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Da’s geen geld!
In de oertijd waren er geen winkels,
er was geen geld, je kon niks kopen.
Vandaag hebben we banken,
rekeningen en betaalkaarten.
Wie heeft het geld dan uitgevonden?

Da’s geen geld!
Inge Bergh | Veerle Hildebrandt

Geld is iets geks: metalen schijfjes en
papiertjes en daar kun je van alles mee
kopen. Dat was niet altijd zo. Het begon
heel lang geleden, toen mensen spullen
gingen ruilen. Weet je dat het eerste
‘geld’ soms zout was? Of schelpen en
tulpenbollen? Niet altijd handig …
En toen verschenen de eerste muntjes …
Ontdek ze in dit boek!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Deden oermensen ook boodschappen?
Winkels bestonden niet in de oertijd.
Mensen hadden ook amper spullen: het enige wat ze nodig hadden, was eten,
kleren en werktuigen, dat was het. Ze vonden alles in de natuur: mensen
gingen jagen en plukken. Wat men ving of plukte, at men op. Van dierenhuiden
werden kleren gemaakt. En van stenen en beenderen werktuigen.
Mannen, vrouwen en kinderen leefden samen in stammen. Mannen en
jongens gingen jagen. Meisjes en vrouwen gingen met de buit aan de slag.
Het leven was simpel. Maar ook erg hard.
De stammen bleven nooit lang op eenzelfde plaats. Wanneer het eten opraakte,
trok men verder. Soms kwam men een andere stam tegen.
Dan werd er gevochten om het jachtgebied.
Net zolang tot er nog maar één
stam overbleef. Die had dan
weer genoeg eten voor een tijdje.
Geld bestond nog niet.
Wat je nodig had, daar moest je
zelf voor zorgen. Lukte dat niet,
dan leed je honger of kou. Zo
ging dat toen.
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Hoe zorgde een oermens ervoor dat jij nu een computer hebt?
Op een dag botsten twee stammen op elkaar. Alle mannen van de ene
stam hadden een pijl en boog. Daar konden ze het wild van heel ver mee
doodschieten. Zo vingen ze veel meer buit dan met een speer. Alle vrouwen
van de andere stam zaten bij een vuur. Daar konden ze het vlees op bakken.
Het vuur hield wilde dieren weg en het zorgde voor warmte in de grot.
De eerste stam wou graag een pijl en boog. De tweede stam wou graag het vuur.
Ze hadden kunnen vechten. Net zolang tot er nog maar één stam overbleef.
Die zou dan het vuur en de pijl en boog hebben gehad.
Maar ... wat ben je met een pijl en boog als je niet hebt geleerd hoe je ermee
moet schieten? En wat ben je met vuur als je niet weet hoe je het moet
aanmaken en laten branden?
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De stammen besloten om niet te vechten. Ze zouden ruilen.
De eerste stam leerde de tweede stam een pijl en boog maken en hoe ermee te
jagen. De tweede stam leerde de eerste stam een vuur maken en hoe je ervoor
zorgt dat het niet uitdooft. Daar werden beide stammen beter en slimmer van.
Ze gingen steeds meer andere dingen ruilen: sappig fruit tegen warme huiden,
vlees tegen werktuigen …

=
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Hun leven werd met elke ruil een beetje makkelijker. Het ruilen beviel zo goed,
dat ze het bleven doen.
Ook nu doen we dat nog. Alleen ruilen we nu werk en kennis tegen geld.
Zo kreeg de uitvinder van bijvoorbeeld de computer geld om zijn idee verder te
ontwikkelen en zijn kennis met ons te delen. Zo komt het dat we nu computers
hebben en nog meer dingen, ook al hebben we ze niet zelf uitgevonden.
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Jouw huis voor mijn bloembol, goede ruil?
Ruilen ging niet altijd even makkelijk. Hoe bepaalde je wat iets waard was?
Een koe bijvoorbeeld. Die kan jou tijdens haar leven nog jaren melk geven. En
daarna nog heel veel vlees. Ruil je jouw koe dan voor enkele zakken bloem?
Daar kun je natuurlijk veel broden en taarten mee bakken. Maar op is op. Dan
zit je daar zonder bloem, terwijl de koe die
vroeger van jou was nog steeds lustig melk
geeft aan je buurman.
Of je had een mooie pot gemaakt en je
had honger, maar de bakker had geen
pot nodig, dus kreeg je ook geen brood.
Dan had je een probleem.

