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itjaarishetprecies150jaargeledendatdelatijnsemuntunie
werdopgericht[1],ofjuistergezegd,datvertegenwoordigersvanBelgië,
Frankrijk, Italië en Zwitserland, meer bepaald op 23 december 1865,
plechtigeenconventionmonétaireondertekendenophetministerievanBuitenlandseZakeninParijs.Ditleekdanookeenidealegelegenheidomdezediplomatieke akte nog eens vanonder het stof van de geschiedenis te halen, en de
bepalingenervanindetailteanalysereneninhunjuistecontextteplaatsen.

EerstenvooralmoetenweopmerkendatvandezeinhetFransopgesteldeconventie–zoalstoentertijdtrouwensnagenoegallediplomatiekeakten–nooiteen
oﬃciëleNederlandsevertalingisopgemaakt:deItaliaanseregeringzorgdewel
vooreenItaliaanseversie,endeZwitsersevooreenDuitse,maarindeMoniteurbelekwamhetNederlandstoennognietaanbod.Wezullenonsdanook
moetenbehelpenmeteeneigengemaaktevertaling[2].Logischerwijzezullenwe
bijdeanalysevanhetverdragdevolgorderespecterenvandeartikels,maarwe
zullenonsafentoedevraagstellenwaarombepalingendieweeigenlijkhadden
verwacht,tochontbreken.
Analysevandevoorbereidendevragenlijst
Hetverdragwashetresultaatvanbesprekingendieplaatsvondentussenvertegenwoordigersvandevierreedsgenoemdelanden,endittussen20november
en23december1865.Aandezebesprekingenwasevenwelreedsvoorbereidend
werkvoorafgegaan,meerbepaaldaandehandvaneenvragenlijstdiedeFranse
regeringhadopgestuurdnaardeandereregeringen,endiedevolgendevragen
bevatte(eveneensinvertalin):
* Eencompleetdossiervandehandvandeauteurm.b.t.degeschiedenisvande Latijnse
Muntunie(1865-1927),metdetekstenvandeverdragenendeconferentieverslageneneen
uitgebreidebibliograﬁe,isbeschikbaaropwww.numisbel.be►publicaties►dossier LMU.
DeMuntunieoverleeindeeersteplaatsinhaarmunten;medaillesm.b.t.deMuntunie
blijkenniettebestaan,hoeweldemedailleproductieindieperiodehoogdagenbeleefde.
[1] Zoalsbijelkediplomatiekeakteisdedatumvanhaarondertekeningnietdedatumwaarop
zeookvankrachtwordt,omdateerstnoggoedkeuringsproceduresmoetenwordendoorlopenindebetrokkenlanden;ditbetekendedat hethierbestudeerdeverdragpasinde
loopvan1866eﬀectiefinwerkingtrad;wekomenhieropverdernogterug.
[2] Waarditaangewezenlijkt,behoudenwe,ofverwijzenwenaar,deoorspronkelijkeFranse
terminologie.Anderzijdsnemenwedevrijheidomhetsomsouderwetsofteformeeltaalgebruiktevervangendoorietwatmoderneretermen(bv.‘lesHautesPartiesContractantes’
vertalenwedoor‘lidstaten’).

jegmp2015,p.103-126.

104

janmoens

Vragenlijst
1. Welke ongemakken spruiten voort uit de momenteel bestaande verschillen
met betrekking tot de zilveren pasmunten van de vier landen die deelnemen
aan de conferentie?
2. Zou het nuttig zijn een muntunie op te richten tussen de vier landen, zodat de
wederzijdse omloop van de zilveren pasmunten kan worden vergemakkelijkt?
3. Vergt een dergelijke unie een absolute uniformisering van het gehalte van de
zilveren pasmunten van de vier landen, of enkel een minder groot verschil
tussen de gehaltes die momenteel zijn aangenomen? Wat moet, in het eerste
geval, het eenvormig gehalte zijn, of in het tweede geval, het maximaal toegestane verschil tussen de gehaltes?
4. Vergt een muntunie een eenvormig gehalte, of minder uit elkaar lopende
gehaltes, voor alle zilveren pasmunten van 2 frank tot en met 20 centiem, of
alleen maar voor enkele daarvan?
5. Zou het nodig zijn, in gemeenschappelijk overleg, een maximumbedrag vast
te leggen tot waar de zilveren pasmunten van elk land wettig betaalmiddel
zouden zijn tussen particulieren in de vier landen?
6. Zou het nuttig zijn, in gemeenschappelijk overleg, de maximaal toegelaten
slijtage vast te leggen, waarboven particulieren de pasmunten kunnen weigeren, en deze moeten worden omgesmolten door de Overheid die ze heeft uitgegeven?
7. Op welke gemeenschappelijke basis kan het uit te geven bedrag aan zilveren
pasmunten worden bepaald voor de vier landen?
8. Zou het niet nodig zijn te bepalen dat de openbare kassen van de vier landen
verplicht zijn de goudstukken te aanvaarden die zijn geslagen conform de wet
van het jaar XI [van de Franse revolutionaire kalender, d.w.z. 1803]?
9. Is het nodig het systeem van de dubbele standaard te vervangen dat voortvloeit
uit de wet van het jaar XI met betrekking tot de [zilver]stukken van 5 frank?


Merkopdatdeeerstezevenvragenbetrekkinghebbenopdezilverenpasmunt,
endaterdantelkensslechtséénenkelevraagslaatopresp.degoudstukkenen
dezilveren5frank-stukken;overigenswasdezelaatstevraagnietopgenomenin
deorigineleversievandevragenlijst,maarwerdzepastoegevoegdbijdeopeningvandeonderhandelingen,eigenlijktegendezinvandeFransedelegatie.
Omdeinhoudvandebepalingenvanhetverdraggoedtekunnenbegrijpen,is
hetdusaangewezeneerstdeinhoudvandezevragenteanalyseren.
Vraenm.b.t.dezilverenpasmunt
Meerderevragenverwijzennaarverschilleningehaltevandezilverenpasmunten van de lidstaten, en uit de vraagstelling kan worden afgeleid dat dit een
recentfenomeenwas,m.a.w.datertotenkelejarenvoordiengeenverschillen
bestonden.Watwaserdangebeurd?Devierbetrokkenlandenhaddenallang
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vóór1865eengelijkaardigmonetairsysteemingevoerd[3],ensloegendusaanvankelijkookstukkenmethetzelfdegehalteaanedelmetaal.Maardoorenerzijds,detoenamevanhetaanbodaangoudvanafca.1850(dankzijdeontdekkingvangoudinCaliforniëenkortdaarnainAustralië),enanderzijds,detoename van de vraag naar zilver vanuit Brits-Indië, was de zilverprijs beginnen
stijgent.o.v.dievandegoudprijs.Daardoorsteegdeintrinsiekewaardevande
zilverstukken(meteengehaltevan900‰)uitbovenhunnominalewaarde;de
aanmunting van de grote zilverstukken van 5 frank viel dan ook zo goed als
stil,maarditkonnogenigszinswordenopgevangendoordeuitgievankleine
– en daarom trouwens onpopulaire – goudstukjes met dezelfde waarde. Voor
dezilverenpasmunt(2frankenminder)waseenvervangingdoorgoudstukjes
evenwelgeenoptie,endaaromwasZwitserland,alseerstebetrokkenland,alin
1860overgegaantothetenigealternatiefdatoverbleef,nl.hetverminderenvan
hetzilvergehaltevandiepasmunt,enwelvan900naar800‰.In1862volgde
Italiëditvoorbeeld,zijhetdateenietshogergehaltewerdgekozen,nl.835‰.
Twee jaar later nam Frankrijk deze beslissing over, maar enkel voor de pasmuntenvan20en50centiem,terwijldievan1en2frankhetgehaltevan900‰
behielden(dedoordekeizerlijkeregeringvoorgesteldeverminderingvoordeze
laatstestukkenstuitteopverzetinhetFranseCorpsléislatif;hoedanookwerdenerinFrankrijkin1864en1865geenstukkenvan1en2frankaangemunt).
Hetresultaatwasdusdatdevroegereeenvormigheid,nl.eengehaltevan900‰
voorallezilveren(pas)munten,wasdoorbroken,waarbijdeFranseOverheid,en
bijgevolgookdeFransebanken,weigerachtigstondentegenoverhetaanvaarden
vandenieuweZwitserseenItaliaansepasmuntenaanhunnominalewaarde.
InBelgiëwaseralsinds1853geenzilverenpasmuntmeergeslagen(eenkleine
hoeveelheidstukjesvan20centiemin1858niettenagesproken),enerbegon
zichdanookeennijpendtekortdaaraanvoortedoen.Frère-Orban,detoenmaligeministervanFinanciën(dieookdedrijvendekrachtwasgeweestachter
deoprichtingvandeNationaleBankvanBelgiëin1850),vonddetijdrijpom
hetprobleemopeenmultilateralebasisaantepakken,encontacteerdedaartoe
deFranseregering,diewelwillendingingopditvoorstel.
Omdathetduidelijkwasdatdeoplossingsowiesomoestwordengezochtinzilverenpasmuntmeteengehaltelagerdan900‰,washetookevidentdatdeaanmaakervanmoestwordenvoorbehoudenaandeOverheid,daarwaarvoorde
standaardmunten, d.w.z. de goudstukken en de zilveren 5 frank-stukken, het
principevande‘vrijeaanmunting’(‘frappelibre’)gold,datinhielddatiedereen
[3]

