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DE WAARDE VAN DE BELGISCHE FRANK

VAN 1830 TOT 1930
Met de numismatiek kan men aIle kanten op. Neem nu een oud munt
stuk dat mooi is afgewerkt, dan kan men zeggen dat het een parel
tje is van graveerkunst. De vraag kan echter ook rijzen : wat
was de waarde van die bepaalde Qunt in haar tijd? Hier volgt
een bondig overzicht van de waarde van onze Belgische frank voor
de periode van 1830 tot 1930.

1. PERIODE TOT 1853
In de 17de eeuw bereikte het dagloon van een geschoold arbeider
zijn hoogtepunt, maar daalde tot omgerekend 2,50 frank in 1789
en tot ongeveer 1,50 frank in 1846.
Volgens Ducpétiaux was dit vooral te wijten aan enerzijds de be
volkingstoename, die niet kon bijgehouden worden door de produk
tie en anderzijds de mechanisatie met al haar gevolgen, vooral in
de textielnijverheid. Daarbij kwam dat in de periode 1844/45 de
tarweoogst mislukte en de aardappelen voor 80% daor ziekte ver
nietigd werden. In 1846 mislukte de roggeoogst, met aIs gevolg
nog lagere lonen en hogere prijzen.
Het aantalbehoeftigen, ondersteund door openbare weldadigheid,
steeg verontrustend. In 1828 was dat 14,43% van de bevolking,
in 1839 14,28% en in 1846 zelfs 16,13%. In absolute cijfers gaf
dit in 1828 563.565 behoeftigen op een totale bevolking van
3.905.235 en in 1846 waren het er 699.857 OP 4.337.206.
De provincie West-Vlaanderen was er het sleëhtst aan toe. Op een
bevolking van 643.004 in 1846 waren er 166.141 behoeftigen of 1
op 3,87 (25,81%). Hierbij @oet men rekening houden met het sterf
tecijfer dat hager lag dan het gebaortecijfer. De meeste mannen,
vrouwen en kinderen werkten er in de textielnijverheid en hadden
zeer lage lonen (ongeveer de helft lager dan in andere bedrijfs
takken) .
ZO kreeg een spinster janger dan 16 jaar het laagste loon hetzij
1 sou per dag (1 sou = 4 liards = + 9 centiern), uitzonderlijk 10
centiem voor een arbeidsdag van 16-uur hard labeur. Boven de 16
jaar waren de inkornsten 6 liards tot 3 sous. De meeste arbeiders
verdienden 0,50 tot 1 frank, de besten 2,50 frank per dag. Vrou
wen ontvingen doorgaans de helft van deze lonen.
De onderstaande tabel geeft de prijzen van de basisvoeding in de
jaren 1844 tot 1847.

Prij zen in frank per kg of liter 1844 1845 1846 1847

tarwebrood 0,20 0,22 0,26 0,41
roggebrood 0,14 0,15 0,21 0,34
rundsvlees 0,85 0,92 0,94 0,95
varkensvlees 0,84 0,84 1 ,06 1 ,10
aardappelen 0,03 0,06 0,09 0,13
gedroogdeharing 0,20 0,24 0,28 0,35
erwten 0,15 0,15 0,22 0,26
rijst 0,23 0,23 0,52 0,69
boter 1 ,30 1 ,44 1,60 2,00

(DUCPETIAUX, Le paupérisme dans les Flandres) .

1985



74

Een gemiddeld gezin (vader, moeder en vier kinderen) had per dag
een minimum behoefte aan : 2 kg brood, 4 kg aardappelen, groen
ten, melk, wat kaas en weinig vlees, rneestal voor de vader be
sternd.
Per jaar was dat 416,10 frank in 1845 en 682,55 frank in 1847.
Hierbij moet nog de verwarming (1 ton kolen per jaar = 24 frank),
de huur van één kamer voor het ganse gezin, de verlichting en de
kleding geteld worden. Daarbij daalden de lonen in 1847 nog met
ongeveer 1 5% (1) .

Hieruit rnag het besluit getrokken worden dat de jaren 1845/47
voor 1/7 van de bevolking bittere arrnoede en hongersnood beteken
den en dat het voor een hogere klasse evenmin erg rooskleurig was.
Deze jaren zijn voor België de zwartste geweest, erger nog dan de
jaren 1930/33.