=
=
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Om zulke problemen te vermijden, begon men eten en dingen te ruilen voor
andere middelen. Middelen die je kon bijhouden en sparen. Dan ruilde je ze
weer op een moment dat je iets nodig had.
Die ‘ruilmiddelen’ waren meestal zeldzame goederen. Zo werd zout als
ruilmiddel gebruikt, maar ook thee, kruiden, vee, tulpenbollen en schelpen.
Tulpenbollen, hoor ik je vragen? En schelpen???
Ja, hoor!

Jij hebt vast ook al ervaring met ruilen:
(voetbal)stickers, ruilkaarten, knikkers, Pokémon.
Wat ruil je waarvoor? En voor hoeveel?
Niet makkelijk!

=
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Laten we het eerst even kort over de tulp
hebben. Ooit was de tulp hét symbool van
rijkdom in Europa. Het was toen nog een
bijzonder zeldzame bloem die van ver overzee
werd ingevoerd. Rijke dames prikten een tulp
op hun jurk en betaalden er evenveel voor als
bijvoorbeeld voor acht vette varkens. Sommige
mensen ruilden al hun vee of zilverwerk
voor één tulpenbol die ze nog niet eens in
bloei hadden gezien. 300 jaar geleden werd
één enkele tulpenbol geruild voor een groot
herenhuis in Amsterdam! Men sprak in die tijd
over ‘bollenrazernij’ of ‘tulpengekte’. Gelukkig
greep de regering toen in en verbood de
ruilhandel met tulpenbollen.

!
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Dit is echt schelpengeld dat vroeger
in Thailand werd gebruikt.
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Ook schelpen werden ooit ingezet als ruilmiddel. Dat gebeurde doorheen de
geschiedenis op meerdere plaatsen in de wereld. Het kwam zelfs zo vaak voor
dat men sprak van ‘schelpengeld’.
Enkel bijzondere schelpen werden gebruikt als schelpengeld. En die schelpen
werden dan nog vervormd zodat iedereen zou kunnen zien dat het om een
betaalmiddel ging.
Schelpengeld werd tot aan de 19e eeuw gebruikt in Afrika, Azië, Australië en
Noord-Amerika.
Het probleem met het schelpengeld was dat de schelpen niet overal ter wereld
evenveel waard waren. In het ene gebied kon je met je hand vol schelpen rijk
zijn, terwijl je er in een ander gebied amper nog iets voor kreeg. Schelpen
gingen ook best vaak stuk.
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Betalen? Heb je een weegschaal bij?
Een stuk metaal is sterker dan een schelp. Het is duurzaam.
Je kunt het bovendien smelten en omvormen tot muntjes of klompjes.
Daar kun je dan mee betalen.
Maar van gewoon metaal is er veel. Het is dus niet veel waard. Dingen worden
pas kostbaar wanneer ze zeldzaam zijn en veel mensen ze willen bezitten.
Denk maar aan de tulp vroeger!
Edelmetalen zoals zilver en
goud zijn zeldzaam. Ze zijn
kostbaar en dus waardevol.
Dus smolt men zilver en
goud om tot muntjes. De
waarde van het muntje werd
berekend volgens het
gewicht van het muntje en de
prijs van het goud of zilver op
dat moment. Daarom zie je
op oude schilderijen mensen
vaak geld wegen voor ze iets
kopen.
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Maar ook die manier van betalen was niet perfect. Mensen speelden vals.
Ze verzwaarden hun weegschalen zodat hun geld zwaarder leek. Of ze
peuterden stukjes zilver of goud uit hun munten. Die vulden ze dan weer op
met gewoon metaal.
Zo werd het muntje minder waard, maar het woog wel nog evenveel.
Om dat te vermijden begon men muntjes te slaan uit gewone metalen.
Die muntjes hadden op zichzelf geen waarde meer.
Het muntje is gewoon waard wat erop staat. Als je het smelt,
is het dus bijna niets meer waard.
De Oude Chinezen betaalden niet altijd met
munten zoals wij die kennen. Ze goten hun geld
eerst in de vorm van gereedschappen zoals
messen, schoﬀels en sikkels.
Meer dan tweeduizend jaar geleden
maakten ze dan toch ronde munten
(met een vierkant gat in).
Ronde munten maakten tenminste
geen gaten in hun buidels en zakken
zoals de minigereedschappen dat
deden.
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Wil jij werken voor een velletje wc-papier?
Een gekke vraag?
Niet echt.
Wij betalen met muntjes en bankbiljetten. Op die muntjes en bankbiljetten
staan cijfers. Hoe hoger de cijfers, hoe meer de muntjes en bankbiljetten
waard zijn.
Maar eigenlijk zouden die bankbiljetten evenveel of even weinig waard
kunnen zijn als een velletje wc-papier.
Of draai het om: een velletje wc-papier kan zomaar ineens vijftig euro waard
zijn. Ik moet er alleen voor zorgen dat het voor jou die waarde krijgt.