InFrankrijkwasditalgebeurdinhetjaariv(1795),involle‘assignatenperiode’;debepalingen bleven toen grotendeels dode letter, maar werden in het jaar ix (1803) bevestigd
onder1steconsulBonaparte—inPiëmont-Sardiniëin1816,zijhetonderdenaamlira,
diein1861ookdemunteenheidwerdvanhetnieuwekoninkrijkItalië(endietrouwens
ookreedsdemunteenheidwasgeweestvanhetkoninkrijkdatNapoleonhadopgerichtin
1807,enwaarvanhijtot1814devorstwas)—inBelgiëin1832—inZwitserlandin1850.
Demuntstukkenvanaldezelandenhaddenprobleemloosopelkaarsgrondgebiedgecirculeerd,zonderdatdaartoeformelejuridischeafsprakennodigwarengebleken.
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edelmetaalnaardemuntatelierskonbrengenomdittelatenaanmunten,mits
betalingvandekosten.DeOverhedenkondenopdeaanmuntingvanpasmunt
eenwinstmargerealiserenvanca.7%,maarermoestnatuurlijkwordenvermedendateenlidstaatmeerpasmuntenzouslaandannodigvoorzijninterneomloop,waarbijhetteveeldanmassaaloverdegrenzenzoutrekkennaardeandere
lidstaten.Ditverklaartvraag7m.b.t.hetvastleggenvaneenlimietperland.
DaarnaastwashetooklogischdatdeOverhedendeversletenstukkenophun
kostenteruguitomloopzoudennemen,endaarbijuniformekwaliteitsnormen
zoudenhanteren,dietrouwensvoldoendehoogmoestenzijnomvalsmunters
enmuntsnoeiershetlevenniettegemakkelijktemaken.Ditverklaartvraag6.
Vraam.b.t.deoudstukken
Hoewel Zwitserland in principe dezelfdemunteenheidhad alsmetname zijn
Fransebuur,hadhetlandgeeneigengoudstukkenuitgegeven,zodatmoetwordengestelddatdeZwitsersefrankeigenlijkgebaseerdwasopdezilvereni.p.v.
dedubbelestandaardvanhetFransmonetairsysteem(wekomenverderteru
opdezetermen).Toendanvanafhetmiddenvandejaren1850dewaardevanhet
goudbegontedalen,zaktedeintrinsiekewaardevandegoudstukkenbeneden
hunnominalewaarde.DeZwitserseOverheidhadtoenbeslistgeengoudstukken(defactovooralvanFranseorigine)meertoetelatenindeopenbarekassen
vandeConfederatie.Ditverbodkonindepraktijkoverigensmoeilijkworden
hardgemaakt,wantZwitserseprivépersonenen-bankenmaaktengeenbezwaar
tegenbetalingenmetbuitenlandsegoudstukken,zodatookdeopenbarekassen
schoorvoetend terug dergelijke stukken gingen aanvaarden. Maar theoretisch
bestonddusnogaltijdhetrisicodatdeZwitserseOverheiddevroegeremaatregel terug eﬀectief zou doen toepassen, vandaar dat de Franse regering een
vraagomdittebelettenindelijsthadopgenomen.
Vraam.b.t.dezilveren5frank-stukken
Zoalsreedsgezegd,waseenvraagm.b.t.hettoekomstigstatuutvandezilveren
5frank-stukkennietopgenomenindeoorspronkelijkeversievandevragenlijst.
Ditwasgeentoevalligevergetelheid,wanteendergelijkevraagopendeinzekere
zindespreekwoordelijke‘doosvanPandora’.Watwashierbijdanhetprobleem?
DeFransemuntwetvanhetjaarixhadgoudenzilveropmonetairvlakopgelijke
voetgeplaatst,d.w.z.dateenbetaling–hoegroothetbedragook–altijdkon
gebeureninéénvanbeidemetalenofeenmixervan.Daarbijwashetnatuurlijk
essentieeldatereenvasteverhoudingtussendewaardevanbeidemetalenzou
gelden,endiewasindewetvastgelegdop151/2 ÷ 1.Indepraktijkwasdereële
verhoudingvandemarktprijzensomsietshogerofsomsietslager,maarsinds
hetjaarix(= 1803,m.a.w.gedurendealmeerdan60jaar)warendeafwijkingen
steedsbinnenaanvaardbareperkengebleven,zelfstoenvanafca.1850dehoeveelheid beschikbaar goud op enkele jaren tijd nagenoeg was verdubbeld. Dit
gafduswelheelwatkredietenprestigeaanhetFransemonetairsysteem,dat
eengrotestabiliserendewerkingwerdtoegedicht.
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Daartegenoverstondechtereenaleeuwenlangestijgendelange-termijntendens
vandewaardevangoudt.o.v.dievanzilver:inhetOudeRomewasgoudnaar
schattingzo’n10keermeerwaarddanzilver,maartegenheteindevande18de
eeuwwasditalongeveer15keerzoveelgeworden [4],enerwaseigenlijkgeen
enkeleredenomaantenemendatdiehistorische–stijgende–trendzichinde
toekomstniet zou doorzetten.Vandaardat heel wat monetaristenervanovertuigdwarendatheteenillusiewastehopendateenvasteverhoudingbijwetzou
kunnenworden vastgelegd,zodat de dubbele standaard – die zulks veronderstelde–eigenlijkoptermijngedoemdwastemislukken;enalsdantochmoest
wordengeopteerdvooreenenkelegeldstandaard[5],danwashetbetertekiezen
voorgouddanvoorzilver,omdathetgelemetaal(metzijnhogerewaarde)beter
aangepastleekaandenodenvandezichinde19deeeuwvolopontwikkelende
industrieenhandel,hetgeensteedsgroteregeldsommenvergde.
Deconsequentievaneendergelijkewijzigingvanhetmonetairsysteemzoudan
natuurlijkzijndatdeinomloopzijndezilveren5frank-stukken(dezgn.écus)
hunstatuutvan‘volwaardig’geldzoudenverliezen,enduszoudenmoetenwordenvervangendoorstukkenmeteenﬁduciairkarakter.MaaraangezienFrankrijksindsdeinvoeringvanhetsysteemvandefrankbijna900miljoenécushad
geslagen, zou dit een dure operatie worden, wat voor Parijs onaanvaardbaar
was.DitverklaartmeteendeweigerachtigehoudingvandeFranseregeringen
haardelegatieomditonderwerpterspraketebrengenopdeconferentie.Voor
deanderelidstatenlagditanders,wantdiehaddenrelatiefgezienveelminder
vandergelijkestukkeninomloopgebracht,endeeventuelekostenzoudendus
voorhenbinnenaanvaardbareperkenblijven(zekerindiendehogezilverprijs
zouaanhouden,maarinhetgevalvaneenmassaleontmuntingvanécuswasdit
eerderweinigwaarschijnlijk).HetFransestandpunthaaldehetechter,waarbij
hetargumentwerdgebruiktdathetbeterwas‘optweebenen(eengoudenen
eenzilveren)telopendanopslechtséén’[6].


[4]

Aangezien het gebruik om de nominale waarde te graveren op goudstukken pas nà de
FranseRevolutiewerdveralgemeend,kondekoerswaartegenzecirculeerdentotdantoe
bij eenvoudige beslissing van de Overheid worden aangepast, zonder dat het dus nodig
wasdeouderestukkenintetrekkenenomtesmelten.Dergelijkeaanpassingenwarentot
het einde van de 18de eeuw omzeggens een constant gegeven geweest in de monetaire
geschiedenisvannagenoegalleEuropeseStaten.
[5] De Franse terminologie voor deze begrippen is resp. ‘double étalon’ en ‘étalon unique’.
Toenpuristenopmerktendatdeterm‘doubleétalon’eigenlijkeencontradictiointerminis
was,omdateenstandaardperdeﬁnitieietseenduidigsmoetzijnendusnooiteendubbel
karakterkanhebben,werdhijsomsvervangendoor‘étalonbimétallique’,maarditkwam
natuurlijkophetzelfdeneer.
[6] Diebeeldspraakzouzichlaterkerentegendevoorstandersvandedubbelestandaard:toen
dezilverprijsvanaf1873inderdaadsterkbegontedalen(zieverder),moestendelidstaten
noodgedwongen overgaan op een de facto gouden standaard, die dan werd omschreven
alsde‘manke’standaard(l’étalonboiteux–thelimpinstandard),meteen‘gezondgouden
beeneneenziekzilverenbeen’.
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Nadezeanalysevandevragenlijstdiebijdebesprekingenwerdgebruiktomde
internationale conventie in detail uit te werken, zijn we nu beter in staat de
bepalingendaarvanteduiden.
Analysevandeverdragsbepalingen
Preambule
Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Zijne Majesteit de Keizer der Fransen
Zijne Majesteit de Koning van Italië en
De Zwitserse Confederatie
in dezelfde mate bezield met het verlangen hun monetaire wetgevingen beter op
elkaar af te stemmen, te verhelpen aan het ongemak dat hun inwoners ondervinden tengevolge van de verschillen in het zilvergehalte van hun pasmunt, en,
door met elkaar een muntunie te vormen, bij te dragen tot de vooruitgang van de
eenvormigheid van maten, gewichten en munteenheden,
hebben besloten met die doeleinden een overeenkomst af te sluiten, en hebben
daartoe als gevolmachtigde vertegenwoordigers benoemd:
Zijne Majesteit de Koning der Belgen: dhrn. Frédéric Fortamps, senator, directeur van de Banque de Belgique, en A. Kreglinger, regeringscommissaris bij de
Nationale Bank,
Zijne Majesteit de Keizer der Fransen: dhrn. Marie-Louis-Pierre-Félix Esquirou
de Parieu, ondervoorzitter van de Conseil d’État, en Théophile-Jules Pelouze,
voorzitter van de Commission des Monnaies,
Zijne Majesteit de Koning van Italië: dhrn. Isaac Artom, raadgever bij de Italiaanse ambassade in Parijs, en Valentin Pratolongo, directeur-afdelingshoofd
bij het ministerie van Landbouw, Industrie & Handel,
De Zwitserse Confederatie: dhrn. Kern, gevolmachtigd vertegenwoordiger bij
de Franse Regering, en Feer-Herzog, lid van het Federaal Parlement.

