000 ex.
10.000.000 ex.

16 december 1791
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50 sols
25 sols
1S sols
10 sous

4 j anuari 1792

DOMAINES
Hypothliqm,s au remboursement des

des 16

As

el

ex.

l'ASSElULÉ. Of .l.TIQ •.

.anclio~ntl p'!r

17 AlJril 1 iO D J

• JfL sera payé au Parleur la somme de

ex.
ex.
ex.

NATIONAUX.
,
.
par fb déërer de
u.1!

ASSIGlfATS

SIG NAT

40.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000

nE

LE

ROI.

-;.'

CINQUANTE

fia....

cinquante livres li la Cai;;~ de ï·Ex1ta~f~~.',

ruùre, conformé11U!TJl aux décrets des 16 et 17 Avril, 2.9 Sept. 17go, 19 Juin 1791.et30AyriJ l~~

,
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:::::~~:.

l~ ~ j(
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~t~r

::~:::~.

~:~~::

:

200 Livres
50 Livres
5 Livres

500.000 ex.
2.000.000 ex.
8.080.000 ex.

27 juni 1792

5 Livres

20.000.000 ex.

31 juli 1792

5 Livres

10.000.000 ex.

200 Livres
50 Livres

500.000 ex.
1.000 .000 ex.

Livres
Livres (a)
Livres (b)
Sols
Sols

4.000.000
800.000
77.945.000
80.000.000
80.000.000

30 april 1792

31 augustus 1792

:~:~::

6

30
1

10
16

~;1

:~:::::

