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Met gz2iJke

DE GESCHIEDENIS VAN GELD

et is een zonnige dag in het voorjaar van het jaar 1108. Rachel

is blij, want haar kippen hebben eieren gelegd. Veel eieren.
maag rammelt, dus ze lust wel een eitje. Het liefst

op een lekkere versgebakken bruine boterham, Maar die heeft Rachel



niet. 
Misschien is 

er nog wel 
iemand die trek heeft in een boterham

met ei, 
denkt ze. 

Hopelijk is dat dan iemand met brood, zodat ze eieren

kan 
ruilenvoorbrood. 

Eerst klopt ze 
aan bij de buurvrouw. 'Ik heb verse

eieren: roept 
ze. 'Heb jij toevallig brood? Ruilen?'

De buurvrouw 
steekt haar hoofd om de hoek van de hut. 'Sorry, geen

brood. lk heb 
alleen zelfgemaakte 

kleipotten om te ruilen. Wil je die?'

Rachel schudt haar 
hoofd. Daar heeft ze niks aan. Ze heeft honger,

potten heeft ze niet 
nodig.

Met lege maag gaat Rachel naar de markt. Daar is de kans het grootst

dat ze brood kan krijgen en haar eitjes kan ruilen. Ze komt bij de bale

kei, dieversgebakkenbroden heeft liggen. 'Wil je een brood ruilen voor

vijf eieren?' vraagt ze de bakker.

De bakker schudt zijn hoofd. 'Jammer, Lea was hier net en zij heeft al

eieren geruild voor brood. lk heb geen eieren meer nodig. Maar als je

mij een lekker kippetje kunt brengen, krijg je zes broden.'

Rachel schudt haar hoofd. Haar kippen ruilt ze nooit in, zelfs niet

eentje, want dan heeft ze straks niet genoeg eieren meer. Ze loopt ver-

der. Misschien kan ze wat melk of wat groente of fruit krijgen. Ze komt

bij de groentekraam, waar alleen nog wat appels liggen. 'Wil je appels

ruilen voor eieren?' vraagt Rachel.

De groenteman knikt blij. 'Ja, graag!'

Rachel kijkt nog eens goed naar de appels om een paar mooie 
uit te

zoeken. Ze schrikt. Ze hebben bruine plekken en beginnen al te rimpe-

len. 'Deze appels zijn niet meer goed. Die wil ik niet.
De 

groenteman 
kijkt 

teleurgesteld. Ze kunnen nog prima, als je ze

vandaag 
maar eet,' zegt hij. 'Eén eitje maar, voor vier appels.

Vooruit dan maar, denkt Rachel. Ze loopt verder. Als ze 
nou meel

en melk kan krijgen, kan ze appelpannenkoeken bakken. Heerlijk. Oen wat boter heeft ze ook nodig. De melkboer heeft melk en boterhaar. Maar dat kost haar wel tien eieren. Dan heeft ze nog maar zes
eieren over orn te ruilen. De rest wil ze zelf opeten,Abraham 

handelt in meel. 'Hoeveel meel kan ik krij gen voor zes eie-
ren?' vraagt Rachel,

'Een kilo,' 
antwoordt 

Abraham.



Rachel is opgelucht. Ze heeft dan wel geen brood, maar wel melk,
boter, meel, appels en eieren. De komende dagen kan ze eten. Daarna
hebben de kippen hopelijk weer nieuwe eieren gelegd en moet ze
opnieuw naar de markt om te ruilen.

RUILEN DOET (NIET) HUILEN

Vroeger hadden mensen nog geen geld. Ze moesten aan eten
en spullen komen door te ruilen. Dat ruilen was een heel gedoe. Je
kon lang niet altijd de spullen krijgen die je wilde hebben en ze bewa-
ren was ook lastig. Geld werd dus uitgevonden om makkelijk te kun-
oen ruilen. Dat gebeurde al heel lang geleden. Toen waren er alleen
nog geen munten. Er zijn heel veel verschillende dingen gebruikt als
geld, zoals zout, kralen, schelpen, munten en klompjes zilver en goud.

Geld moet aan een paar voorwaarden voldoen. Het moet niet beder-

ven, want je moet het kunnen bewaren. Een klein beetje moet al veel

waard zijn, zodat je niet hoeft te slepen met koffers vol kralen om een

brood te kopen. Verder moet iedereen het graag willen hebben. En het

moet zeldzaam zijn, want anders is het al snel niks meer waard.