=
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Stel je voor dat ik een feestje geef. Ik nodig jou en je hele klas uit. We eten pizza
en popcorn, drinken frisdrank en likken ijsjes. Na het feestje is het hele huis
vies en liggen alle kamers vol rommel. Ik heb geen zin om de hele boel alleen
op te ruimen. Dus zet ik een vriendin bij de deur. Die zorgt dat niemand naar
buiten kan. Alleen wie haar vijftig euro betaalt, mag vertrekken. Helaas hebben
jij en je vrienden zoveel geld niet bij.
Maar ... je mag ook betalen met een velletje wc-papier. Er is maar één rol wcpapier in huis en die ene rol hou ik vast. Jij krijgt pas een velletje van die rol
nadat je hebt helpen opruimen. Jouw loon bestaat dus uit één velletje wcpapier. Een velletje dat plots evenveel waard is als vijftig euro.
Er is maar één probleem. Van zodra jij en je vrienden terug thuis zijn is
datzelfde wc-papier niets meer waard.
Dat probleem heb je met bankbiljetten en munten gelukkig niet. Oef!
Da’s geen geld!
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Tot meer dan duizend jaar geleden
waren de Chinese munten erg zwaar.
Ze waren bovendien bijna niets waard.
De mensen lieten hun munten liever
in de winkel achter. Ze vroegen de
handelaar om een ontvangstbewijs uit te
schrijven. Dat briefje hielden ze dan bij.
De regering vond dit een goed idee,
ze gaven gedrukte biljetten uit met
vaste waarden. Dit waren de eerste
bankbiljetten.
Pas vijfhonderd jaar geleden begon
men ook in Europa met bankbiljetten
te werken.
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Een Chinees 'bankbiljet'
uit de 10e eeuw

Dit Russische bankbiljet is ruim 100 jaar oud.
Zie jij het verschil tussen de voor- en de achterkant?

