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De Munt in de Volkstaal.

Welk groot verschil er is tusschen de namen
der munten in wetten en verordeningen en die in
den mond des volks, blijkt reeds, als wij dood
eenvoudig het stuk van twee en een hal ven gulden
nooit alzoo, 'maar immer "rijksdaalder" hooren
noemen; ofschoon deze munt niets met een "daalder"
en niets met het "rijk", d. i. het Duitsche Rijk te
maken heeft.

Zeer algérneen,' maar minder net, zijn bovendien
nog: kopstuk, rijkspop, riks en achterwiel.

Zoo zegt het volk ook pop voor gulden naar
het Pallasbeeld, alias Hollandsche maagd, op de
oude guldens, en ma/je voor kwartje; beide woorden
behooren ook niet in den kanselarijstijl te huis;
daarentegen is het zeer net om te spreken van
kwartje, dubbeltje en stuivertje, al zijn deze be
namingen niet wettig.

V oorts hoort men nog weleens, maar dan alleen
bij straat-negocianten: stooter, twaalf-duiten en
vier-duiten en uit den mond der kinderen bij een
snoeptafeltje : -halfje, waarmee zij bedoelen: een
kleinen cent of een kleintje, zooals de dienstboden
zeggen.

Eindelijk zijn de benamingen daalder en schelling,



die op werkelijk bestaan hebbende munten wIJZen,
nog lang niet uitgestorven. .

Meer moeite ter verklaring bezorgen ons de be
namingen van vroegere speciën, zooals wij die in
oude kluchtspelen en in spreekwoorden aantreffen.

Maar vooral in oude kluchtspelen, want deze
geven ons de taal, zooals die gesproken werd door
het volk, in de binnenkamer en op de straat,
vaak ruwen plat, maar altijd natuurlijk en schilder
achtig

Daarom hebben wij' in die oude dramatische
voortbrengselen een aantal muntbenamingen opge
spoord, en zullen die naar tijdsorde aan onze le.zers
meedeelen, zoo mogelijk met eenige toelichting,
ofschoon er vele bij zijn, die ons duister zijn en
die ,,~j geven zooals wij ze vinden, zonder dat het
ons gelukt is eenige voldoende verklaring te vinden.

I

Al dadelijk staan wij voor 't woord kruis.
Wij vinden het bij CORNELIS EVERAERT:

'k En zie een cruece nyet,
Niet hebben doet spaeren by ghebreke.

. (Den Hooghen Wynt ende Soeten Reyn 1528)
VAN VLorEN teekent hierbij aan: cruece =. kleine
geldmunt.

Op eene andere plaats lezen wij:
Vreest van mijn n~et een cruys

Segt, wat 's u begeeren?
(LOURIS JANSZ, Onse lieven Heers minnevai!r 1583)
BREEROO laat in zijn Klucht van de Koe den schul

denaar ·zeggen:



ien kruys
[schaat.
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Jck 'heb warachtig-h pen ghetd, ic'k heb seker gien
[g-eld in huys,

:Ja, niet een Hollandsche duyt, gien hetder-pemiing
[noch kruys. (1612.)

OUDEMANS in zijn Wdb. op Br. verklaart: '"Denk
beeldig' muntje van zeer kleini waarde".

In ·HOOFT'S Ware-nar vinden wij:
Want voor, dieven "z's er' aërs tt" halen 'n-/et een

[kruis. (1617)
Prof. VERDAM geeft deze opheldering: "niet een

kruis = niet het minste,' eigenlijk een klein koperen
muntje van weinigwaarde, dat met "een 'kruis ge
stempeld was".

Elders weer:
O! wij nemen wraack dattet ons niet
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ook:

dan antwoordt deze:
Dat ze! zen leven
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het, welbekende en .zeer oude .dobbelspelletje: en
,,-munt· noch kruis" voor "geen geld", noch de vóór-,
noch de tegenzijde van een geldstuk, De volledige
vorm' komt reeds in de I6e eeuw voor:

Die arme. dwaes, die thuuswert geet ende hi
{cr.uus no munt en weet.

Elek w!Jst hem die poorte
.Want in ,riJn óorseèee e!t schuyit munte n~ch krZ!'ys.