Laatonsbeginnenmetnamenteklevenopdevermeldemonarchen.VoorBelgië
werdendeonderhandelingendietotdeovereenkomstzoudenleiden,nogopgestartonder Leopold I, maar dieoverleedeen tweetal weken vóór de ondertekeningvan dedeﬁnitieveversie; dit hadechtergeen invloedop de houding
van de Belgische delegatie, want die voerde de onderhandelingen toch voor
rekeningvandeBelgischeregering,enindeeersteplaatsdetoenmaligeenreeds
vermeldeministervanFinanciën,Frère-Orban.
InFrankrijklagdatanders:NapoleonIIIwaseenovertuigdvoorstandervande
verspreiding van het decimaal stelsel dat door Franse geleerden op punt was
gesteld,enwaspersoonlijkgeïnteresseerdinalleswathetinternationaalprestige
van Frankrijk kon bevorderen. Bovendien volgde hij in heel wat materies het
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voorbeeldvanzijnillustereoom[7],endiewasookeenovertuigdvoorstander
geweestvandeverspreidingvanhetFransmonetairsysteem,datdanookniet
toevalligwerdingevoerdinmeerdereStatenwaarNapoleonIeenfamilielidop
detroonhadgeplaatstofdieonderzijn‘bescherming’stonden.
VoorItaliëtenslotteginghetomVictor-EmanuelII,diezichpassindsenkele
jarenkoningvanItaliëmochtnoemen(daarvoorwashijkoningvanPiëmontSardinië),ookalwasheteenmakingsprocesnognietafgerond(Midden-Italië,
enmeerbepaaldRome,wasnogpauselijkgebied,endestreekrondVenetiëin
het Noord-Oosten stond onder Oostenrijks gezag; beide regio’s maakten dus
noggeendeeluitvanhettoenmaligeRenod’Italia).
Het loont ook de moeite om de namen te overlopen van de onderhandelaars
vandevierlandendieaandeconferentiedeelnamen;hetisvooralookinteressantomeenstekijkenwelkeinstantieszejuistvertegenwoordigden.
VoorBelgiënamentweeﬁnancieeldeskundigendeel:eenvertegenwoordigervan
de Nationale Bank van België (en dus ook de spreekbuis van minister FrèreOrban),eneenvertegenwoordigervandeprivé-banken[8].
VoorFrankrijkmoetvooraldenaamvandeParieuindekijkerwordengezet.
Deze politicus was een overtuigd voorstander van monetaire eenmaking (natuurlijkgebaseerdopdeFransemuntwet),envonddaartoegewilliggehoorbij
NapoleonIII;deParieuzattrouwensdeonderhandelingenvoor,nietalleenin
1865, maar ook nog nadien[9], en beijverde zich voor een uitbreiding van de
muntunie[10].Pelouzewaseerdereentechnicus,dieondermeertestenhaddoen
uitvoerenmetverschillendezilverlegeringen(van800,835en850‰).Voorde
volledigheidmoetwordenopgemerktdatindeopsomminghierboven,denamenontbrekenvanhetderdeenvierdelidvandeFransdelegatie[11]:hetbetrof
[7]

ZolietNapoleonIIIzichvanaf1861opzijnmuntenafbeeldenmeteenlauwerkroon,net
zoalszijnoomdathadgedaan.
[8]DeBanquedeBeliquediedhr.Fortampshadafgevaardigdwas–ondankshaarnaam–
weldegelijkeenprivé-bank,in1835opgerichtdoorCharlesdeBrouckèreomtedienen
alstegengewichttegendealmachtigeSociétéGénérale;zegingechterfaillietin1876.
[9]Hijwasmeerbepaalddienstdoendvoorzittervandeinternationalemonetaireconferentie
van1867,georganiseerdinParijsn.a.v.deWereldtentoonstellingaldaar(dezeconferentie
werdformeelvoorgezetendooreenneefvanNapoleonIII,diebekendstondomzijnliberale,democratischeenzelfsrepublikeinseideeën,maardienauwelijkstussenkwaminde
debatten).AandezeconferentienamentoenookGroot-Brittannië,Ruslandenmeerdere
Duitsestatendeel,maarzewasgeensucces.
[10]DeParieuonderhieldgoedecontactenmetdeOostenrijks-HongaarsepoliticusvonHoch,
metwiehijeenontwerpverdragvoordeaansluitingvandedubbelmonarchiebijhetFrans
monetairsysteemzouonderhandelden(zieookhetartikel12),maarditbleefdodeletter.
HijwasookbevriendmetdeZweedsebankierendiplomaatWallenberg,endezekreeg
gedurendeenkelejarenvanzijnregeringgedaandatzegoudstukkenvan10frank(zgn.
carolins)lietslaan,omdehandelmetdelandenuitde‘frankzone’tevergemakkelijken.
[11]Blijkbaarvereis(t)endediplomatiekegeplogendhedendathetaantalondertekenaarsvoor
elklandhetzelfdeis,endusmoestwordenbeperkttottwee,daarwaardeFranseenZwitsersedelegatiesresp.vierendrieledentelden.
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dhrn.Herbert,directeurbijhetministerievanBuitenlandseZaken,enJulien,
directeurbijhetministerievanLandbouw,Handel&OpenbareWerken(deze
laatsteis,blijkensdeverslagen,geenenkelekeerinhoudelijktussengekomenin
debesprekingen).Maarwathierbijhetmeesteopvalt,isdatde(ruime)Franse
delegatie geen enkele vertegenwoordiger telde van de ﬁnanciële wereld, noch
onderdevormvaneenmedewerkervanhetministerievanFinanciën,nochvan
eenafgevaardigdevandeBanquedeFrance(dielaternochtanseenbeslissende
rolzouspeleninhetreilenenzeilenvandeMuntunie);dezebeideinstanties
– die toch de openbare kassen van de Franse Overheid beheerden – zouden
zichdanookvanbijhetbegineerder‘koeleminaars’tonenvandeMuntunie.
Italiëwasvertegenwoordigddooreendiplomaat,dienauwelijksistussengekomenindebesprekingen(endanvooralomoptemerkendathetnieuwekoninkrijknietswenstetewijzigenaanhetmonetairsysteemdathetenkelejarenvoordien had ingevoerd),en een technicus van wat wevandaag dedag hetministerievanEconomischeZakenzoudennoemen.Misschienwijstditlaatsteerop
datdeItaliaanseregeringervanuitgingdatdeMuntuniezoukunnenleidentot
eenuitbreidingvandehandelsbetrekkingenmetdeandereleden?
Zwitserland, de kleinste partnervan de toekomstige Muntunie, wasvertegenwoordigddooreendelegatiemetdrieleden,waarbijdenaamvandhr.Escher
ontbreekt in de lijst van ondertekenaars; hij was directeur van de Zwitserse
MuntinBern,m.a.w.eentechnicus.Dhr.Kernwaseendiplomaatzonderveel
inbreng,maarditlagandersvoordhr.Feer-Herzog,eenpoliticusenindustrieel
diegespecialiseerdwasinmonetaireaangelegenheden,enmeerderepublicaties
terzakeopzijnnaamheestaan.Hijzouactiefdeelnemenaandebesprekingen,
endaarbijmeermaalsingaantegendeParieu(zieookverder).
Artikel 1
België, Frankrijk, Italië en Zwitserland vormen een Unie met betrekking tot de
massa, het gehalte, de diameter en de koers van hun gouden en zilveren munten.
Er wordt voorlopig niets veranderd aan de regelgeving van de betrokken landen
op het vlak van de munten in onedele metalen.



Ditbasisartikelverdienttoelichtingopdriepunten.
Determ‘koers’wordtdoormeerdereauteursdiehebbengepubliceerdoverde
Muntunie,ofweloverhethoofdgezien,ofwelverkeerdgeïnterpreteerd.Dejuiste
verklaringisdatdeFransewetgevingeenonderscheidmaaktetussen‘oﬃciële
koers’en‘wettelijkekoers’,onderscheiddatnietbestondindedrieanderelidstaten.DeoﬃciëlekoerskwameropneerdatenkeldeOverheidverplichtwas
demunteninkwestieteaanvaarden,maardatdieverplichtingnietgoldvoor
privépersonenen-instellingen–dewettelijkekoers[12]hieldindatiedereen(dus
[12]InhetFranswordendetermen‘coursoﬃciel’en‘coursléal’gebruikt.Eenjuisterever-

talingvandezelaatstetermzouzijn:muntstukkendiewettigbetaalmiddelzijn.
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zoweldeOverheidalsprivépersonenen-instellingen)verplichtwasdemunten
terbetalingteaanvaarden(zijhetdatvoorsommigetypesmaximalebedragen
kondenwordenopgelegd).ConcreetbetekendeditdatmetnamedeBanquede
France, die formeel gezien een privé-instelling was, onder het stelsel van de
oﬃciëlekoersnietkonwordenverplichtdemuntenvandeanderelidstatente
aanvaardenaanhaarloketten.
Debepalingm.b.t.demunteninonedelemetalen[13]lietdedeuropenomook
voor het kleingeld over te gaan tot een uniformisering, maar daarvan is niets
inhuisgekomen.OpdatmomentgebruiktenFrankrijkenItaliëdezelfdetypes
kleingeld(1,2,5en10centieminbrons,meteenmassavanresp.evenzoveel
gram),maarhetBelgischkleingeldbestonduitkoperstukkenvan1en2centiem
die dubbel zo zwaar waren, enuit stukken van 5, 10en 20centiem in kopernikkel(toeneeninnovatie),terwijlZwitserlandbronzenstukkengebruiktevan
1en2centiemdieresp.1,5en2,5gramwogen,enstukkenvan5,10en20centiemincomplexelegeringenvanzilver[14],koperennikkel.Aandezetoestand
zoudeinternationaleovereenkomstuiteindelijkdusnietswijzigen[15].
Merkenwetenslottenogopdatditbasisartikelnietszegtoverdenaamvande
munteenheid:België,FrankrijkenZwitserlandbehieldendushunfranken(en
centiemen),terwijlItaliëdenaamlira(mv.lire)mochtblijvengebruiken[16].
Artikel 2
De lidstaten verbinden er zich toe uitsluitend goudstukken te slaan of te laten
slaan, met hun afbeeldingen, met een waarde van 1oo, 5o, 2o, 1o en 5 frank en met
de volgende kenmerken wat betreft de massa, het gehalte, de diameter en de
toleranties:
goudstuk
van
1oo frank
5o frank
2o frank
1o frank
5 frank

juiste massa juist gehalte
in gram
in ‰
32,258 o6
16,129 o3
6,451 61
3,225 81
1,612 9o

9oo
9oo
9oo
9oo
9oo

tolerantie naar boven
en beneden in ‰
op de massa op het gehalte
1
2
1
2
2
2
2
2
3
2

diameter
in mm
35
28
21
19
17

[13]DeFransetekstheehetovermonnaie(d’appoint)debillon.
[14]Destukkenvan5centiembevatten5%zilver,dievan10centiem10%,endievan20cen-

tiem15%.
Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat in de marge van de conferentie wel
stappenwerdenondernomenomdeonderlingeuitwisselingteregelenvanFransenBelgisch kleingeld dat de grens overstak in de beurzen van de talrijke Belgische seizoensarbeidersdietoengingenwerkeninhetnoordenvanFrankrijk.
[16]NetzoalsGriekenlanddatlaterzoutoetreden,denaamdrachmemochtgebruiken.
[15]
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Ze zullen deze stukken zonder onderscheid aanvaarden in hun openbare kassen,
ongeacht de lidstaat waar ze zijn geslagen, onder voorbehoud evenwel van de uitsluiting van stukken met een massa die, door slijtage, ½% onder de toegelaten
tolerantie zou liggen, of waarvan de afbeeldingen onherkenbaar zouden zijn.