Deze antieke bankbiljetten
komen uit Thailand.
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Steek jij je geld in je linker- of je rechtersok?
Vroeger werden mensen uitbetaald met een ‘loonzakje’. Ze kregen het loon dat
ze verdienden contant in een omslag of een zakje mee naar huis.
‘Contant’ betekent dat je met echt geld betaalt of betaald wordt.
Dat loon stopten de mensen dan thuis in een kistje. Er waren zelfs mensen
die hun geld in een sok of onder hun matras verstopten. Zo bang waren ze dat
iemand het zou komen stelen!
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Al gauw ontdekte men dat het veiliger was om
je geld bij een bank te bewaren. Steeds vaker
brachten de mensen hun geld naar de bank. De
bankbediende noteerde dan hoeveel geld je bij
de bank had afgegeven. Dat bedrag schreef hij
netjes in een boekje. De mensen noemden dat
hun ‘spaarboekje’. De bank betaalde per maand
ook een kleine vergoeding voor het geld op je
spaarboekje. Die vergoeding heet ‘rente’.
Hoe langer je het geld bij de bank liet staan, hoe
meer het opbracht. Wanneer je je geld nodig
had, ging je met je spaarboekje naar de bank.
De bankbediende gaf je dan je geld en noteerde
netjes in je boekje hoeveel je had meegenomen
en hoeveel geld je nog bij de bank had staan.

In dit boekje stond hoeveel
geld er precies op je
spaarrekening stond.
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Hoe rijk ben je zonder geld in je zakken?
Ook vandaag spreken de mensen nog steeds van hun ‘spaarboekje’.
Al hoef je al lang niet meer met je loonzakje of boekje naar de bank.
Je werk stort je loon direct op je rekening en wanneer je geld nodig
hebt gebruik je gewoon een ‘kaart’.
Je hebt het je ouders vast al vaak zien doen: betalen zonder munten
of biljetten. Dat doen ze met een ‘bankkaart’ of een ‘kredietkaart’.
Zowel de bankkaart, als de kredietkaart zien eruit als een plastic kaart
waarmee je kunt betalen.
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Toch zijn ze niet hetzelfde. Wanneer je iets koopt en betaalt met je bankkaart
gaat er meteen geld van je bankrekening. Hetzelfde gebeurt wanneer je met
je bankkaart geld afhaalt aan de bankautomaat. De biljetten die uit het toestel
in de muur komen, krijg je niet cadeau! Het totale bedrag dat je afhaalt, wordt
meteen van je rekening gehaald.
Wanneer je iets koopt en betaalt met je kredietkaart leent de bank het geld aan
jou. Het geld gaat dus niet meteen van je rekening. Jij moet het bedrag later zelf
terugbetalen.

© Madhourse / Shutterstock.com
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Je hebt het vast al wel op de radio of televisie gehoord:

“Let op!
Geld lenen
kost ook geld.”

Dat komt dus door de rente die je aan de bank moet
betalen wanneer je geld van de bank leent.
Hoe meer geld je leent en hoe langer je het geld leent,
hoe hoger de rente zal zijn.
Wanneer je spaart, betaalt de bank rente aan jou.
Helaas betaalt de bank jou niet evenveel rente wanneer je spaart,
als dat jij aan de bank betaalt wanneer je geld leent.
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Kijk maar eens naar volgend staafdiagram.
Zie je het verschil?

105
bedrag in euro’s
bedrag na rente

104
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%
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lening

spaarboekje
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Waarmee betalen jouw buren?
Gekke vraag? Niet echt. Nog niet zo lang geleden betaalden alle landen in
Europa met hun eigen munt. Telkens je naar een buurland reisde, moest je geld
omwisselen in de bank.
In België betaalde men met de Belgische frank. Wilde je even de grens over
om te gaan winkelen in Nederland? Dan had je guldens nodig. Bezocht je een
kerstmarkt in Duitsland, dan moest je voor marken zorgen. Voor elk land had je
een andere munt nodig. Handig was dat niet.
Daarom besloot men in 1992 om voor één Europese
munt te zorgen. Die zou eigenlijk eerst ‘ecu’ gaan
heten. Maar de Duitsers spreken dat uit als “ekoe”.
Dat vonden ze maar een belachelijke naam. Dus
moest men iets anders verzinnen. Het werd ‘euro’.
Op 1 januari 2002 werd de euro in twaalf landen tegelijk ingevoerd. België
was een van die twaalf landen. Ondertussen betalen sinds 1 januari 2015 al
negentien landen met de euro. Denemarken besloot om hun eigen munt te
houden. Het land maakt wel deel uit van de Europese Unie, maar betaalt niet
met euro’s. Ook het Verenigd Koninkrijk behield zijn munt, maar besliste
daarnaast in 2016 om uit de Unie te stappen, de zogenaamde ‘Brexit’.
24
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Nederland
België