li
~I~r

li

~~~(
24 oktober 1792

25
10
10
15

la

a) Watermerk 2 lelies
b) Watermerk 2 Fasces

~f

mm:

~~iliL
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ex.

l

ex.

1
l
1
1

ex.
ex.
ex.

98

21 november 1792

400 Livres

3.875.000 ex.

30

14 december 1792

50 Livres

Il. 000.000 ex.

51

23 mei 1793

50 Sols
15 Sols
10 Sous

153.680.000 ex.
64.000.000 ex.
41.200.000 ex.

1
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1

,"",'" ~

.

,

'.."'

.

........
l"... •
~

.........
......... '

"'.....

1\

1.:

~':

il

~::::::

6 juni 1793

25 Livres

7 Vendémiaire An II
(28 september 1793)

250 Livres
125 Livres

22.115.000 ex.

1

Il
1
111
:::~::::

Mt

'{(.j.:.:;:-

1989

4.992.000 ex.
5.720.000 ex.

20
41

100

er~O~~L1Lua.i'U'"rÎ'r.IL:L.~ i;,:~.I\lÜ:~.

~SS\C.~~~

de CINQ livres.

l'

"i]

\.~~~
Série
11/1>

10 Brumaire An II
(31 december 1793)

20 Pluviôse An II
(8 fehruari 1794)

~

12735.

-t( Ùt,td .$Ù=puMqfU, .9'taltftli.lt.. ll!lt<" .!i1~

5 Livres

143.718.000 ex.

100

500 Livres

8.380.000 ex.

53
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Hypothéqué sur

ll'S

domaine!> nat ionallx.

M

ASSIGNAT

de cell t francs

1.\ I.OT
l'I;'\IT

1)1:

n:::"
IU'CO~

al

J'r.I;S(;

)\OnT

Série

I,P

'LE

Cil"') n~

,""r. .

DtNO'"

2834.

CIAo •
T~l!n.

TP.l;II..

1812.
J)~~_' Créé le

18 nÎvose ran·.3~_de la Répuhlique .fran,;aise.

18 Nivôse An III
(7 januari 1795)

III
~ ~\1:

III

10.000 Francs
2.000 Francs
1.000 Francs
750 Francs
100 Francs

1. 254. 000
5.544.000
5.940.000
186.000
11.304.000

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

40
30
42
20

50

F. De Rescriptions sur l'emprunt forcé
Eind 1795 zag de Franse staat zich geconfronteerd met bet
probleem dat haar leveranciers weigerden om nog langer absoluut
noodzakelijke goederen (o.m. voor bet leger) tegen waardeloze
assignaten te leveren. Vermits de voorraad baar geld zelfs niet
toereikend was voor deze prioritaire uitgaven, werden op Il januari

1796 de rescriptions sur l'emprunt forcé ingevoerd.
Ret waren prioritaire schuldbewijzen die recht gaven op uitbetaling bij de te verwachten inkomsten van de gedwongen lening die
o.m. in België werd opgelegd en die in speciën moest betaald worden.
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Ze waren echter ook aan een snelle depreciatie onderhevig en
het Directoire assimileerde ze reeds op 18 maart met de Mandats
Territoriaux.

'Lt"és'orct!

iv

nlltlon~lt.

~

,.Jl~o~o
VIlo

IlU

@0111c;3(".

ftJiOUd

------

RÈSCRIPTION df/i~rie rn txklllion de /'ArrJJé du DirCCluirc tXkutif
du ~ 1 NilllÎ,se. Il/} 1 V.

AI"
U ~ l'IJ.- -

.J
/~
du ,~ob de • /JI u __: it' (. J ,;rochain _ il ~er.:J. l,ay<' au porteur la ~oJllme
dl! Qril-t"c,.cîuA /~tlJ"r1lJb. francJ, vtll~IJr nui,l1litlu~. ~tlr IL" l,rUllnill .le l'Emprunt
(ore': J~ 1'3'1 ..... ou surJenx de Ill. vell Il: <le. Forêll Ilatin"lllc:" an·.Jc~on, Je: Iroi. C/:Il\> ~rl'clu.
La l,r':'I:,\IO RelcfÏlJlion 5/:ra n'{ue potlr cO"'l'lam J'Ill' InUk. l," CaÎ.l..e. ImIÎoual,'•.
Pari•• le Jli) t. Çr/I/ltll~.l... - Je l'an i" ,l,' la UL'l'uMi'lnc fm"~.li>r.
,

'",

~)

f

Le

..

e4/u/a dIS R;'({llu

dt: 1., TJ<'JoJ,'rù IlItli"II,tI.' ,

//111,«;:. -.

.:.--~~

.

19 frimaire An IV

Diverse handgeschreven waarden

21 Nivose An IV

1.000 Francs
500 Francs
250 Francs
100 Francs
50 Francs
25 Francs

17.500 ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

30.000
44.000
100.000
60.000
140.000

G. De Mandats territoriaux
De wet van 18 maart 1796 creëerde de zogenaamde territoriale
mandaten waartegen de assignaten à rata van één tegen dertig zouden
ingewisseld worden. In afwachting dat deze nieuwe biIjetten zouden
klaarkomen werden aIs overgangsmaatregel promesses de mandats
territoriaux uitgegeven.

Alle promesses de mandats territoriaux dragen de creatiedatum
(28 Ventôse an IV). Na korte tijd werd de gedrukte vermelding Série
