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Inhoud 



Geld 

Wat is een wereld zonder geld? 
Alles lijkt om geld te draaien. 
Dat is niet altijd zo geweest. 
Je leest er meer over in dit boek. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe leefden mensen in een wereld zonder 

geld? 
 Hoe betaalden mensen elkaar zonder geld? 
 Wat waren vroeger geliefde ruilmiddelen? 
 Waar zijn de eerste munten ontstaan? 
 Waarom staan er vaak belangrijke personen 

op geld afgebeeld? 
 Waarom hebben munten een randschrift. 
 Wat is een muntmeester? 
 Waar komt de naam bank vandaan? 
 Waarom betalen mensen steeds minder met 

munten en bankbiljetten? 



Voedsel en veiligheid 
Heel vroeger toen er nog geen geld bestond, was het 
leven simpel en overzichtelijk.  
Mensen hielden zich vooral bezig met hoe ze konden 
overleven in de natuur.  
Het belangrijkst waren voedsel en veiligheid. 
Mensen haalden hun eten uit de natuur.  
Ze gingen op jacht en verzamelden delen van planten, 
zoals vruchten, knollen, stengels en bladeren.  
Er werd gegeten als er eten was.  
Dat was niet altijd het geval.  
Eten kon ook niet goed bewaard worden. 
De hut of  grot en wapens gaven een gevoel van 
veiligheid tegen gevaren van buitenaf. 
Samenwerken 
Men ontdekte dat het gemakkelijker was als mannen in 
groepen op jacht gingen. Meerdere jagers hadden 
meer kans om een buit binnen te halen dan één jager.  

Datzelfde gold ook voor vrouwen 
d i e  v ru ch t e n  e n  p l a n t e n 
verzamelden in de natuur. 
Natuurlijk bleven er ook mensen 
achter om de nederzetting en de 
kinderen te beschermen.  
Mensen begrepen vroeger goed 
dat ze elkaar nodig hadden om te 
overleven. 

1. Een wereld zonder geld 

 



Specialiteit 
Langzamerhand ontdekken mensen dat ook niet 
iedereen overal even goed in is.  
Niet elke man hoeft een goede jager te zijn.  
Door die verschillen hoefde ook niet iedereen 
mee op jacht. Sommige bewoners van de 
nederzetting konden uitstekend speren maken.  
Of  ze konden goed een boot maken.  
Ze gingen dus niet mee op de jacht.  
Andere bewoners van de nederzetting waren 
goed in het bouwen van hutten en bleven ook 
thuis. 
Delen 
Het betekende wel dat iedereen meedeelde in 
het verdelen van het eten. 
Iedereen leverde een bijdrage aan de 
nederzetting. Dat kon zijn in de vorm van 
wapens, jacht, huizenbouw, bakken, koken of  
hout of  planten en vruchten verzamelen.  
Later toen mensen wilde runderen en wilde 
paarden gingen temmen en die als huisdieren 
gingen houden, werd de noodzaak om te jagen 
ook steeds minder.  
Het werd wel steeds moeilijker om alle goederen 
eerlijk te verdelen. 

TERWIJL DE REST JAAGT, VERSIER TERWIJL DE REST JAAGT, VERSIER TERWIJL DE REST JAAGT, VERSIER 
IK DE GROT EEN BEETJE.IK DE GROT EEN BEETJE.IK DE GROT EEN BEETJE.   



SORRY, IK HEB NIETS KLEINERS.SORRY, IK HEB NIETS KLEINERS.SORRY, IK HEB NIETS KLEINERS.   