Duitsland

Frankrijk

Italië
Spanje
Portugal
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Print je nog wat bankbiljetten voor mij?
Al eeuwenlang proberen mensen om geld na te maken. Ze slaan valse munten
en drukken valse bankbiljetten.
Vroeger was dat makkelijker dan nu. Want de banken doen hun best om het de
‘valsmunters’ zo lastig mogelijk te maken. En dat lukt hen steeds beter.
Al zijn er ook valsmunters die met hun slecht nagemaakte biljetten
onmiddellijk door de mand vallen.
Lees volgend artikel uit de krant Het Laatste Nieuws maar eens!
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VEURNE 15/05/2016 03u20

Jonge valsmunters ontsnappen
aan celstraf van een jaar
onderwijs
Twee leerlingen uit Veurne die in hun laatste jaar middelbaar
en.
zitten, hebben van de strafrechter een werkstraf van 100 u gekreg
unterij.
Daarmee ontsnappen ze aan een celstraf van 1 jaar voor valsm
in valse
De twee hadden het lumineuze plan opgevat om een handel
via
eurobiljetten op te zetten. Ze zochten contact met een crimineel
iljetten
internet. Ze reisden naar Nederland en kochten er 37 valse eurob
hten
van 50 euro. Zelf telden ze er 10 euro per stuk voor neer. Ze verkoc
van de
de biljetten aan hun vrienden voor 15 tot 20 euro per stuk. Veel
mand.
kopers waren zelf minderjarig. Maar ze vielen al snel door de
e,
Toen ze het valse biljet uitprobeerden in een nachtwinkel in Veurn
slecht
erg
n
rook de uitbater meteen onraad. “De biljetten waren gewoo
van een
nagemaakt”, aldus de procureur. “Er staat een minimumstraf
ze moeten
jaar op de feiten. Eventueel mag dat van mij met uitstel, maar
n in de
een duidelijk signaal krijgen.” De advocaten van het duo ginge
ige
jeugd
hun
verdediging. “Ze zijn heel erg dom geweest, dat klopt. In
r om
dommigheid dachten ze echt dat dit zou lukken. Het gaat eerde
t het duo
machogedrag dan om bewuste criminaliteit.” De rechter besloo
was? Weten
een vaderlijke preek te geven. “Ik vraag me af wat jullie plan
politie in
jullie dat al jullie minderjarige vrienden verhoord zijn door de
traf van
bijzijn van hun ouders? Plezant hoor.” De twee kregen een werks
100 uur. Als ze die niet doen, krijgen ze alsnog een jaar cel. (JHM
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Ontcijferde jij de geheime boodschappen
op je bankbiljetten al?
De euro heeft bankbiljetten met zeven verschillende
‘waarden’, namelijk 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro.
Op elk bankbiljet staat de kaart en de vlag van Europa.
Maar elke waarde heeft een andere kleur en een andere
grootte. Zo hou je ze goed uit elkaar.
Natuurlijk worden de bankbiljetten niet zomaar op
gewoon papier afgedrukt. Geld gaat door zeer veel
handen en moet stevig en slijtvast zijn. Daarom
worden de bankbiljetten gemaakt van katoenvezels.
De kleuren, letters en cijfers op de bankbiljetten
zijn ook niet afwasbaar.
Alle bankbiljetten hebben een veiligheidsdraad.
Daarnaast hebben ze ook allemaal een ‘watermerk’.
Dat is een stuk van het papier dat men dunner of
net dikker heeft gemaakt. Zo ontstaat een soort
tekening die je enkel kunt zien wanneer er licht
door het biljet valt.
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Wanneer je een eurobiljet vasthoudt, zul je ook een
soort folie zien. Op die folie zul je een afbeelding
ontdekken die van vorm en kleur verandert wanneer
je het biljet beweegt. Dat is een ‘hologram’. Zo’n
hologram laat een plat beeld door lichtinval lijken
op een 3D-afbeelding. Sommige waarden hebben
ook cijfers die van kleur veranderen wanneer je het
biljet beweegt.