Hetlijkteigenlijkbijnacontradictorischtemoetenvaststellendatindepreambulegewagwordtgemaaktvandebevorderingvanhetdecimaalstelsel,endan
indebovenstaandetabelmassa’stezienstaandieallesbehalvemooirondegetallenzijn.Maardezemassa’swarenhetrechtstreeksgevolgvandeverhouding
diewerdgekozentussendewaardevanhetgoudendievanhetzilver,endie,
zoals reeds gezegd, in de Franse muntwet was vastgelegd op 15 1/2[17]. Meer
concreet:deoﬃciëleprijsvoor1kgzilvermeteengehaltevan900%(zieookhet
volendeartikel)bedroeg200frank,endievan1kggoudmeteenzelfdegehalte
3.100frank.Andersgezegd,moestendusuit1kgmuntgoudwordengeslagen:
31stukkenvan100frank,62stukkenvan50frank,155stukkenvan20frank,
310stukkenvan10frank,of620stukkenvan5frank,hetgeenmeteendecijfers
nadekommavoordemassa’sverklaart[18].
Merkookopdatdeteksthetheeover‘slaanoflatenslaan’,watdusexpliciet
devrijeaanmuntingvangoud(dusopvraagvanprivépersonenen-instellingen)
toeliet.Indepraktijkzouditookeﬀectiefhetgevalzijn,metuitzonderingvan
Zwitserland,waarmuntenenkelvoorrekeningvandeFederaleOverheidwerdengeslagen.
Detolerantieophetgehaltebedroeg2‰,zodatm.a.w.eenvorkwerdtoegelaten
van898tot902%.Dezetolerantiezoulaterwordenbeperkttot1‰,opgrond
vandeverbeterdeaﬃneertechnieken.
Nietallelidstatenhebbenookeﬀectiefallevoorzienemunttypesgeslagen:enkel
FrankrijkenItalië(ennadienookGriekenland)hebbenaldevijftypesaangemunt; België hield het uitsluitend bij stukken van 20 frank (als we abstractie
makenvanproefstukken),enZwitserlandaanvankelijkook,maarhetbrachtin
eenlaterefaseookstukkenvan10en100frankuit.Degoudstukjesvan5frank,
dieindeeersteplaatswareningevoerdtervervangingvandeteduurgeworden
zilveren5frank-stukken,warennooitpopulair(wegensteklein)enwerdenna
1868nietmeergeslagen[19],ookalomdattoendeaanmuntingvandezilveren
5frank-stukkenterugmassaalopgangwasgekomen.
[17]

Toen na de Franse Revolutie moest worden gekozen voor een nieuw monetair systeem,
haddenwetenschappersgepleitvooreenverhoudingvan155/8i.p.v.151/2,watdanzou
hebben toegelaten stukken te slaan van 25 frank met een massa van exact 8 gram; dit
voorstelwerdechterverworpen,endeverhoudingvan151/2,diereedsdateerdevanvóór
deRevolutie,werdbehouden.
[18]
In de Italiaanse muntwet van 1862 werd trouwens gewerkt metbreuken; zo bedroeg de
juistemassadieeenstukvan20liremoesthebben6⁄ gram.
[19]AbstractiemakendvannoggeentienduizendGriekse5drachme-stukjesin1876,envan
zeerbeperkteFranseaanmuntingen–enkeletientallenexemplaren–in1878en1889voor
hoogwaardigheidsbekledersenverzamelaars,n.a.v.deWereldtentoonstellingeninParijs.
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Delimietvan½%diewasvoorzienalsmaximummassaverliesaanslijtagemoest
eengoedekwaliteitvandegoudenmuntenindeomloopgaranderen,maarde
conventievoorzagnietwaterdanmoestgebeurenmetstukkendiemeerwaren
afgesleten,behalvedandatzedusnietmeerdoordeopenbarekassenmoesten
worden aanvaard (zodat de Overheid dus ook niet moest opdraaien voor de
kostenvandatverliesaanedelmetaal).Eendergelijkehoudingzouoptermijn
niet houdbaar blijken, en vanaf 1889 voorzag de Franse regering jaarlijks een
budgetomhetverliestochtenlastetenemen,althansbinnenbepaaldeperken.
Merkenwetenslottenogopdatergeengoudstukkenwarenvoorzienmeteen
waardevan25frank,terwijlopdereedsvermeldeconferentievan1867juistzou
wordengepleitvoordergelijkestukken,omdatdienauwaanslotenbijdeEngelse
soverein(meteenwaardevanca.25,2frank)endeAmerikaansehalfeale(5,
meteenwaardevanca.25,9frank).Spanje–geenlidvandeMuntunie–zou
dieaanbevelingtrouwensindepraktijkomzetten,metstukkenvan25pesetas.
Artikel 3
De lidstaten verbinden er zich toe uitsluitend zilverstukken van 5 frank te slaan
of te laten slaan, met hun afbeeldingen, met de volgende kenmerken wat betreft
de massa, het gehalte, de diameter en de toleranties:
zilverstuk
van
5 frank

juiste massa juist gehalte
in gram
in ‰
25

9oo

tolerantie naar boven
en beneden in ‰
op de massa op het gehalte
3
2

diameter
in mm
37

Ze zullen deze stukken zonder onderscheid aanvaarden in hun openbare kassen,
ongeacht de lidstaat waar ze zijn geslagen, onder voorbehoud evenwel van de
uitsluiting van stukken met een massa die, door slijtage, 1% onder de toegelaten
tolerantie zou liggen, of waarvan de afbeeldingen onherkenbaar zouden zijn.


Zoalsreedsvermeldonderhetvorigeartikel,kwamdemassaovereenmeteen
oﬃciële zilverprijs van 200 frank per kg (900‰ ﬁjn). In de jaren die aan de
onderhandelingenvoorafgingen,lagdereëlemarktprijsdaarietsboven,maar
datzoualsnelveranderen.Dooreensamenloopvanomstandigheden–deontdekkingvannieuwezilvermijneninNoord-Amerika,hetomslaanvandehandelsbalansmethetVerreOosten,enhetfeitdathetin1871uitgeroepenDuitse
keizerrijk opteerde voor de gouden standaard, gebaseerd op een nieuwe mark
(met100frank =81mark),terwijlvoordiennagenoegalleDuitsestatendezilverenstandaardhaddengehanteerd(deScandinavischelandenzoudenditvoorbeeldvolgenin1872enhuneigenmuntunieoprichten,gebaseerdopdekroon,
met100frank =72kroon)–begonvanaf1873dezilverprijstedalen,enwelin
diematedatdevrijeaanmuntingvanzilveren5frank-stukkendieinditartikel
wasvoorzien,leiddetoteenmassaleproductievandergelijkestukken,diewinstgevendwasvoordebetrokkenhandelaarsinedelmetaal,maardiededubbele
standaardwaarophetmonetairsysteemwasgebaseerd,onderdrukzette(tegenoverelkeinvoervangoedkoopzilverstondinprincipeimmerseenequivalente
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uitvoervanduurgoud).OmtevermijdendatdeWetvanGreshamzouleiden
tot het volledig verdwijnen van de goudstukken uit de omloop (waardoor de
wisselkoersvandefrankvandeMuntunienietmeeropgoud,maarnoglouter
ophetgoedkopezilverzouzijngebaseerd,hetgeenduszouneerkomenopeen
devaluatie),beslotenderegeringeneerst,iedervoorzich,noodmaatregelenuitte
vaardigendieeenbeperkinginhieldenvanhetmaximumbedragdathunMunthuizen dagelijks mochten slaan[20], waardoor de betrokken speculanten langer
ophunmuntstukkenmoestenwachtenendusrenteverliesleden.Maarditbleek
al snel ontoereikend, en daarom werd vanaf 1874 overeengekomen de (vrije)
aanmuntingtebeperkentoteenbepaaldmaximumbedragperjaar,datrekening
hieldmethetbevolkingsaantal;ineenlaterstadiumwerddandeaanmunting
vandergelijkestukkenzelfsvolledigverboden,zowelvoordeburgeralsvoorde
Overheid[21]. De reeds in omloop gebrachte stukken behielden evenwel hun
wettigstatuutvanstandaardmuntophetgrondgebiedvandeMuntunie,maar
vanzelfsprekendnietdaarbuiten:de‘manke’standaardwerddaarmeeeenfeit.
Artikel 4
De lidstaten zullen voortaan uitsluitend zilverstukken slaan van 2 en 1 frank en
5o en 2o centiem met de volgende kenmerken wat betreft de massa, het gehalte,
de diameter en de toleranties:
zilverstuk
van
2 frank
1 frank
5o centiem
2o centiem

juiste massa juist gehalte
in gram
in ‰
1o
5
2,5
1

835
835
835
835

tolerantie naar boven
en beneden in ‰
op de massa op het gehalte
5
3
5
3
7
3
1o
3

