
 

 
 

Groot en klein euroleed 

Omrekenproblemen van gulden naar euro 

 

Blijven oefenen is het devies. Vergeet die gulden zoveel mogelijk dan wen je er heel snel aan. In het 

normale betalingsverkeer is dat ook vrij probleemloos. Of je nu in guldens of  euro’s moet afrekenen, 

wat maakt het uit. Die euro is gewoon een redelijk gedevalueerde dollar en ik moet zeggen dat ik hem 

ook als een dollar in de VS uitgeef. Wat is alles goedkoop ineens. Tot je met je Hollandse 

calculatiezucht weer alles terug gaat rekenen naar harde guldens en tot de conclusie komt dat je weer 

een prijsverhoging van circa 10 % aan je broek gekregen hebt. Ben benieuwd wat voor een inflatoire 

werking hiervan uitgaat, na de BTW-verhoging van 2000 die ook al voor een behoorlijke prijsinflatie 

heeft gezorgd. 

De meeste problemen heb ik echter met het omrekenen van kentallen naar euro’s. 

Vloerproductiviteiten, huurprijsniveaus, gemiddelde bestedingen, jaaromzetten in euro’s: ik mis nog het 

gevoel voor deze cijfers en moet continu terugrekenen naar guldens. Een vloerproductiviteit van 9.075 

euro voor een supermarkt lijkt niet bijzonder veel op het eerste gezicht. De omgerekende fl 20.000/m2 

is dat direct wel! Zo snel als de gulden uit mijn eigen portemonnaie verdwenen is, zo lang zal hij nog in 

mijn hoofd blijven rondspoken. 

 

Verder viel mij een aantal dingen direct op. Bij een recent geopende gemakswinkel van een landelijk 

bekende supermarktketen in de binnenstad van Amsterdam was er sprake van dubbele prijzen. Of 

euro’s of guldens. Het omprijzen van alle artikelen was om een of andere reden niet geheel gelukt. 

Slechts aan de hoogte van het bedrag viel af te leiden welke valuta gebruikt werd. Bij de in guldens 

geprijsde artikelen had ik direct al het gevoel: dat artikel is over de datum, dat neem ik niet.  Een 

negatieve associatie dus, zeker gezien het concept dat vooral op vers gericht is. Maar misschien was 

het ook de hoogte van het bedrag. Wat,  5 euro voor één ons tapenade ?! Schandalig ! Stelletje 

afzetters ! Oh, nee het is maar 2,27 euro. 

Op de markt maakt men het ook redelijk bont. Met name de ‘goedkope’ groenten- en fruitstallen blijven 

vasthouden aan mooie ronde bedragen van 50 eurocent of 1 euro. Dat betekent dus dat we daar ruim 

10 % meer zijn gaan betalen dan vorig jaar. Bij de ‘duurdere’ stallen wordt wat nauwkeuriger met de 

omrekening omgegaan en vervloekt men het rekenen en afrekenen met eurocenten. 

 

Maar genoeg gezeurd, zelf geniet ik nog ieder dag van die grappige kleine biljetten, die vrolijke muntjes 

(met name het 2 eurostuk) en het gepuzzel met afrekenen. Heb nog steeds een soort vakantiegevoel 

over me aan de kassa. Net of ik in het buitenland aan het afrekenen ben. Ik hoop dat dat gevoel nog 

even blijft hangen. 
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