Handel 
De botenmaker en de speermaker wilden natuurlijk 
ook eten. Daarom ging men de waren verhandelen. 
Hoe handel je zonder geld? Door te ruilen. 
De speermaker ruilde zijn speer tegen vlees.  
De pottenbakker ruilde een pot tegen voedsel. 
Alles wat waarde had, werd geruild. 
Waardevol waren vooral voedsel en wapens. 
Zolang iedereen het steeds maar eens was met de 
ruil, waren er geen problemen.  
Diensten 
Men ruilde niet alleen goederen onderling.  
Ook ging men diensten ruilen.  
Graan werd bijvoorbeeld geruild bij iemand die 
graan maalde op een steen.  
Die persoon mocht een deel van het gemalen meel 
houden voor de dienst van het malen.  
Natuurlijk werd hier vooraf  ook weer onderhandeld 
over hoeveel meel iemand met het malen verdiende. 
Iemand die goed was in het bouwen van hutten bood 
ook zijn diensten aan in ruil tegen iets waardevols. 

2. Ruilen 
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TEGEN WAT WORDEN WE GERUILD, DAMES TEGEN WAT WORDEN WE GERUILD, DAMES TEGEN WAT WORDEN WE GERUILD, DAMES ???   

WEER TEGEN DIE KAURI’S.WEER TEGEN DIE KAURI’S.WEER TEGEN DIE KAURI’S.   

EEN GROOT TEKORT AAN BANANEN DIT JAAR.EEN GROOT TEKORT AAN BANANEN DIT JAAR.EEN GROOT TEKORT AAN BANANEN DIT JAAR.   

Nadelen van ruilen 
Het ruilen van goederen en diensten had ook zekere 
nadelen. Het onderhandelen over de prijs kon lang 
duren. Je kon na een slechte tarweoogst  opeens 
een betere ruil doen, omdat bij een tekort aan tarwe 
de tarwe meer waard werd.  
Als er van een product een tekort is, stijgt de prijs. 
Is er van een product veel dan daalt de prijs.  
Je kon na zo’n tekort opeens meer kopen voor een 
kilo tarwe.  
Soms ruilde men grote hoeveelheden voedsel en dat 
kon dan weer snel bederven.  
De hoeveelheden waren soms zo groot dat het veel 
moeite kostte om de goederen te vervoeren. 
Schelpen 
Thee, zout en vee waren geliefde ruilmiddelen.  
In Afrika en Azië  waren kauri’s (1) een zeer geliefd 
ruilmiddel. Deze schelpen waren erg handig, want 
ze waren klein. Ze waren makkelijk mee te nemen. 
Meestal werden er gaatjes in gemaakt en werden de 
schelpen aan een touwtje geregen. 
Verder waren ze allemaal even groot, zodat elke 

schelp dezelfde waarde had.  
En iedereen wilde de schelpen graag 
hebben, omdat het een teken van 
vruchtbaarheid was.  
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CHINA 

Lydië 

China 
Tussen 1000 en 500 voor Chr. werden de 
schelpen in China minder populair.  
Men ging over op een ander ruilmiddel: koper. 
Koper was in die tijd een geliefd metaal.  
Koper werd in diverse vormen gemaakt: 
schijfjes (1), mesjes (2) en spades (3).  
Meestal werd er een gaatje in gemaakt, zodat 
je het aan een touwtje mee kon nemen.  
Dit is het begin van het muntgeld. 
 
Munten 
In het koninkrijk Lydië (het huidige West-
Turkije) werden de eerste munten (4) met een 
afbeelding erop gemaakt.  
De munten werden van de edelmetalen goud 
en zilver gemaakt. Het voordeel van goud en 
zilver was dat iedereen deze metalen graag 
wilde hebben. De munten waren ook sterk en 
sleten niet. Bovendien waren de munten klein 
en waren ze toch veel waard.  

Langzaam maar zeker verspreidde 
muntgeld zich steeds verder over 
de wereld.  
Ons woord geld komt van het 
woord goud. 