diameter
in mm
27
23
18
16

Ze zullen deze stukken zonder onderscheid aanvaarden in hun openbare kassen,
ongeacht de lidstaat die ze heeft geslagen, onder voorbehoud evenwel van de uitsluiting van stukken waarvan de massa, door slijtage, 5% onder de toegelaten
tolerantie zou liggen, of waarvan de afbeeldingen onherkenbaar zouden zijn.
[20]DeBelgischeregeringgaftoeneendubieuzeinterpretatieaandebepalingenvandepacht-

overeenkomstdiedeBelgischeStaathadafgeslotenmetAllard,eenprivé-ondernemerdie
deMuntvanBrusseluitbaatte:indieovereenkomststonddathijeenminimum-capaciteit
moest garanderen die neerkwam op 150.000 frank per dag; dit bedrag werd nu ineens
geïnterpreteerdalseenmaximumdathijnietmochtoverschrijden,waardoordezeprivéondernemer,dieookbankierenhandelaarinedelemetalenwas,eenmooiewinstmisliep.
OverigensbleekdepachtervandeMuntvanBordeaux–uitwinstbejag–tezijnovergegaan
toteenclandestieneaanmuntingvanécusbovenhettoegestanemaximum.Ditwaséénvan
deredenenwaaromdeFranseOverheidin1878eeneindemaakteaanhetpachtstelsel.
[21]Deoﬃciëletekstensprakentrouwensaanvankelijkenkelvaneen‘tijdelijkeopschorting’.
Een‘uitzondering’werdnadiengemaaktvoorZwitserland,dattoelatingkreegomoude
versleten5frank-stukkenuitomlooptenemenentevervangendoornieuwemunten;op
diemaniersteegimmershetaantalZwitserseécusniet,maarverbeterdewelhunkwaliteit.
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Aangeziendezestukkeneenﬁduciairkarakterhadden,d.w.z.dathunintrinsiekewaardeonderhunnominalewaardelag,washetlogischdatzeenkelvoor
rekeningvandebetrokkenOverhedenmochtenwordengeslagen(vandaardat
hier de uitdrukking ‘laten slaan’ niet meer voorkomt). Het gehalte van 835‰
werd aangenomen voor alle zilveren pasmunten; het was misschien ook niet
echteenmooi‘decimaal’getal(zoalsbv.800of850‰datzoudenzijngeweest),
maarhethadiniedergevalvoordeItaliaanseregeringhetvoordeeldatdielagere
aﬃnagekostenhadbijhetomsmelten,nadestaatkundigeeenmaking,vanveel
oudemuntenuitdevorigegebiedenmeteengehaltevan10/12of8331/3‰[22].
Ookhierbleekdatnietallevierdelidstatendaadwerkelijkallevoorzienetypes
hebbengeslagen:zogavenBelgiëenZwitserlandaltijdensdeonderhandelingen
tekennengeenstukjesvan20centieminzilvertezullenuitgeven,aangeziendie
tekleinwerdenbevonden,gemakkelijkverlorengingen,endaaromnietpopulair
waren. Frankrijk kon zich in deze kritiek vinden, en het zou de aanmunting
vandiestukjestrouwensreedsin1868stopzetten(abstractiemakendvanenkele
tientallen exemplaren in 1878en 1889; cfr.de oudstukjes van5 frank). Maar
Italiëdrongaanophetbehoudvandiestukjes,die–volgenseendelegatielid–
weldegelijkgewildwareninItalië;hetisdanookenigszinsverrassendtemoeten vaststellen dat Rome die stukjes in 1883 toch zou ontmunten, overigens
zonderdeanderelidstatendaarvanoﬃcieelopdehoogtetebrengen.
Merkenweooknogopdatditartikel,zonietexpliciet,dantochimpliciet,de
regeringenverboodbiljetten(=‘papierenmunten’)meteenwaardevan2frank
ofminderuittegeven[23].Wekomenhieropverderterug.
Artikel 5
De zilverstukken van 2 en 1 frank en 5o en 2o centiem die zijn geslagen met
andere kenmerken dan die uit artikel 4, moeten tegen uiterlijk 1 januari 1869 uit
omloop worden genomen. Deze termijn wordt verlengd tot 1 januari 1878 voor
de stukken die Zwitserland heeft uitgegeven in uitvoering van de wet van
31 januari 186o.

Aangezienéénvanderedenenvandeconventiewas,hetherstellenvandeuniformiteitvandezilverenpasmunt,washetdelogicazelvedatstukkendieniet
[22]De oude aﬃnagetechnieken onderschatten systematisch het reëel zilvergehalte met een

paar ‰, zodat die pre-decimale munten een reëel gehalte hadden van nagenoeg 835‰.
Overigens was de tolerantiemarge breed genoeg om ook stukken met een reëel gehalte
van10/12tegebruikenzonderverdereaﬃnage.
[23]Hierbijmoetwordenopgemerktdatpapiergeldopdatmoment–envandaagdedagin
principe nog altijd – niet van overheidswege in omloop werd gebracht, maar wel door
emissiebanken (zeker in de 19de eeuw doorgaans met een privé-statuut), die – zoals de
NationaleBankvanBelgiëofdeBanquedeFrance–papiergeldmochtenuitgevenonder
voorwaardendieweliswaardoordebetrokkenOverhedenwerdenvastgelegd,maarzonderdatdezelaatsteduszelftussenkwamenindeuitgieervan,laatstaandeomwisseling
ervaninklinkendemuntzoudenwaarborgen.
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voldedenaandenieuwovereengekomenuniformekenmerken,uitdeomloop
moestenwordengenomen.Hetbetrofdeouderestukkenmeteengehaltevan
900‰,maarookdestukkenmeteengehaltevan800‰dieZwitserlandinde
jaren1860-63haduitgegeven,endiein1865dusallesbehalveversletenwaren;
vandaardatZwitserlandvoordezestukkenuitstelkreegtoteind1877.
VoordevolledigheidmerkenweopdatBelgiëvoorongeveer18,6miljoenfrank
zilverpasmuntmeteengehaltevan900‰haduitgegeven;daarvanwerdvoor
ongeveer13,5miljoen(hetzijbijna¾)uitomloopgenomenengebruiktvoorde
aanmaakvandenieuwepasmuntenmeteengehaltevan835‰.
Artikel 6
De zilverstukken geslagen conform artikel 4 zullen wettig betaalmiddel zijn voor
de inwoners van de lidstaat die ze heeft aangemunt, tot een maximum bedrag
van 5o frank per betaling.
De lidstaat die ze in omloop heeft gebracht, zal ze van zijn inwoners aanvaarden
zonder beperking van het bedrag.


Dit artikel is in feite een beetje eigenaardig, want als bepaling uit een internationale overeenkomstlegt heteigenlijkalleenmaareen verplichtingop van
puurnationaleaard:hetzegtimmers–bijwijzevanvoorbeeld–datBelgende
zilverenpasmuntenvanhuneigenlandmoestenaanvaardentoteenmaximum
bedragvan50frank,terwijldeBelgischeOverheiddezilverenpasmuntdieze
haduitgegeven,zonderlimietmoestaanvaarden.Maarditartikelzegtdusniet
datbijvoorbeeldFransendeBelgischezilverenpasmuntenmoestenaccepteren
(zie supra het verschil tussen ‘oﬃciële’ en ‘wettelijke’ koers). Dit hiaat in de
regelgevingzouinItaliëenZwitserlandwordeningevulddoortebepalendatde
zilverenpasmuntenvandeanderelidstatenweldegelijkook‘wettigbetaalmiddel’waren,maarinBelgiëenFrankrijkwasditniethetgeval,enhetzouzelfs
aanleiding geven tot enkele rechtzaken, waarbij sommige privé-personen, om
principiëleredenen,weigerdenbetaaldtewordeninbuitenlandsemunten.
Artikel 7
De openbare kassen van de vier lidstaten zullen de zilverstukken geslagen door
één of meerdere andere lidstaten conform de bepalingen van artikel 4, aanvaarden tot een maximum van 1oo frank per betaling.
De Belgische, Franse en Italiaanse regeringen zullen dit ook doen, tot 1 januari
1878, voor de stukken die Zwitserland heeft uitgegeven conform de wet van
31 januari 186o, en die gedurende deze periode, in alle opzichten, zullen worden
gelijkgesteld aan de stukken geslagen conform de bepalingen van artikel 4, dit
alles onder voorbehoud van de bepaling met betrekking tot de slijtage.

Ditartikelbeperktdusdebetaalkrachtvandenieuwezilverenpasmuntmeteen
gehaltevan835‰vanbv.Belgiëtoteenmaximumvan100frankperbetaling
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aanbv.deFranseOverheid.Datdiebepalingooktijdelijkgoldvoordepasmunt
van Zwitserland met een gehalte van 800% was niet meer dan logisch. Te erg
versletenstukkenmochtenhierbijnatuurlijkwordengeweigerd.
Artikel 8
Iedere lidstaat verbindt zich ertoe zijn zilveren pasmunt terug te nemen van
burgers of openbare kassen van de andere lidstaten, en die om te wisselen tegen
standaardmunten (d.w.z. goudstukken of zilverstukken van 5 frank), op voorwaarde dat het bedrag dat wordt aangeboden minstens 1oo frank bedraagt[24].
Deze verplichting blijft geldig gedurende twee jaar na het aflopen van deze overeenkomst.