Y GOUDKLOMP TOT CREDITCARD

GOUDEN EN ZILVEREN KLOMPJES

Goud erv zilver was vroeger al een handig ruilmiddel, want

eers klein beetje ervan Rad grote waarde. Je hoefde een

mee te nemen orn iets te kunnen kopen. let

dat je steeds moe%t wegen hoe het goucj

bedachten zilveren en

die precies even l)un je pr voor

munt kopen je vun de eerl klojnpje

rrjalten, %teedv evenveel
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Slimmeriken schraapten weleens wat van de munten af. Met

een heleboel schaafsel konden ze weer nieuwe munten maken. De

oude munt werd minder waard, maar dat merkte niemand want je

kwam er pas achter als je de munt woog. Om dat schaven te voor-

komen, bedachten de muntmakers dat er ribbeltjes moesten komen

aan de zijkant van een munt. Dan zag je het meteen als er iets was

verdwenen.

OUD GELD

De oudste verhalen over geld komen uit Mesopotamië, de

?lek Irak ligt. Rond 2500 v. Chr. werd daar al heel veel

gehandeld. Het gebied had een overvloed aan graan, maar gebrek

bijvoorbeeld steen en metaal. Daarom zetten ze handelsroutes

op, zo'n handelsroute trokken de handelaren met karren vol graan

ondere gebieden om het graan te ruilen voor spullen die ze nodig

hadden. Handelaren hakten zilver in kleine stukjes om mee te beta-

Iem. Mensen hadden ook een soort kasboek. Alle verkopen werden
Heel

opgeschreven in spijkerschrift op kleitabletten.

handig, anders hadden we nu niet geweten dat

toen met brokjes zilver betaalden.



SCHELPEN

Ook in andere delen van de wereld werden verschillende soor-

ten geld uitgevonden. In China bijvoorbeeld waren mensen rond

1500 v. Chr. heel enthousiast over kaurischelpen om mee te betalen.

Dat zijn van die schelpjes die je nu vaak in kettingen ziet. Een schelp

was dan ook het teken voor geld in de Chinese taal. Schelpen waren

daar heel zeldzaam. Later kwamen er meer wegen naar het strand
en werden schelpen minder waard. Toch werden schelpen rondom de

Indische Oceaan nog tot 1800 weleens als betaalmiddel gebruikt.

MUNTEN

BETALEN WEGEN

Lydië, ruw een deel van Turkije, was een klein landje, maar
wel ket eerste land dat rond 640 v. Chr. echte munten Rad.
De Lydiers rnaakten munten met een standaardbedrag en -afmeting.
Er kwam een stempel op orn de echtheid aan te tonen. Niemand
hoefde rneer goud en zilver af te wegen, je kon gewoon munten tellen
Hierdoor kwamen veel handelaren naar Lydie en het kleine landje
'Werd hartstikke rok. Er kwamen zelfs voor het eer st echte winkels

GRAAN

in het oude werden cÀe eerste banken opgericht,
Iedereen betaalde (junr kregen ook
uitbetaald in graan, zoo kilo per 1)vlt kon neltuur-

niet zo mee nu(lt nell)en grote
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graanschuren waar je graan kon achterlaten als je te veel had of juist

lenen als je te weinig had. Daarvoor kreeg je een bewijs op papier

waarmee je kon handelen. Je kon met dat bewijs natuurlijk ook je

graan ophalen, zelfs bij een andere schuur dan waar je het had ach-

tergelaten. Superhandig.

BRIEFJES

Iru de 10 e eetxw werd Ret eer-

ste papiergeld (Aitoevoru-
den. Munten waren best groot

en zwaar en Chinezen vonden de

munten onhandig. Daarom gaven ze

hun munten soms aan een koopman die

een bonnetje schreef waarop stond hoeveel munten hij in bewa-

had. Die bonnetjes waren makkelijk mee te nemen, en ze konden

weer worden ingewisseld voor munten. Na een tijdje waren er

zoveel briefjes in omloop dat je met zo'n briefje kon betalen. Je hoefde

met eerst in te wisselen voor munten. Toen de keizer merkte dat

Edereen met de bonnetjes handelde, liet hij officiële briefjes maken

de moeilijk te vervalsen waren: de eerste bankbiljetten.
In werd het eerste papiergeld pas in 1660 uitgevonden. Dat

in Zvveden orndQt er in dat land een tekort was aan kope(

•vverd opeens duur en het materiaal van de munten werd meer

don er op het muntje stond. Iedereen ging snel naar de

zijri muntjes op te holen en die te verkopen aan koperhande-
toe banv had niet zoveel munten op voorraacl. Daarom kregen

Cc een papieren bewijsje dat ze tater konden inwisselen voor

Die papiertjes werden bankbiljetten.



RENTE

I ru de 13e eeuw richtten Italianen de eerste banken in

Europa op. Ze leenden geld uit. Je moest later een hoger geldbedrag

terugbetalen dan je had geleend. Rente heffen mocht alleen niet van

de kerk. En de kerk was de baas in die tijd in Italie. Dus deden ze he r

met een 'wissel'. Degene die geld wilde lenen, verkocht die wissel aan

de bank. Later kocht hij hem dan terug voor een hoger bedrag.