bijgevoegd die op de vroegste biljetten ontbreekt :
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28 Ventôse an IV

'.A(

5~~/7JJ

~~eou~.
/'

500 Francs

574.500 ex.

250 Francs

560.000 ex.

100 Francs

486.500 ex.

25 Francs

1. 534.000 ex.

gW/zé:d:k3
de

mandat territorial

~~k~VrkV'2J'.~&tTiiJ;e,~4:~~~...9?'~&d'o/,,,~
;

SClie / /

~,
28 Ventôse an IV

c!k5of~o~vingtcinq~~.

-

/'

tC"YU
-~,...--

500 Francs

2.225.000 ex.

250 Francs

920.000 ex.

100 Francs

3.513. 000 ex.

25 Francs

5.266.000 ex.

De bevolking had echter aIle vertrouwen in papiergeld verloren.
zodat hun waarde pijIsnel daalde. De eigenlijke mandats territoriaux
werden dan ook nooit uitgegeven. alhoewel het mandaat van 5 frank
weI werd gedrukt.
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MANDAT

de

,,"

Q

H. De Bons au Porteur

8lepu61ÎL7utJ ft~tlç~id(.,.
•

~~

Séri~Mmmm.

I.,ca

N.°.lII/

__ -ARR'lIlÂGIlS

R.Mr~1

M

..

_

P.~I'

•• '

"'LA_kr.alS.

lM.

1

.&

not

'''1>>();()!llOI(leC>>O<<lreoeoe()eOl(J~();()aiC'i1lJeOe~Itl)l()lC<<>>CleOe:00101OaCtoOoO!iOCOe(~lOOJOc;(lIOI01lOeOel~~

BON

AU PORTEUR.

J, /a SOfllllf1 Jt

Vingt<inq francs, .dIdHr;.tsihlt

tn p"ilMtlll du PRINCIPAL des Contributions directes et des Patrnre5 de l'Ill 71
ROlf tDmpris

les CllIlimes

aeUiti~ntuls 4,pJicahles 6J4X "/,'IIIIJ lliÛJIiRiSlrlltÎ'lts.

fR~j'
~ ~t Bi1N

JUt~~IJ6
1\

T,aomÎC IllltioaaJe l

Ji,t.

hé dilml pu III
C.U

Deze bons, met een waarde van 20 en 25 frank, dienden ter betaling van de achterstallige

renten en pensioenen.
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NOTEN
Cl) "DECLARATION (7. XII. 1715)

S'il eut été possible, à notre avénement à la couronne, d'acquitter les dettes immenses qui ont été contractées sur l'Etat pendant les deux dernières guerres et de supprimer en même temps
toutes les impositions extraordinaires dont nos peuples sont

surchargés, notre satisfaction aurait été encore plus grande que
celle de nos peuples même. Mais il n'y aurait pas le moindre fond,
ni dans notre Trésor Royal, ni dans nos Recettes, pour satisfaire les dépenses les plus urgentes, et nous avons trouvé le
Domaine de Notre Couronne aliéné, les revenus de l'Etat presque
anéantis par une infinité de charges et de constitutions, les
impositions ordinaires consommées par avance/ les arrérages
de toutes espèces accumulées depuis plusieures années, le cours

des recettes interverti, une multitude de billets, d'ordonnances et d'assignations anticipées de tant de natures différentes
et qui montent à des sommes si considérables qu'à peine en peuton faire la supputation .•.• "

(Indien het ter gelegenheid van onze kroning mogelijk mocht
geweest zijn de immense schulden te vereffenen. aangegaan voor
rekening van

d,~

Staat gedurende de laatste twee oorlogen. en

terzelfdertijd aIle buitengewone heffingen op te heffen die
op onze onderdanen drukken. dan ware onze voldoening nog groter geweest

da~

deze van ons volk zelf. Maar dan zouden er noch

in de Koninklijke schatkist. noch bij onze ontvangers fondsen
beschikbaar zijn voor de meest dringende uitgaven.
En wij hebben bevonden dat ons Kroondomein ons niet meer toebehoort. dat de inkomsten van de Staat bijna volledig opgeslorpt worden ,Joar een eindelaze reeks van lasten en dataties.
dat de gewone jelastingen bij voorbaat zijn opgebruikt. dat
allerlei achterstallen gedurende meerdere jaren geaccumuleerd
weLden, dat het normale verlaop van de ontvangsten overhoop
is gegooid. dat een massa biljetten. ordonnanties en assignaties
van allerlei a.3.rd werden uitgegeven. waarvan de waarde i5 opgelopen tot zulke aanzienlijke bedragen dat men zich die met
moeite kan

V001~ stellen •••

)
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(2) De muur die Parijs ommuurt, doet Parijs morren.

(3) TUETEY, Sources manuscrites de l'histoire à Paris pendant la
R~volution.
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