Aangeziendezilverenpasmunteigenlijk‘minderwaardig’geldwas(deintrinsiekewaardelagophetmomentvandeonderhandelingenongeveer7%onder
de nominale waarde), was het logisch te voorzien dat de uitgevende lidstaten
zoudenwordenverplicht,hetzijregelmatig,hetzijzekerbijhetaﬂopenvande
overeenkomst, hun pasmunten terug te nemen en om te wisselen tegen ‘volwaardig’geld.Mengingervanuitdaterinprincipegeengroteonevenwichten
zoudenontstaan,endatm.a.w.erbv.nagenoegevenveelFransepasmuntende
grens met België zouden oversteken, als er Belgische pasmunten dat zouden
doenindeomgekeerderichting.Maareengebrekaanmonetairedisciplinevanwege de Italiaanse regering[25] zou weldra roet in het eten gooien. Inderdaad
kamptedeItaliaanseOverheidreedsvanbijdeoprichtingvanhetkoninkrijk
in 1861 met ernstige begrotingstekorten, te wijten aan de schuldenlast die de
nieuweStaathadmoetenovernemenvandeoudegebieden,enaandeafschaﬃng
vancontraproductievebelastingendieechternietonmiddellijkkondenworden
gecompenseerddoornieuweinkomsten.Maardezakennameneendramatische
wendingin1866,amperenkelemaandennàdeondertekeningvanhetmuntunieverdragennogvóórhetinvoegetredenervan:Italiëverklaardetoen,samen
metPruisen,deoorlogaanOostenrijk,metdebedoelinghetgebiedrondVenetië
tekunneninlijven.Dekostenvandezeoorlogwerdengedektdoorbijkomende
leningen,waarbijdeItaliaanseregeringdeemissiebanken‘tijdelijk’ontsloegvan
de verplichting om hun biljetten terug te betalen in klinkende munt[26]. Het
gevolgwasnatuurlijkdatdewaardevandepapierenlirabegontedalent.o.v.
de frank van de andere lidstaten, terwijl de waarde van de Italiaanse munten
(dus ook de zilveren pasmunt) in principe gelijk bleef aan die van de andere
[24]Infeitewarenart.7en8nietconsistent:bijbetalingendoorburgersgoldereenmaximum

van100frank,bijomwisselingtegenstandaardmunteneenminimumvan100frank.
EnnadienookvanderegeringvanGriekenlanddatin1869hetvijfdelidzouwordenvan
deMuntunie.
[26]DehiervoorgebruikteuitdrukkingluidtinhetFranscoursforcé,d.w.z.datburgersverplichtwerdendebankbiljetteninbetalingteaanvaarden,zelfswanneerzewistendatde
emissiebankenhunbiljettennietzoudenomwisseleninklinkendemunt.De‘gedwongen
koers’zouinItaliëtotin1883vankrachtblijven.
[25]
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lidstaten.Ditleiddetoteenmassaleemigratievandiezilverenpasmuntnaarde
anderelidstaten,waarbijhetberoepdoenopdetoepassingvanditartikelgeen
soelaas kon bieden: immers, van zodra de Italiaanse pasmunten zouden zijn
teruggestuurd naar het land van oorsprong (al in de veronderstelling dat de
Italiaanseregeringvoldoendegeldzouhebbenomdiemuntenterugtekopen,
quodnon),zoudenzeopnieuwdegrensoversteken.DeItaliaanseregeringzag
zichtoenzelfsverplichtombiljettenvan50centiemen1en2lireinomloopte
brengen,alhoeweldergelijke‘papierenmunten’verbodenwaren,zonietvolgens
delettervanhetmuntunieverdrag,dantochminstensvolgensdegeestervan.
DeFranseregeringhadtoenwelformeelgeprotesteerdbijdeItaliaanse,maar
bleefdesondankstochdeItaliaansezilverenpasmuntenaanvaarden.
Deenigeoplossingvoorditprobleem–datzichnadientrouwenszouuitbreidentotdeItaliaanse5lire-stukken,waarvoorechtergeenterugnameplichtwas
voorzien(zieinfra),omdatdeonderhandelaarsin1865geenrekeninghadden
gehouden met een eventuele daling van de zilverprijs – bestond erin de ItaliaansepasmuntenblocuitomlooptenemenbuitenItaliëzelf,zedanterugte
sturen naar het land vanoorsprong,en tegelijkertijd de internationale betaalkrachtaandezeItaliaansepasmuntteonttrekken,zodatdiealleennoginItalië
zelfzoukunnencirculeren.Aangezien,zoalsweverderzullenzien,hetmuntunieverdrageinde1879zouaﬂopen,maaktendeBelgische,FranseenZwitserse
regeringenvanhetaanvaardendoorItaliëvaneendergelijkeoplossingeenvoorwaardeomdeMuntuniemetItaliëalslidteverlengen.Demoeilijkeonderhandelingenmethetooghieropstarttenreedsin1878,endeItaliaansepasmunten
werdendaneﬀectiefuitomloopgenomenindeanderelidstatenindeloopvan
1879; daarbij zou blijken dat nagenoeg de hel van de Italiaanse pasmunt de
grenzenmetdeanderelidstatenwasovergestoken.
Merkenweookopdateendergelijkeverplichtingnietgoldvoordestandaardmunten, d.w.z. de gouden munten en de zilverstukken van 5 frank met een
gehaltevan900‰.Ditwasconformdelogicavanhetsysteemvandedubbele
standaard, aangezien de intrinsieke waarde van al deze munten in principe
samenvielmethunnominalewaarde.Bijeenbetalinghaddendebeidepartijen
erdusgeenbelangbijomdevoorkeurtegevenaanheteneofhetanderemetaal
(hoeweleenzelfdebedragbetaleninzilvernatuurlijkeen151/2keerzogroot
gewichtvergdealseenbetalingmetgoud),enhetmaakteevenminietsuitwelke
nationaliteitdie(inprincipe)volwaardigemuntstukkenhadden.
Maarzoalswereedshebbenvermeld,verondersteldeditnatuurlijkweldatde
reëleverhouding–dusopbasisvandemarktprijzenvandeedelemetalen–niet
teveelafweekvanditgetal.Nubevonddevoornaamstemarktvangoudenzilver
zichnietinParijs–nochtanseenbelangrijkﬁnancieelcentrum–maarwelin
Londen,d.w.z.indehoofdstadvaneenlandwaarvanhetmonetairsysteemniet
wasgebaseerdopdedubbelestandaard,maarlouteropgoud(allezilverstukken
dieinGroot-Brittanniëcirculeerdenhaddenduseenﬁducairewaarde,dieinde
jaren1860ongeveer92%vandenominalewaardebedroeg).DeBritseOverheid
ondervonddanookgeenproblementengevolgevandetoenhogezilverprijs,en
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voeldezichperfectgelukkigmetdiegoudenstandaard;maarzehadevenmin
problemenmeteeneventueellagezilverprijs[27],enwasm.a.w.nietgeneigdom
op welke manier dan ook tussen te komen om de zilverprijs op de Londense
marktvanedelemetalenteondersteunentoendievanaf1873begontedalen.
Zoalswereedshebbenopgemerkt,warenmeerdere19de-eeuwsemonetaristen
overtuigdgeraaktvandezwakhedendieinherentwarenaandedubbelestandaard,enpleittenzevoorhetopgevenervantenvoordelevandeenkelestandaard,dannietmeergebaseerdopzilver(zoalsdatinhetverledenmeestalhet
gevalwasgeweest),maarwelopgoud.Feer-Herzogwaseentoonaangevendpleitbezorgervandezeformule,enkruistetijdensdeonderhandelingenherhaaldelijk
dedegensmetdeParieu.OokdeBelgischedelegatielietzichnietonbetuigd,
enweeseropdatBelgië,omwillevanzijngeograﬁscheliggingtussendeBritse
goudenstandaardendeDuitse(toennog)zilverenstandaard,vaakhetterrein
waswaardebetrokkenhandelaarsenbankiersgoudtegenzilverkwamenomwisselenofviceversa;degoud-enzilvervoorradenvandeNationaleBankvan
Belgiëondergingendanookvaaksterkeﬂuctuaties,enalsgevolgdaarvanwas
dieverplichthaardiscontovoetvaakaantepassenomdievoorradentebeschermen,meteenhogegemiddeldediscontovoettotgevolg,watongunstigwasvoor
deBelgischeeconomie.Maarzoalswereedshebbenteverstaangegeven,vonden
dergelijkenochtansgoedonderbouwdebetogengeengehoorbijdeFransedelegatie,diedoorgaansverweesnaardemonetairestabiliteitdiededubbelestandaard de facto gedurende al meer dan zestig jaar had opgeleverd. Frankrijk
gebruiktedanookzijneconomischemachttenvoordelevanhetbehoudvande
dubbelestandaardindeconventievan1865,enm.a.w.ookhetbehoudvanhet
statuutvanstandaardgeldvoordezilveren5frank-stukken.Twintigjaarlater,
bijdevernieuwingvandeovereenkomsteind1885,zouFrankrijkweeromzijn
economischemachtaanwendenomnujuistvandeanderelidstatenteeisendat
die, bij een eventueel einde van de Muntunie, hun zilveren 5 frank-stukken
zouden terugnemen en vergoeden in goud. Dit ging dus regelrecht in tegen
hun vroeger statuut van volwaardig geld, ook al was dat sinds 1873 eigenlijk
gebaseerdopeenjuridischeﬁctie,indeeersteplaatsgewilddoorFrankrijkzelf.
Ookdanzoudendeanderelidstatenweerhethoofdmoetenbuigen,maardeze
interessanteepisodevaltbuitenhettijdsbestekvandezebijdrage.
Artikel 9
De uitgifte van zilveren pasmunten van 2 en 1 frank en 5o en 2o centiem conform
de voorwaarden van artikel 4 is beperkt tot het equivalent van 6 frank per inwoner.
[27]De daling van de zilverprijs zorgde echter wel voor problemen in Brits-Indië, met zijn

roepie gebaseerd op de zilveren standaard. Maar door de dalingvan diens waarde werd
het Brits beheer van deze kolonie dus goedkoper, wat Londen goed uitkwam. Dat deze
dalingleiddetoteconomischeproblemen(ookinGroot-Brittanniëzelf,waardeindustrie
intoenemendematetelijdenhadvanconcurrentievanuithetgoedkopereIndië),lietde
Britsepolitici–indetijdsperiodediewehierbeschouwen–voorlopignogkoud.
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Rekening houdend met de meest recente volkstellingen in de lidstaten en met de
verwachte aangroei van de bevolking tegen het einde van deze overeenkomst,
zijn deze bedragen als volgt vastgelegd:
voor België, op
32.ooo.ooo fr.
voor Frankrijk, op
239.ooo.ooo fr.
voor Italië, op
141.ooo.ooo fr.
voor Zwitserland, op
17.ooo.ooo fr.
Op deze maxima die de regeringen mogen aanmunten, worden de volgende
reeds geslagen bedragen in rekening gebracht:
– voor Frankrijk, ongeveer 16 miljoen frank in stukken van 5o en 2o centiem,
geslagen in uitvoering van de wet van 25 mei 1864;
– voor Italië, ongeveer 1oo miljoen frank in stukken van 2 en 1 frank en 5o en 2o
centiem, geslagen in uitvoering van de wet van 24 augustus 1862;
– voor Zwitserland, ongeveer 1o,5 miljoen frank in stukken van 2 en 1 frank,
geslagen in uitvoering van de wet van 31 januari 186o.