In deze periode van depressie werden weinig munten geslagen, al
leen een klein aantal zilveren 5-frankstukken en koperen stukjes
van 5, 2 en 1 centiem, sarnen voor een bedrag van ongeveer 4 rnil
joen frank. Gewoonlijk werd voor rond de 10 rniljoen frank per
jaar aangernunt.

II. PERIODE VAN 1854 TOT 1914
In het begin van deze periode waren de lonen nog zeer laag, zo
aIs uit de onderstaande tabel bIijkt :

Gemiddeld loon per dag in 1854

Mannen 1,49 - 1,56 F waarvan 55% van 0,50 - 1,50 F
en 24% van 1,50 - 2,00 F

Vrouwen 0,71 - 0,89 F waarvan 76% minder dan 1,00 F
en 23% van 1,00 - 2,00 F

Jongens(-16j)O,54 - 0,56 F waarvan 83% minder dan 1,00 F
Meisjes(-16j)O,39 - 0,55 F waarvan 95% minder dan 1,00 F

(NEIRYNCK M.~ De loonen in Betgië sedert 1846).

Voor dit loon moest 10 tot 12 uur, en rneestal rneer, per dag wor
den gewerkt.
Geleidelijk verhoogden de lonen en verminderde de arbeidsduur ;
in 1896 waren de lonen verdubbeld t.o.v. 1854 en de werkuren in
theorie verrninderd tot negen. Voor de mannen waren de lonen be
neden de 1,50 F per dag praktisch volledig verdwenen.
Dit betekende in geen geval dat er welvaart heerste, zoals blijkt
uit een rapport van de IIConunission du Travail" in 1886 : lIBudget
van een Antwerps dokwerkersgezin. De vader is 42 jaar en werkt
als vaste man bij de natie ; hij verdient 3 F per dag en 18 F per
week ; als vast aangeworven arbeider heeft hij een bevoorrechte
positie. De moeder is 38 jaar oud en zorgt voor het gezin. Er
zijn vier kinderen : de oudste dochter, 16 jaar, verdient 3 F per
week als leermeisje-wasvrouw ; de oudste zoon, 14 jaar, wint 1 F
per week als leerjongen-boekbinder ; de twee jongste kinderen,
11 en 8 gaan naar school. Het inkomen van het gezin bedraagt
dus 22 frank peT' week. Voor bT'ood, aardappeten, koffie, melk,
vlees, margarine en vet geven zij 10,15 frank uit ; voor klederen,
garent naalden e.d. 4,40 frank ; voor vuur en Zioht 2,45 frank en
voor de huur van de ene kamer die ze bewonen 3 frank.

(1) DUCPETIAUX, op. oit.
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Verde~ geeft de vader 1,05 frank uit aan tabak en bier en beLo
pen de zondagsuitgaven van het hele gezin 0,50 F. ALles sarnen
wordt 21,55 frank uitgegeven en blijft el' nog 45 centiemen over,
die moeten dienen voor zeep, schoenen, onderhoud en herstel van
klederen enz... Van weeLde is hier zeker geen sprake. Basis
voeding was brood en aardappelen van de goedkope soort. Weinig
vlees en eieren, een beetje kaas."

AIs vergelijking hiermee de lonen van de agenten van de Thesaurie
(Belgisch Staatsblad van 31.12.1875)

Agenten 5° klas 2.400 3.000 frank per jaar
Agenten 4° klas 3.300 4.300 frank per jaar
Agenten 3° klas 4.600 5.600 frank per jaar
Agenten 2° klas 6.000 7.000 frank per jaar
Agenten 1° klas 7.500 8.000 frank per jaar