Deze beide voorbeelden vindt, ~en bij Dr. A. DE

JAGER, Latere Verscheidenheden, blz, 76.
, Her, her, soeekt g-eldI -

, 'Iek en heb eru!J'snoeh minte,
(Cluijt van Tielebu!J's, gespeeidinI 541.)
SANCHE PANCHE, de schildknaap van den dolenden

Ridder roept uit: '
_ 7a, 'k zie vast munt "noch, kr1ft's,

Won ,k nog geld met a/dat hongerige, dooIen I
(Don Quiehot 17IJ)
E~ als BELlE tot, TIJS TAFELBEZEM zegt :

,Maar ik "el j~ weér helpen, o:"tsteelen ze je wat
[uit den huis,

nz'et be'1!re~, want tO,t mynent
[is munt noch kruis.

(De Gel!J'ke' Twelingen 1715,) " '
Óe~e uitdrukking van' drie woorden tot twee

teruggebracht levert den vor~: "géeri kruis", die
bij HAilREBOMÉg in tal van' spreekwoorden voor
komt, en waarbij wij dus aan' gée~ onbekende
murit behoeven te denken.

Een" werkehjke munt is echter een j;'(mn'ing' met
. '.' ,

een kruz"s:
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In deze steech segghen se, dat de beste mosteert
[te koop is,

Daer wil iek weér gaen en besteén een penning
[met een kruys.

(S. COSTER, Tysèe» van' der Schilden 1615.)
In de r6e eeuw waren nog achtste grooten in

omloop uit den tijd van W1LLEM VI en later, heb
bende aan de eene zijde een leeuwen aan de
andere een. kruis, ter waarde van een penning;
van daar dat Mijne Heeren van den Gerechte te
Amsterdam in 1567 noodig oordeelden te waar
schuwen tegen eene groote menigte daarop ge
lijkende stukken, waarop "geslaegen oft staende es
een cruys ar! d'eene zijde, als oft pe1tnincxkens
waren van de r6 doende een stuver, ende an d'ander
zijde een leeuken, van de welcke de 32 nyet boven

'een stuver waerdich zijn in alloye". 'r Zou kunnen
wezen dat zulke penningen in 16 r5 nog in omloop
waren, maar waarschijnlijk is het niet. Liever
denken wij hier aan eene koperen munt van FILIPS

11, door VAN DER CHrIS onder voorbehoud oortstuiver
en door VERKADE (n°. 309) duit genoemd, maar in
't plakkaat van LEYCESTER van 1586: coperen pen
ninck. Deze munt heeft aan de eene zijde het wapen
van Holland· met DOMINUS, enz., aan de keerzijde
het Bourgondische kruis in den tuin en werd wettig
op het zestiende deel van een stuiver gesteld.

lets anders is weer een kruiste penning in het
begin der 18" eeuw.

Heb j)l lui ook verstand van goedge/uk te zeggen?
vroeg iemand aan een paar heidinnetjes, waarop
dezen antwoordden:
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Wy kunnen 't beide zo 't behoord;
Maar vrind,jij moet, eer dat wy daar van spreceken
Em kruiste penning doen in elke hand;
(Gedwongen Huwelijk 1710)
Men bedoelde hiermede eene willekeurige munt

met een kruis er op en schreef" hieraan eene
geheimzinnige 'kracht -toe.

In de boven aangehaalde verzen uit de f(lucht
van .de Koe hebben wij nog. met twee werkelijke
munten te doen, t. w. den "Hollandschen duyt"en
den "helderpenning". De eerste is geslagen in de
jaren 1604 en 1605 en vertoont aan de eene zijde de
Hollandsche maagd in den tuin met het bekende
omschrift: AUX. NOS IN NOM. DOM. = onze hulp is
in den naam des Heeren, en op de keerzijde:
HQLLANDIA.

De "helderpenning" is minder helder. OUDEMANS

zegot: "kleine munt" l maar niet welke. Die naam
is op verschillende speciën toepasselijk.

In de wetten, vastgesteld onder den Upstal boom
te Aurich in 1323 en bevestigd in 1361, wordt
gesproken van munten van Halle (in Saksen) en
later van Haiders, waarvan 4 opeen ruitergroot
gaan; terwijl in den Saksenspiegel gesproken wordt
van hellers, (zie VAN DER CHI]S Friesland en Groningen
blz. 283, 285 en 348).

Wij vinden JaJ de kerkmeesters der Eusebius
kerk te Ar.nhem in 1461 lieten slaan eenen "helder"
van laag allooi en gering gewicht.

Halders en hellers worden door VAN DER CHI]S

gelijkgesteld met bracteaten. ·dunne eenzijdige
muntjes, zooals men van Nijmegen, Groningen,
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Deventer en vele Duitsche plaatsen tot-in de zeven
tiende eeuw vindt:

Het Thresoor van- '580 geeft af.beeldingen van
halders van Luyck, Keulen, Kleef, Maintz, Nuce
en de Pa.lts,· alle éénzijdig.