Om zeker te weten of jouw bankbiljet
echt is, moet je dus drie dingen
doen: voelen, kijken en kantelen.

Op de eurobiljetten is reliëf
aangebracht. De cijfers zijn
wat dikker gedrukt en op
sommige biljetten staan er
voelbare lijntjes. Zo kunnen
ook blinden en slechtzienden
voelen welke waarde het biljet
in hun hand heeft.
Da’s geen geld!
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Hoeveel geld zit er in jouw zak?
Krijg jij zakgeld?
Vind je dat je genoeg zakgeld krijgt?
Of vind jij je ouders eerder gierig?
Spaar jij je geld?
Of geef je het meteen weer uit?
En waar geef je het dan aan uit?
Benieuwd hoeveel zakgeld
andere kinderen
van jouw leeftijd
gemiddeld krijgen
en waaraan ze hun
geld uitgeven?
Op de volgende
pagina’s ontdek je
het allemaal!
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Geld uitgeven
Enquête onder 200 acht- en negenjarige jongens
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games
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overige

Enquête onder 200 acht- en negenjarige meisjes
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Groeit er een geldboom in jouw tuin?
Geld maakt niet gelukkig, zegt men vaak.
Niet wanneer je te veel geld hebt. Maar ook niet wanneer je te weinig geld hebt.
Iedereen droomt er wel eens van: de lotto winnen. Of rijk en beroemd worden.
En wat je dan allemaal met het geld zou doen.
Maar eigenlijk willen we gewoon allemaal hetzelfde: simpelweg gelukkig zijn
met wat we hebben. Met niet te veel, maar ook niet te weinig.
Want niemand heeft een geldboom in de tuin. Of een ezeltje dat geld schijt.
Stel je voor!
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gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de
C70 M20 Y67 K0

auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort
M30 Y70 K0
uit de verkoop van die boeken. InC16België
beschermt de auteurswet de rechten van die mensen.

Wanneer u van boeken4of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de

uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneemt u hun dus een stuk van die vergoeding.
Daarom vragen auteurs en uitgevers u beschermde teksten niet zonder schriftelijke toestemming
te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over
kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vindt u op www.reprobel.be.
© Uitgeverij VAN IN, Wommelgem, 2017
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen
mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Eerste druk 2017

Auteur: Inge Bergh

ISBN 978-90-306-8269-1

Tekeningen: Hildebrandt

D/2017/0078/395

Vormgeving en cover: Wendy De Haes

Art. 569683/01

Begeleiding auteurs: Caroline Vanderhaegen

NUR 191

Da’s geen geld! | Inge Bergh

Da’s geen geld!
In de oertijd waren er geen winkels,
er was geen geld, je kon niks kopen.
Vandaag hebben we banken,
rekeningen en betaalkaarten.
Wie heeft het geld dan uitgevonden?

Da’s geen geld!
Inge Bergh | Veerle Hildebrandt

Geld is iets geks: metalen schijfjes en
papiertjes en daar kun je van alles mee
kopen. Dat was niet altijd zo. Het begon
heel lang geleden, toen mensen spullen
gingen ruilen. Weet je dat het eerste
‘geld’ soms zout was? Of schelpen en
tulpenbollen? Niet altijd handig …
En toen verschenen de eerste muntjes …
Ontdek ze in dit boek!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

NF-cover-200x200.indd 13,15

3

25/10/17 16:41