In het jaar 1901 was de beginwedde van een onderwijzer 100 frank
per maand en naast voeding kon hij volgende aankopen doen :
1 paar schoenen 10 - 12 frank i een driedelig kostuum 50 - 60
frank ; een glas bier 10, 12 of 15 centiem naargelang de gelegen
heid ; een sigaar 10 centiern en een krant 5 centiern.
Een advertentie uit de Gazet van Antwerpen van 9 januari 1901 :
"Goede Diners aan 50 cent. alle dagen verandering, alles van 1°
kwal. Eoep, vLeesch, legumen, patatten, brood,bier en koffie.
Gemeubileerde kamers aan 18 fI' pro maand. Alle dagen versche
oesters met citroen aan fI'. 0,60 en 1 fI'. het dozijn. Rubens
straat 10, Antwerpen".
Ondanks de diverse verhogingen van de lonen, waren er nog steeds
uitzonderingen zoals blijkt uit een artikel van de Gazet van Ant
werpen van 6 mei 1907
"WERKSTAKING TE HAMME - Verleden Zatel'dag ontvingen alle fabrie
kanten onzer gemeente eenen brief, onderteekend door "De Vereenig
de Werklieden", waarin deze de volgende eischen deden. le Ver
meerdering van 25 centiemen op het dagloon. (Het gewone dagloon
beloopt hier 2,25 fr.)
2e Vermindering van één uur op het dagwerk. (In ft algemeen
wel'kt men hier 12 uren daags). EZkeen verwachtte nieuwsgierig
wat uitsLag dit schrijven zou opLeveren. Eerst Maandag namiddag
kwam el' eenige op los sing. .. Een der NijveraaT's had de gevraagde
Loonsvermeedering toegestaan. Het getal werkuren moest echter
onveranderd bLijven. De werklieden namen dit aan en het nieuws
vel'spreidde zich bliksemsnel door de gemeente u •

In 1913 was de prijs van een stuk grond in Wilrijk bij Antwerpen,
wijk Valaar, 3.000 frank voor 270 rn2

•

De stijgende evolutie bleef verder duren zoals blijkt uit de vol
gende tabel :

Loonindex 1896 - 1900 100 (2)

1846 54,9 1873 99,3 1909 113
1856 63,1 1879 85 1911 117
1866 76,5 1889 90 1912 125
1872 90,1 1899 101 1913 130

(NEIRYNCK M•• op. cit. ) .

(2) het referentieloon van de periode 1896-1900 bedroeg 1.100 F
per jaar.
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De lonen beneden de twee frank waren verdwenen voor de rnannen,
de vrouwen verdienden van 1,80 F tot 2,25 F per dag (de helft).

III. PERIODE VAN 1918 TOT 1930
Na de eerste wereldoorlog werd door de studiedienst van de Na
tionale Bank van België in haar statistieken afgezien van een
aansluiting met het vooroorlogse loonpeil. De redenen waren
vooral de grondige wijziging van de econornische structuur, de
grote verbetering van de werktuigen, de rationalisatie van de
ondernemingen, de rnechanisatie en electrificatie van de bedrij
ven en de kortere arbeidsduur (3) •
Cm algernene inlichtingen te bekomen over de levenswijze van de
minst begoede klassen der bevolking, ondernam in 1921 het Minis
terie van Nijverheid en Arbeid een enquête over de voeding en
het inkomen in 1.500 gezinnen van arbeiders en kleine burgers
(bedienden en detailverkopers). Deze enquête gaf eveneens een
wijziging t.o.v. de vooroorlogse periode : een lichte verminde
ring van brood en aardappelen en van vet, spek en varkensvlees
dat deels vervangen werd door margarine en rundsvlees; toenarne
van het verbruik van rnelk, boter, eieren, koffie en suiker.

Voedselverbruik in 1910 en 1921 per
rnaand en per volwassen arbeider

Verbruikte hoeveelheden in kg

Produkten

rundsvlees
varkensvlees
spek
vet
eieren
melk
boter
brood
aardappelen
koffie
suiker

(NEIRYNCK M., op. cit.).

1910

1,508
0,848
0,758
0,953
0,645
6,908
1,380

20,220
21,795

0,593
0,503

1921

2,123
0,713
0,690
0,781
1,088
9,286
1,868(4)

19,515
21,480

0,720
1,499

%
1921/1910(100%)

140
84
91
81

168
134
135

96
98

121
298

Eveneens daalde het aandeel van het voedselverbruik in 1929 tot
75% van het totaal familiebudget (in 1891 nog 89%). De kwali
teitsverbetering van de voeding en de vermindering van het aan
deel van die voeding in het budget verwijst naar een stijging
van de koopkracht.
Het gemiddeld loon per dag in 1930 bedroeg voor mannen 46 frank
waarvan 75% tussen 30 en 60 frank verdienden. Bij de vrouwen wa
ren de lonen bijna de helft lager : het loon was gerniddeld 24
frank per dag waarvan 50% een inkomen hadden tussen de 20 en 30
frank.
Hieruit blijkt dat de levensstandaard geleidelijk steeg. In 1929
konden verschillende rnensen reeds aan enige luxe denken, alhoe\lel
die zeer duur was. En weldra zou ook de grote ekonomische krisis
van de dertiger jaren aanbreken.