KILIÄ"" vertaalt heller; hel/inck, hal/er door
obolus vul{{o hal/ensis, num,t!us simplex, minusculus.

. Die heliers warenkleih 'en' licht: een Gronsveld
sche; 'in mijn bezit, weegt' IS centigrammen, een
Groningscher 2 "eh een halvecentigram, een Duitsche
"IO centigram., door· hunne dunheid zijn- ziJ vaak
hol of komvormig eh worden- dan Schüsse!pfennig,
Schüsselhel/er' genoemd.

Uit' de vaangehaalde plaats van BREDERO leeren
wij ·dus dat" hellers, ofschoon in 't oosten van ons
vaderland en in Duitschland tehuis behoorende in
den" -aanvang-r der -I7!'l eeuw in' Amsterdam niet
onbekend waren..

"Helder" werd wel eenssamengetrokken tot "helt."
..... 'Pleun; heb 'dij geft? _ ..

' .. Niet·ten heft'heb ik in der tassen geladen.
(BREUGHEI./S Buertighe, Cluchten, 1'613.)"

Een· penning' ·oLhalve .. duit werd ook wel eens
genoemd" pennewaert,eigénlijk: .voor· de waarde
van' een penning: . .

WARE-NAR gelastte de meid :REV~ om voor een
halven duit zaagsel te halen 'om: den houten vloer
.mede te' bestrooien :. " "

En haelt voor eenpennewaert zageles tot de kramer.
·'REYM': Een hiel pennü'gk ·an' zagetes om' de

vloer te bestroyen? ... '" .. '
'(Warena'l' 1617)-/ '"
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Het is een oud woord, dat in den Lancelot,.bij
MELIS STOKE· en elders in het Middel-Nederlandsch
voorkomt; als peftnicwert, pennewerde, .penneward,
penewaert, penwaert errbeteekent :zooveelals men
voor een penning koopen kan, dus eene ,kleinigheid~

Ik meen het ook te herkennen in het hedendaagsche
de jeine waard: "het is niet de pein"è waard",
waarbij men niet aan het F ransche pein~' voor
moeite behoeft te denken 1); ". . -. ,.

Het :Fransche: woord denrie voor eetwaar, oud'
fransch dénerée, is evenzoo zooveel als men· vont
een denier kan krijgen. In ·'t BelKisc'k Museum
vindt men 'zelfs ee« helleweert, ,dat is de' uiaarde
van een heller2).'

De myt, ter waarde van 1/3 penning is een munt,
die voornamelijk in Brabant; Vlaanderen en Hol
iand tehuis' beho~rde en aldaar voor de kleinste"
de nietigste gold., ,

In Holland vindt men mijten genoemd in 1330
.onder graaf WILLEM 111 (VAN DER Crnjs Hol!. bl. 164)
in Brabant: onder ANTHONIE VAN BOURGONDIll([406
1415) (zie DE WITTE N°.' 439, en in Vlaanderen
onder FILIPS DEN STOUTE ([384-1404.)

.In een Hollandsch stuk van 1352 wordt gesproken
van Hollandsche 2 myten (VAN DER Ctnjs, Geld.
bl. 65). Men kan dus de mijt niet ouder stellen

I) In Zeeland zeg-t men algemeen "Et is de piine waerd", zelden hoort
men "et is d~ piine niet waerd". Altoos. onderstelt men, dat het woord
piine uitdrukt "pijn", dus dat het wel waard is; de straf, b. v, een vroegere
zoo alledaagsche geeseling, er voor over te hebben. M. d. M.

2) Dr. A. DE JAGER. Latere Verscheidenheden bl. 67-6g..
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dan de 14" eeuw. De naamsoorsprong is duister:
men spreekt van m'iette = kruimel, kaasmijt, minutia
enz. Er is onderscheid tusschen Vlaamsche en
Brabantsche mijten: 2 myten VI. = 3 mijten Br ;
in elk geval waren het dunne muntjes. die grooten
deels verloren zijn g-egaan.

Een Vlaamsche mijt in mijn bezit weegt 65 centi
grammen, eene andere 80 c.C; een Brabantsche
dubbelmijt ruim een Gram, waaruit voor de mijt
volgt 50 e.G. Dit klopt vrijwel met de verhouding
van 3: 2.