3. Muntgeld 
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Wegen 
In elke muntsoort moest dezelfde hoeveelheid  goud 
of  zilver zitten. Kooplieden en bankiers (1) hadden 
een speciaal doosje met een weegschaal erin.  
Zo konden ze de waarde van een munt heel precies 
bepalen door de munt te wegen. 
Sommige mensen probeerden kleine beetjes zilver 
of  goud van de munten af  te halen om zo voor iets 
minder goud iets te kunnen kopen.  
De restjes goud werden daarna doorverkocht. 
Meestal haalden ze een stuk van de rand af.  
Om dit “snoeien van geld” te voorkomen werd er op 
de rand van de munt iets geschreven.  
Dat noem je een randschrift. (2) 
Munten slaan 
Munten worden niet gemaakt maar geslagen.  
Vroeger ging dat met de hand.  
Een zilveren of  gouden plaatje werd op een z.g.  
onderstempel (3) gelegd. Er bovenop werd daarna 
een bovenstempel (4) gezet. Op de bovenstempel 

werd een klap met een hamer gegeven.  
Zo drukte men kop en munt tegelijk in het 
zachte edelmetaal.  
Koningen stelden muntmeesters (5) aan. 
Deze muntmeesters hielden in de gaten 
dat het gewicht van munten ook precies 
klopte. Nu slaan machines onze munten. 
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DIT GELD STINKT ZEKER NIET.DIT GELD STINKT ZEKER NIET.DIT GELD STINKT ZEKER NIET.   
Reclame 
De Romeinse keizers laten munten slaan met hun 
afbeelding erop. Zo maken ze met de munten een 
soort reclame voor zichzelf. Ze laten daarmee 
zien wie de baas is in het land.  
Deze traditie wordt in veel landen overgenomen.  
Ook nu nog beeldt men op veel munten koningen, 
presidenten of  andere belangrijke personen af. 
 
Banken 
In de middeleeuwen had je bij de poort van de 
stad veel geldwisselaars (1).  
Bezoekers van de stad konden bij deze wisselaars 
hun munten uit hun stad van herkomst ruilen.  
De munten uit een vreemde stad werden niet 
aangenomen. De geldwisselaars wogen de 
gouden of  zilveren munten. Ze verdienden hun 
geld met deze geldhandel. Ze hadden speciale 
bankjes of  tafeltjes waarin ze het geld 
bewaarden.  

Onze naam bank (2), de plek om geld in 
bewaring te geven, heeft dus direct iets 
te maken met deze bankjes bij de 
stadspoorten. 
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De eerste bank 
Het betalen met geld had ook nadelen.  
Er lagen boeven en rovers op de loer.  
Zeker als er grote hoeveelheden geld vervoerd 
moesten worden. In Italië ontstond rond 1400 het 
eerste bankgebouw (1).  
Het werd een plek om je geld veilig te bewaren.  
In ruil voor het geld kreeg de eigenaar een wissel of  
een bewaarbewijs (2). Het was een stuk papier met het 
bedrag erop en de naam van de eigenaar en de bankier 
en hun handtekeningen.  
Dit papier had nu de waarde van het geld. 
Het was veel gemakkelijker te vervoeren en beter te 
verstoppen.  
De bankier verdiende een percentage van het geld, 
omdat hij het geld voor je  beschermde. 
Bankbiljetten 

De bewaarpapieren of  wissels werden 
zo populair dat de gouden en zilveren 
munten de banken bijna niet meer uit 
kwamen.  
Veel werd nu betaald met deze 
bewaarpapieren.  
Deze papieren kregen de waarde van 
het goud en zilver en werden zo het 
nieuwe betaalmiddel. Deze papieren 
zijn eigenlijk de voorlopers van de 
bankbiljetten die wij kennen. 

4. Banken en bankbiljetten 

BANK 
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Gulden 
Voor het jaar 2002 werd er in Nederland betaald 
met guldens en niet met euro’s. 
Deze gulden stamt af  van de Italiaanse gouden 
florijn (1) die voor het eerst in 1252 in Florence 
werd geslagen. Gulden betekent letterlijk goud. 
Vijfhonderd jaar later wordt de eerste gulden van 
zilver (2) gemaakt, maar de nieuwe munt blijft 
toch dezelfde naam houden. 
In 1814 wordt Nederland een koninkrijk.  
De eerste koning, Willem I, wordt op de gulden 
afgebeeld (3). 
Van guldens naar euro’s 
Sinds januari 2002 betalen we in Nederland en in 
veel landen van Europa met euro’s.  
Alle oude munten en bankbiljetten (4) waren 
geen wettig betaalmiddel meer.  
Het grote voordeel van de euro is dat je er in de 
meeste landen van Europa mee kunt betalen (zie 
volgende bladzijde).  