(3) NEIRYNCK M., op. cita
(4) verbruik van boter en margarine.
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IV. VERGELIJKING VAtJ DE ORlE PERIODES

a) vergelijken we eerst de prijs van de belangrijkste voedings
waren :

Prijzen in frank per kg of liter

Produkten 1854 1891 1929

tarwe 0,43 0,33 2,38
rogge 0,28 0,16 1,18
aardappelen 0,12 0,16 0,92
vlees 1 ,-- 1,80 16,46
melk 0,12 0,21 1,99
boter 1,75 2,87 31,70
koffie 2,-- 3,08 24,71
bier 0,13 0,20 ?

gemiddeld dagloon 2,40 4,50 45,--

(NEIRYNCK M. , op. cit.).

Dit deze tabei bIijkt reeds een verbetering voor de tweede pe
riode : veriaging van de prijzen van tarwe en rogge en slechts
een geringe verhoging van aardappelen, rnelk en bier.
Daarbij was het Ioon in 1891 het dubbele van 1854. Voor 1929 wa
ren de prijzen t.O.V. 1891 ongeveer 8 tot 10 rnaal hoger, de 10
nen waren echter 12 tot 15 rnaal gestegen.

b) Het gerniddeld verbruik per maand en per gezin (vader, moeder
en vier kinderen van 6 tot 17 jaar) bedroeg : 100 kg tarwebrood,
50 kg aardappelen, 10 kg vlees, 30 liter rnelk, 7 kg boter en 2 kg
koffie.
In onderstaande tabei wordt de prijs van dit verbruik vergeleken
met het loon per dag. In de Iaatste kolom bevindt zich het theo
retisch aantal arbeidsdagen die nodig zijn am dat bedrag te ,ver
dienen.

Jaar Prijs Gerniddeld Ioon Aantal arbeidsda-
Standaardverbruik per dag gen(theoretisch)

1853 80,80 F 2,40 F 33,67
1886 78,17 F 3,10 F 25,21
1891 90,25 F 4,50 F 20,05
1929 779,62 F 45,-- F 17,32

Ret is duidelijk dat wanneer de arbeider in 1853 meer dagen moest
werken (33,67) dan er dagen in dernaandzijn, er een tekort was
en er dikwijis hongersnood heerste. Velen moesten zich dan ook
wenden tot de openbare liefdadigheid of zelfs uit bedelen gaan.
Eveneens werden er t.o.v. dit standaardverbruik, vervangingspro
dukten gebruikt zoais roggebrood i.p.v. tarwe, vet i.p.v. boter.
Ook werden er meer aardappeien gegeten dan brood. De Ievens
standaard steeg geleidelijk zodat de meesten rneer ~eId konden be
steden aan een betere woongelegenheid, een beetje komfort, ont
spanning, e.d.

c) Index van het reëel loon : d.i. de toename van de koopkracht
rekening gehouden met de stijging van de prijzen en lonen.

1985



78

1844
1854
1891

89
100
184

1914
1925
1930

212
210
240

Hieruit blijkt dat de koopkracht op honderd jaar bijna tweeënhalf
maal verhoogd is, wat een zekere welstand meebracht in de jaren
v66r de tweede wereldoorlog ten opzichte van de negentiende eeuw.

BIBLIOGRAFIE

K. VAN ISACKER~ De Antwerpse Dokwerker, 2de druk, Antwerpen, 1966.

K. VAN ISACKER, Afsaheid van de Havenarbeider, Antwerpen.

L. ROELS, De man met het krijtje.

L. BAEKELMANS, Mijnheer Snepvangers.

M. NEIRYNCK, De Loonen in België sedert 1846, Leuven, 1944.

DUCPETIAUX~ Le paupérisme dans les Flandres, Brussel, 1850.

DUCPETIAUX, Le paupérisme en Belgique. Causes et Remèdes,
Brussel, 1844.

GAZET VAN ANTWERPEN, 9 januari 1901 en 6 mei 1907.

Herman GIBENS

1985