De mijten werden meest in veelvouden geslagen,
tenminste er zijn meer- veelvouden bewaard ge
bleven dan enkele, nl. dobbel"'yten, driekens, zeskens
al naarmate zijn 2, 3 of 6 myten Vlaamsch golden.
Daar de zeskens 9 myten Brab. deden heetten
zij ook negenmannekens en later duz:ten. De stukken
van 12 myten of achttienmannekens werden later
oorden, oorten of liards. De mijt zelve werd meer
en meer rekeningmunt en komt als een achten
veertigste stuiver nog voor in de rC helft der I7c

eeuw. Figuurlijk beteekende het woord eene kleinig
heid en komt als zoodanig herhaaldelijk voor.

Bijv. in de 16" eeuw in het spel van Pater Joost
ende Broér "Jan.-

Coomt binnen dase; verteer/en wert hz"er niet een myt.
In het Moortje van BREDERo (1615):

.Hij beet van pijn, dat he", de tanden knarsten,
Noch leet hij niet een ",ijt.
In den Spaanschen Brabander van denzelfde Ir ö ry):
Och, Miester, niet een mijt.
In de Wittebroodskinderen van GODEW1JK (1641):
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. A I wat ·hij ons verbo, wij achtent niet een mi/t,
Aan de Zaan bestaat nog het woord nt'etemi/tig

voor: nietig, gering.
(Zie r». F, A, STOETT, Ned, Spreekw, blz. 393,
Om een nietigheid uit te drukken, was een mijt

nog niet klein g-enoeg: men stelde zich die nog
gespleten voor en sprak van een splijtemijt:

Men sal ou ou ghelt tot een negenmanneken, tot
een mijtken hebben doen,

Ja tot een splijtemijt ..wel wa fackseert mey desen!
(SP Brab, 1617)
Nog sterker uitdrukking: een myt in vieren ge

spleten:
Maar ghy sullet mij ieenen,

Om die vrouwen te betalen daer met
Niet' en mijte in vieren ghesplet,

(Dr. DE JAGER, bI. 70)
Een splijtmij't was ook een gierigaard, dus een

mij'tsplij'ter :
Maer ten zij'n maer splij'tmij'ten sonder delaey,
Die den spaerpo: bewaren dien sy dienen, (ibid)
Oock noempt men hem met een verwyde/yck rumoer,
Halsbandt , Tayaerat , splij'tmij'te, vilt, rekel en

[loer, (ibid)
KILlAAN noemt eene mijt: oboli vilissimi genus,

vulgo mita; en vertaalt splyt-mij'te met homo sor
didus, cuminz' sector, q. d. sector mitae, siue minu
tz"ssimi oboli. In de aanteekeningen van VAN HASSELT

vindt men nog splij'tpenning in denzelfden zin,
Het straks genoemde negenmanneke bleef meer

beperkt tot Brabant; in Holland werd het geheel
verdrongen door den duit; daarom kon HUIJGENS
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er stof in vinden voor een woordspeling in zijn
Trijntje Cornelis (1653).

KEES, de knecht van CLAES GERRITSZ, ligt met
een schip met appelen in Antwerpen. Daar komt
een Antwerpenaar, een zekere FRANCISCO met een
meid, MARIE, aangewandeld, wil appelen koopen en
vraagt:

Hoe veul ou Appele? KEES: Al zoaerense m'e-
schoneken èedaer, het paer en Blanck I). MARIE:

't Is goe)'e koop. FR.'t Is dier.
E negemanneken het stuck. KEES: Kom ereys hier
Voor neghe mannetjes? die kennen al wat bijte,

Daer meughjer wel en vij.fentwintighje bij slijte.
FR. Ghen hedme nie.f verstodn: 'k main ick, teen

om en deuyt,
En halti.fortje vrint. KEES: Kom an, 'kselsejetelte:
En viJfentwintigh? FR. 'Jd. MARIE: Ke! 't is

oeur goey geselte"
Telt ons van 't beste wat; het is veur e .festien.

KEES: Flus waerjeneghe man, hoeseghjenou, sestz'en?
De beide schavuiten werden op 't schip gelokt

en daarna afgeranseld om eene oude schuld te
vereffenen.

In België is het negenmanneke nog niet ver
geten, blijkens eene Antwerpsche uitdrukking: een
negenmannekenslint is half zoo breed als een oordjes
lint. (Zie TiJdschr. v. Volkskunde, 189°, blz. 1SS). In.
Aalst beteekent "een negenmanneke" een kleinigheid.

En hiermede voor heden genoeg.
(Wordt vervolgd.)

.Hilversum. J. E. TER Gouw

J) Blank, zes duiten, zie lager.