Als je voor 2002 op vakantie 
ging naar Frankrijk moest je 
bij de bank of  bij de grens 
Nederlands geld omwisselen 
voor Franse francs.  
Nu is dat verleden tijd.  
We betalen gewoon met 
hetzelfde geld. 

5. Guldens en euro’s 
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 Eurozone 
 EU-lidstaten die verplicht zijn om de euro als betaalmiddel te gebruiken. 
 
 EU-lidstaten die niet met de euro hoeven te betalen.. 
 
 Gebieden buiten de EU die een verdrag hebben om de euro te gebruiken.  
 
 Gebieden buiten de EU die de euro gebruiken zonder een verdrag met de EU. 



Munten van nikkel 
Moderne munten worden niet meer van goud en 
zilver (1) gemaakt. Zilver en goud zijn te duur. 
In 1967 gaven Nederlanders hun guldens niet meer 
uit, omdat het zilver in de gulden meer waard was 
geworden dan de gulden zelf. Mensen spaarden 
het zilver en verdienden daarmee geld. 
De regering ging vanaf  dat moment munten van 
nikkel (2) maken. Een munt was daardoor lichter 
en goedkoper. Ook de euro’s van nu zijn van nikkel 
gemaakt. 
Modern betalen 
Tegenwoordig worden heel veel dingen niet meer 
betaald met geld dat je vast kunt pakken.   
Je geld staat op de bank. Het geld is eigenlijk niets 
anders dan een bedrag op papier geworden.  
Als mensen vroeger hun salaris of  loon kregen , 
zat dat in een loonzakje (3). In het loonzakje zaten 
munten en bankbiljetten. Vaak werd een deel van 
dat geld naar de bank gebracht (4). 

Nu krijgen de meeste mensen niet meer 
een loonzakje. Ze krijgen hun salaris op 
hun bankrekening gestort. Je ziet het 
geld niet als echt geld, maar het is een 
bedrag geworden op een stuk papier (5). 

6. De moderne tijd 
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Plastic geld 
Sinds 1980 komen  er  nieuwe vorm van betalen bij.  
Je kunt betalen met een plastic kaart.  
Dat kan een kredietkaart, een bankpas of  een betaalkaart 
zijn. Ze werken allemaal op dezelfde manier.  
Op het moment dat je ergens afrekent in een winkel gaat 
de plastic kaart door een apparaat.  
Dat apparaat leest de kaart en maakt contact met een 
computer bij de bank. Die computer zorgt ervoor dat op 
de rekening bij de bank het bedrag van de aankoop van de 
rekening afgehaald wordt. Het lijkt of  je niet betaald hebt, 
maar dat komt, omdat je geen bankbiljetten en munten 
meer gebruikt. 
Internet 
Met de komst van het internet rond 1995 zijn banken ook 
online gegaan. Je kunt nu op je computer of  mobiele 
telefoon zien hoeveel geld je op de bank hebt staan.  
Je kunt via het internet geld aan anderen betalen of  geld 
ontvangen. Eigenlijk neem je de rol van de bankier thuis 
over. Op internet kun je ook allerlei dingen kopen.  
Je rekent af  via je computer zonder dat je het geld echt 
ziet. Je betaalt online van alles vliegtickets, treinkaartjes, 

boeken, hotels.  
Eén van de voordelen is dat je de 
deur niet meer uit hoeft om je 
betalingen te doen. Na de 
betaling kun je je vliegticket of  
treinkaartje (1) zelf  afdrukken of  
meenemen in je telefoon. 
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Vals geld 
Geld vervalsen is van alle tijd.  
Men maakt nu bankbiljetten steeds ingewikkelder 
gemaakt. Hoe?  
Kijk maar naar het briefje van 50 euro hiernaast. 
 