Uitdeverslagenvandeonderhandelingenkanwordenafgeleiddathetbedrag
van6frankperinwonereigenlijkeenpragmatischekeuzewas,dieindeeerste
plaatswasgebaseerdopdehoeveelhedenpasmunten(van900‰)dieinhetverledenreedsinomloopwarengebracht.DeItaliaansemuntwetvan1862hadeen
bedragnieuwepasmuntenvoorzienvan150miljoen,maaraangeziendaarvan
opdatmomentnogmaarvoorongeveer100miljoenwarengeslagen,konItalië
akkoordgaanmeteenbeperkingtot141miljoen[28].Delimietvan6frankper
inwonerzoutrouwenstotin1897vankrachtblijven,metdienverstandedatde
absolutemaximaregelmatigwerdenaangepastaandetoegenomenbevolkingsaantallen(incl.dezeuitdekolonies),enerafentoeextra-contingentenwerden
toegekendomhethoofdtekunnenbiedenaanspecialeomstandigheden[29].
Aangezien België het enige land was dat nog geen pasmunt met een gehalte
onder900%haduitgegeven,moestdeBelgischeOverheidduszosnelmogelijk
eenvoldoendegrotehoeveelheidervanslaan,ookomzetekunnengebruiken
bij de omwisseling van de oude pasmunten die ze uit omloop moest nemen.
Hoewel voor deze munten sowieso nieuwe stempels (met de beeldenaar van
LeopoldII)moestenwordengesneden[30],kondeMuntvanBrusseleﬀectiefal
indeloopvan1866metdezeaanmuntingbeginnen,endieafrondenin1869.
[28]

DoordeannexatievandestreekrondVenetiëin1866namhetbevolkingsaantaltrouwens
toe,waardoorItaliërechtkreegopeenbedragvan156miljoenlire.
[29]ZokreegFrankrijkin1885eenextra-contingentomteruggetrokkenpasmuntenvande
PauselijkeStaatdiezichopzijngrondgebiedbevonden,tekunnenomsmeltenenherslaan
totFransepasmunten;ookZwitserland,datkamptemeteenchronischeexodusvanzijn
pasmunten,kreegafentoeeenextra-contingenttoegewezen.
[30]Merken we hierbij op dat Léopold Wiener niet alleen de stempels sneedvoor deze pasmunten,maarookvoordievandestukkenvan5frank(meteenanderebeeldenaarvan
LeopoldII)envoordievan20frank(idem);vanaldezestukkenbestaanoverigensverschillendeontwerpenvooraleereendeﬁnitievekeuzewerdgemaakt.
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Omdeaanmuntingsnelopgangtebrengen,haddeBelgischeregeringoverigenseenbedragvan8miljoenin5frank-stukkenterbeschikkinggesteldvan
deMuntvanBrussel.Zecreëerdedaarmeeallichtonopzettelijkeenprecedent
datnadienvaakzouwordentoegepast(enzelfsverplichtwerd),nl.hetomsmeltenvan5frank-stukken(dielaterdefactotochhunstatuutvanstandaardmunt
zouden kwijtspelen, waardoor er een groot overschot aan zou ontstaan) om
metdatzilverdanpasmuntenteslaan(geletophetverschilingehaltewasdit
eenlichtwinstgevendeoperatie,hoewelnatuurlijkeenaanmuntingmetbehulp
vanzilverstaveneenveelgroterewinstmargezouhebbenopgeleverd).
Artikel 10
Voortaan zal het jaartal van de aanmunting worden vermeld op de gouden en zilveren munten die de vier lidstaten zullen slaan.


Ditartikellijktopheteerstezichtoverbodig,maarwerdniettemintochinhet
verdrag opgenomen om de volgende reden: zoals reeds gezegd, had Italië in
1862beslist om hetgehaltevan zijn pasmunt voortaante beperken tot 835‰,
maarzonderdatdebestaandetypeszoudenwordengewijzigd;omdebevolking
toetelatenhetonderscheidtemakentussendeouderemuntenmeteengehalte
van900‰endenieuwemethetlagergehalte,zoudendezelaatsteallemaalhet
jaartal1863dragen,ongeachthetjaarvanhuneﬀectieveaanmunting.Maaraangezienhetmuntunieverdragvoorzagdatdestukkenmeteengehaltevan900‰
tochuitomloopmoestenwordengenomen,werddiebepalingzondervoorwerp,
waardoordus–logischerwijze–hetreëlejaarvanaanmuntingkonwordenaangebracht.Ofditookaltijdrigoureusisgebeurd,valtevenweltebetwijfelen[31].
Artikel 11
De betrokken regeringen zullen elkaar jaarlijks de uitgegeven hoeveelheden
gouden en zilveren munten meedelen, evenals de hoeveelheden ingetrokken en
omgesmolten oudere stukken, en alle beschikkingen en administratieve documenten die betrekking hebben op hun munten.
Ze zullen elkaar ook alle feiten ter kennis brengen die de wederzijdse omloop
van hun gouden en zilveren munten aanbelangen.

Ditartikelomvatteeigenlijkeenminimumaanwederzijdsecontroletussende
betrokkenregeringen.Tijdensdebesprekingenwasverwezennaarhetsysteem
datindeDuitseZollvereinwerdtoegepast,endatinhielddatvertegenwoordigers
vandelidstatenvolgenseenbeurtrolsysteemdemuntslagkondeninspecteren
[31]OmhetbijBelgischemuntentehouden:hoeweldeMuntinBrusseloﬃcieelgeenzilveren

5frank-stukkensloegin1866,zijnniettemintoch(authentieke)stukkenmetdatjaartal
gekend; anderzijds sloeg de Munt in 1866 gouden munten van 20 frank, maar stukken
metdatjaartalzijnnietgekend;endezilverenpasmuntenmetjaartal1868zijnheelwat
zeldzamerdanhunoﬃciëleslagaantallenzoudenlatenuitschijnen.
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bijdeanderelidstaten.Concreetzoudithebbenbetekenddatbijvoorbeeldeen
vertegenwoordigervandeBelgische,ItaliaanseofZwitserseregeringdemuntslagzouhebbenkunnencontrolerenineenFransmuntatelier,maardeFranse
regering weeseen dergelijke werkwijzeresoluutvan de hand. Aangezien zelfs
dezetochmildevormvanwederzijdsecontrolealonmogelijkbleek,hoefthet
onszekernietteverwonderendathetverdraggeenenkelebepalingbevattedie
eenregering–laatstaaneensupranationaalorgaan–medebeslissingsrechtzou
hebbengegevenm.b.t.demonetaireofbudgettairepolitiekvaneenanderelidstaat;binnendeEuropeseMonetaireUnieligtditnuwelenigszinsanders...
Ditartikelwerdaanvankelijkeerderstipttoegepast,omdatdelidstatenelkaar
regelmatigontmoettenopdeconferentiesdiewerdengehoudenin1874,1875
en1876,methetoogophetbeperkenvandeaanmuntingvanzilveren5frankstukken,en1878,metalsdoeldeverderzettingvandemuntunie(zieartikel14),
maaropbasisvaneenherzienverdrag.Bijdiegelegenheidwisseldenzedande
betrokkendocumentenuit,diedaarnawerdengepubliceerdindeverslagenvan
dezevergaderingen.
Hieropgoldweleenuitzondering:vanafdejaren1860warendekostenvoorhet
verwerken van platina drastisch gedaald dankzij een aantal technische doorbraken die het nu mogelijk maakten dit metaal (met zijn hoog smeltpunt) te
verwerken.VooralSpaansevervalserszagenhierineenlucratieveopportuniteit,
doorplatinategebruikenomgoudenmuntennatebootsen,diedantevergulden,envervolgensingrotehoeveelhedeninomlooptebrengen.Ditfenomeen
istersprakegekomenopdeconferentievan1876(art.11werdtoentrouwens
aangevuldmeteenexplicieteverwijzingnaarvervalsingen),maardebetrokken
documenten,waaronderpolitieverslagen,werden–ombegrijpelijkeredenen–
nietgepubliceerd.
Indejarenna1878werdhetartikelminderstipttoegepast,maarhierinkwam
in1896eendrastischeverbeteringtoendeFranseOverheidaanvaarddedat,op
haarkosten,deMonnaiedeParisjaarlijksdestatistischegegevenszouinzamelen
enpubliceren,nietalleenmetbetrekkingtothaareigenproductie,maaraangevuldmetinformatiekomendevandeanderelidstatenenvandaarbuiten.In
feite nam Frankrijk hierbij het reeds in 1870 gestarte voorbeeld van de Royal
Mintover,gevolgdin1873doordeUnitedStatesBureauoftheMint,datlater
trouwensooknogdooranderelanden,waaronderBelgië,zouwordengevolgd.
Artikel 12
Het recht om tot deze conventie toe te treden wordt voorbehouden aan elke
Staat die de verplichtingen ervan aanvaardt, en die het monetair systeem van de
Unie overneemt voor wat de gouden en zilveren munten betreft.