 
Bedrog op het internet 
Mensen betalen steeds meer via het internet.  
Ook op het internet zitten criminelen.  
Zij proberen de bankrekening van mensen binnen 
te komen. Ze proberen de gegevens van een 
bankrekeninghouder te achterhalen. 
De criminelen doen zich voor als de bank.  
En hopen zo de gegevens via slimme trucjes en 
valse emails te achterhalen. Je noemt het  
phishing (1). Als dat lukt, kunnen ze inloggen op 
de bankrekening.  

Ze maken het geld over naar een 
andere rekening.  
Ook bestellen mensen producten 
via webwinkels. Sommige van die 
winkels zijn nepwinkels.  
Klanten betalen voor producten 
zonder dat ze ooit ontvangen 
worden. 

1. Voelbare inkt: ribbels. 
2. Sterren lichten op onder Uv-licht. 
3. Smaragdgroen cijfer onder Infraroodlicht. 
4. Donkere veiligheidsdraad. 
5. Bij kantelen verandert de cijferkleur. 
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Cryptogeld 
Het modernste geld is cryptogeld.  
Dit geld kun je niet in je handen houden.  
Een voorbeeld is de Bitcoin (1) (digitale munt).  
Cryptogeld bestaat uit een versleutelde code.  
Die code bestaat uit een serie geheime getallen.  
Cryptogeld kan alleen via het internet gebruikt worden. 
Betaal je iets met dit cryptogeld dan wordt de code iets 
langer. De code is dus nooit hetzelfde.  
Zo blijft de munt steeds uniek.  
Het cryptogeld van iemand zit online in een portemonnee 
(2) opgeborgen. 
De banken en de overheid zijn niet blij met dit cryptogeld. 
Cryptogeld heeft geen bank nodig.  
Die portemonnee op internet is de eigen bank.  
Aan cryptogeld kunnen banken niets verdienen.  
Ook de overheid heeft (nog) geen invloed op cryptogeld.  
Overheid en banken hebben invloed op de waarde van ons 
gewone geld, maar niet op die van het crypto-geld.  
Bitcoins ruil je tegen gewoon geld.  
Alleen deze bitcoins kun je daarna niet meer in je handen 
houden. Je kunt ze later wel weer omruilen tegen gewoon 
geld. 
 

11  

22  



 7. Filmpjes 
 

  7. Filmpjes 

Bankbiljetten De Nederlansche Bank 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-

nederlandse-bank-wat-doet-de-
nederlandse-bank/#q=nederlandse%

20bank 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

bankbiljetten/#q=bankbiljetten 

Bitcoins 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

bitcoins/#q=geld 

https://schooltv.nl/video/de-nederlandse-bank-wat-doet-de-nederlandse-bank/#q=nederlandse%20bank
https://schooltv.nl/video/de-nederlandse-bank-wat-doet-de-nederlandse-bank/#q=nederlandse%20bank
https://schooltv.nl/video/de-nederlandse-bank-wat-doet-de-nederlandse-bank/#q=nederlandse%20bank
https://schooltv.nl/video/de-nederlandse-bank-wat-doet-de-nederlandse-bank/#q=nederlandse%20bank
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bankbiljetten/#q=bankbiljetten
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bankbiljetten/#q=bankbiljetten
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bitcoins/#q=geld
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bitcoins/#q=geld






Bronnen  

nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_geld  
www.05820.06sc.thinkquest.nl/  

www.musea.nl  
nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_gulden  

www.bankpapier.com/Geschiedenis.html  
nventors.about.com/od/mstartinventions/a/money.htm  

www.history.com/minisite.do?content_type=mini_home&mini_id=52493 - 
39k -  

en.wikipedia.org/wiki/History_of_banking  



Colofon en voorwaarden 
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