HetopzetvanNapoleonIIIenzijnpolicymakerdeParieuwasomdenieuwe
muntunieeen‘open’karaktertegeven,d.w.z.ervoortezorgendatzoveelmogelijklandenerzoudenbijkunnenaansluiten;deParieubegonalindeeerste
maandenvan1866teonderhandelenmeteenbevriendvertegenwoordigervan
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deOostenrijks-Hongaarseregering,baronvonHoch,methetoogopdetoetredingtotdeUnie,oftochminstenshetaanpassenvanhetmonetairsysteemvan
de dubbelmonarchie aan dat van de Muntunie. Dit zou wel leiden tot de uitgie,vanaf1870,vangoudenhandelsmuntenvan4en8ﬂorijn(equivalentaan
resp.10en20frank),maartoteenaansluitingkwamhetniet,omdatFrankrijk
indeoorlogdieItaliëenPruisenin1866tegenOostenrijkuitvochten,nietde
kant van Wenen had gekozen, en daardoor natuurlijk een monetaire overeenkomstpolitiekonmogelijkmaakte.
Deformuleringvanditartikeldathetopenkaraktermoestgaranderen,hield
echtereenrisicoindatalgauweenconcretetoepassingkende.Inderdaadzegt
hetartikelnietdatdestichtendeledenzichakkoordmoestenverklarenmetde
toetredingvaneennieuwlid,endaarvanmaaktedePauselijkeStaat–dieallang
inmoeilijkeﬁnanciëlepapierenzat–handiggebruiknogvóórdeconventiein
voegewasgetreden:PiusIXstuurdeimmersreedsinjuni1866eennotanaarde
Quaid’Orsay,zeggendedathijdebepalingenvanhetverdragzourespecteren
(hij voerde toen inderdaad de lira in als munteenheid). Ondanks het protest
vandeItaliaanseregeringkregendeFranseopenbarekasseninstructiesomde
nieuwe zilveren pasmunt van de Pauselijke Staat te aanvaarden. Maar toen al
snel bleek dat de paus zich niet hield aan de limiet van 6 frank per inwoner,
begonnenmoeilijkeonderhandelingentussendeCurieenhetFranseministerie
vanBuitenlandse Zaken,die echter in1870 zonder voorwerp werden toen de
PauselijkeStaatwerdgeïntegreerdinhetKoninkrijkItalië,enuiteindelijknog
enkelVaticaanstadalsonaankelijkeentiteitzouoverblijven.
Hoedanookmoetdeformuleringvanditartikeleigenlijkwordenbestempeld
alsenigszinslichtzinnig,maareengelijkaardigeclausulewasenkelemaanden
voordienookgebruiktbijdeoprichting,inParijs,vandeUnioninternationale
téléraphique tusseneen twintigtal Europese landen, die tot doel hadnormen
optestellenentedoentoepassenomhetverzendenvaneentelegramoverde
landsgrenzenheenmogelijktemaken(vb.gebruikvanhetMorse-alfabet,vastlegging van uniforme tariefstructuren, enz.); het betre daarbij evenwel een
samenwerkingvooreenactiviteitmeteensterktijdsgebondenkarakter,terwijl
monetairesamenwerkingtochvaneenheelandereordeis:menkanhetlotvan
eentelegramdateenlandsgrensoversteekt,moeilijkvergelijkenmetdatvaneen
muntstukdat,nadegrenstezijnovergestoken,nogvelemalenkanwordenhergebruiktintransactiesinhetbuitenland,vooraleerterugtekerennaarhetland
vanoorsprong.
Bijdeonderhandelingendiein1868werdenopgestartmethetoogopdetoetreding van Griekenland tot de Muntunie, werd eenunilateraleaansluitingnaar
hetvoorbeeldvandePauselijkeStaatnietmeertoegestaan,enditzouworden
geformaliseerdviaeenaanpassingvanhetartikel12indeaanvullendeconventie
uit 1874, waarin nu wel degelijk werd gepreciseerd dat de stichtende leden
akkoordmoestengaanmetdeaanvaardingvannieuweleden.Overigenszoudit
aldus aangepast artikelnooit worden toegepast: het bleef dus bij de aansluiting
vanenkelGriekenlandalsnieuwlid,hoewelsommigelandenhunkandidatuur
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stelden (vb. Spanje, Roemenië, Servië, San Marino, Venezuela, Haïti), zij het
zondersucces.DeUniehadonmiskenbaareenoverwegendLatijnskarakter,en
isdanookdegeschiedenisingegaanals‘LatijnseMuntunie’,hoeweldienaam
nooitoﬃcieelwerdaangenomen.
Artikel 13
De toepassing van de wederzijdse verplichtingen uit deze conventie is, voor
zover nodig, onderworpen aan het respecteren van de formaliteiten en regels die
gelden in de verschillende lidstaten die ze moeten toepassen, en ze verbinden
zich ertoe dit zo snel mogelijk te doen.


Dit artikel is van puur juridische aard, en hee betrekking op het feit dat de
parlementaireprocedurevoorhetgoedkeurenvaninternationaleverdragenin
elklandlichtkanverschillen.Hetbehoegeenverderetoelichting.

Artikel 14
Deze conventie blijft van kracht tot 1 januari 188o. Indien ze een jaar daarvoor
niet is opgezegd, zal ze van rechtswege geldig blijven voor een nieuwe periode
van 15 jaar, en daarna telkens opnieuw voor een periode van 15 jaar indien ze niet
wordt opgezegd.


Men kan de delegatieleden er niet van verdenken dat ze niet optimistisch
waren over de toekomst van hun werk: bindende afspraken maken in een zo
belangrijke materie als de monetaire, en dit op basis van een conventie die
–zoalswereedshebbengezien–nietalleenmeerderehiatenvertoonde,maar
daarnaastookwasgebaseerdophetprincipevaneenvasteverhoudingtussen
dewaardevangoudenzilver,getuigtvaneenzekereovermoed.

Daartegenover stond natuurlijk – zoals we reeds hebben opgemerkt – dat het
Fransemonetairsysteemopdatmomentalzo’n60jaargoedfunctioneerde,en
het land een bloeiende industriële en ﬁnanciële sector had, waardoor het in
blakende ﬁnanciële gezondheid verkeerde. Bovendien hadden de drie andere
lidstatenhetFransmonetairsysteemvolledigvrijwilligovergenomen,wattoch
moestwordengezienalseenblijkvanvertrouwen.
Wehebbenhierbovenreedsgewezenopdedalingvandezilverprijsdiezichinzettevanaf1873,waardoordeaanmuntingvandezilverenécusmoestworden
beperktomtevermijdendaterteveelgoudzouwordenuitgevoerd.Hetwerd
toenduidelijkdathetsysteemvandedubbelestandaardgefaaldhad,hoewelde
5 frank-stukken, voor de interne circulatie op het grondgebied van de Unie,
tochnogwerdenaanzienalsstandaardmunten,zodatm.a.w.deemissiebanken
in de betrokkenlanden het recht hadden hun biljetten uit te betalen in zilver
–zelfstoendeintrinsiekewaardevandeécuswasgedaaldtotminderdande
helftvanhunnominalewaarde–enopdiemanierhungoudvoorraadkonden
beschermen.
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Bijgevolg was het evident dat de Muntunie niet zomaar zou kunnen worden
verlengdopbasisvandeconventievan1865.Zwitserlandnamdanookin1878
hetinitiatiefomhetverdragoptezeggen,maarlietwelverstaandathetbereid
waslidteblijvenvaneenUniediezouzijngebaseerdopeenverdragwaaraan
denodigewijzigingenzoudenzijnaangebracht.Deinhoudvanditnieuwverdragvaltbuitenhetbestekvandezebijdrage,enwekunnenvolstaanmetopte
merken datde looptijdervanwerdbeperkt totvijf jaar, dus toteind1885,en
dattoenweeromaanpassingennodigbleken,waarbijhetnieuweverdraggeldig
bleeftoteind1890,ennadientelkensstilzwijgendvoorslechtséénjaar(dusheel
watminderdandeaanvankelijkvoorzienevijienjaar)werdverlengd.

Artikel 15
Deze conventie zal worden geratificeerd en de ratificaties zullen worden uitgewisseld binnen een termijn van zes maand, of sneller, indien mogelijk.


Dit artikel voorzag dat de parlementaire goedkeuringsprocedures in de vier
landen binnen de zes maand (te rekenen vanaf 23 december 1865) succesvol
zouden kunnen worden afgerond, zodat het muntunieverdrag dus ten laatste
eindjuni1866invoegezoukunnentreden.
Maarnogvoorhetzoverwas,deederzicheenonverwachtegebeurtenisvoor
waarnaarwereedshebbenverwezen,nl.deoorlogsverklaringvanItalië,samen
metPruisen,aanhetadresvanOostenrijk.Zoalsreedsgezegd,wogendekrijgsverrichtingenzwaaropdealarmlastigeItaliaanseSchatkist,enderegeringmoest
danookeenﬁnancieelnoodplanuitwerken;inditkadernamzehetinitiatiefom
tevragendatderatiﬁceringvanhetmuntunieverdragmetenkelemaandenzou
wordenuitgesteld,zodatdieindepraktijkslechtskondoorgaanindemaand
augustusvan1866.Vaneenvalsestartgesproken...
Eindbeoordeling
Het is duidelijk dat de Muntunie – hoewel allicht opgericht vanuit een zeker
idealisme – onvermijdelijk gedoemd was te mislukken, doordat het monetair
systeemwaaropzewasgebaseerd,uitgingvaneenvaste(lees:onveranderlijke)
verhoudingtussendewaardevanhetgoudendievanhetzilver.Degeschiedenis
heeimmersaangetoonddateendergelijkevasteverhoudingnietkanworden
bewerkstelligddoorregeringen,endatmarktkrachtenhetaltijdhalenopjuridischebepalingenineenmuntwet.Overigenszoulaterblijkendathetbaseren
vaneenmonetairsysteemopeenedelmetaal,zelfsindienmaarvooréénenkel
(metnamegoud)wordtgekozen(cfr.BrettonWoods),evenminhoudbaaris.
Hetverdragvoorzagookgeenenkelebepalingomeenlidstaatdieonvoldoende
monetaireofbudgettairedisciplineaandedaglegde,terugophetrechtepadte
brengen.Andersgezegd,ontbrakdepolitiekewilbijdelidstatenomalwashet
maareendeelvanhunbevoegdhedenopmonetairvlakaftestaan,zodatﬁnaal
ookdebasisontbrakomtekomentoteenhechteenstabielesamenwerking.
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janmoens

Overzichtvandeinhetmuntunieverdrag
Overzichtvandeinhetmuntunieverdragvoorzienemunttypes(warerootte)
Art. 2–goudstukke
goudstukken(900‰)




Art. 3–zilveren
zilverenécus(900‰)







Art. 4–zilvere
zilverenpasmunt(835‰)