15
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BANKEN

Met de uitvinding van Ret geld ontstonden ook de eerste

banken. Vroeger leenden rijke mensen geld uit aan arme mensen

die geld nodig hadden. Die arme mensen moesten het geld met re

terugbetalen. Omdat rijke mensen dat steeds meer gingen

er ook veel geld mee verdienden, richtten er beciri!tjes

Ger t.te echte banken. Je gaf er je gold af om vellig te k

er geld lenen

botoken nu werken nog tclclk

et) uit te lenen 1

(Alle t

ervoor (jut geld vun

25



CREDITCARD

CD

Een creditcard is een kaart wddrrnee je 5100
kunt betalen zonder dat Ret je direct

geld kost. De creditcardmaatschappij schiet

het voor, jij hoeft de rekening pas later te betalen.

De creditcard is uitgevonden in Amerika in 1950. Het ging toen heel

goed met de economie en mensen kochten auto's, meubels en andere

spullen. Het liefst namen ze de spullen gelijk mee, maar betaalden ze

niet gelijk.

Het idee voor de creditcard werd bedacht door twee mannen, Frank

en Ralph. Frank was lekker uit eten toen hij ontdekte dat hij zijn porte-

monnee in de zak van een andere jas had laten zitten. Zijn vrouw

betaalde de rekening. Frank vond dat hartstikke vervelend, daarom

bedacht hij een kaart waarmee je zonder geld kon betalen. Hij richtte

samen met zijn advocaat Ralph creditcardmaatschappij Diners' Club

op. Eigenlijk was de kaart alleen bedoeld voor restaurants in New

York, maar al snel kon je er ook een hotel mee betalen of spullen mee

kopen. Toen winkels merkten dat klanten veel meer spullen kochten

als ze rnet een creditcard konden betalen, waren ze hartstikke blij

met de creditcard.

BETAALCHEQUE

De betaalcReqtAe bestddt niet meer,

EQUE want iedereen Reeft een pinpas om mee

te betalen. Vroeger kon je met een betaal-

cheque grotere bedragen betalen. Degene aan wie

werd betaald, kon het geld innen bij de bank. Er zat een maximclnn

zr.rcntiebedrag op. Dat bedrag werd sowieso door de bank uitbetaald'
Je ook meer op de cheque schrijven, maar dan moest je wel

geld op je rekening hebben, Anders kreeg je het niet.
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DE BANKPAS

3e Roeft geen geld meer mee te nemen alsje iets wilt kopert.
Je neemt je pas of je telefoon mee en daar betaal je mee. Lekker mak-

kelijk en veilig. Als je iets koopt, wordt het afgeschreven van je bank-

rekening. Zakgeld, studiefinanciering of salaris wordt op die
rekening gestort.

De pinpas werd rond 1990 uitgevonden. Vooral

om betalen veiliger te maken, want het is niet

langer nodig veel contant geld mee te nemen

in je portemonnee. Vooral als je dure spullen

wilt kopen is dat fijn. Er kwam een centrale

computer waar alle banken zich bij konden

aansluiten. Inmiddels is er een hele serie
aan elkaar geschakelde verbindingen die
het mogelijk maken dat je overal met je
pinpas kunt betalen. Contant geld begint
langzamerhand te verdwijnen. Betalen

gaat van de ene rekening naar de andere.
Het bedrag wordt van de ene rekening afge-

schreven en op de andere bijgeschreven. De
bank verplaatst geen papiergeld of munten van

de ene naar de andere kant, de computer veran-
dert de getallen in de administratie.

et is maart 1848. Samuel Brannan loopt San Francisco bin-
nen. In zijn ene hand heeft hij zijn hoed, in zijn andere hand

neen flesje gevuld met goud. 'Goucl! Goud uit de American
River,' roept hij, terwijl hij met het flesje zwaait. Mensen blijven stil-
staan en staren naar Samuel, Heeft hij vlakbij goud gevonden? Zou dat
kunnen? Dat willen zij ook wel!



Alle inwoners 
van San Francisco 

- gelukkig waren dat er in die tijd

nog niet zoveel 
als nu - trekken snel naar de rivier, op zoek naar goud.

De stad is al 
snel verlaten, iedereen staat bij de rivier. De 

mensen heb-

ben pannetjes bij zich. Als je daar water in opvangt en hard roert, zinken

de zware gouddeeltjes 
naar de bodem. Rondom de rivier hakken ze rot-

sen uit op zoek naar goud. Met 
succes: de inwoners van San Francisco

vinden goud, veel goud. Niet alleen in de rivier, maar ook in de bergen

eromheen, de Sierra Nevada. Omdat het goud zo makkelijk te vinden

is, worden de mensen snel rijk. Algauw verspreidt het nieuws over de

vondst van goud zich dan ook door heel Californië. Iedereen die kan

werken en van avontuur houdt, trekt ernaartoe. Mannen uit naastge-

legen provincies willen meeprofiteren van de goudvelden en trekken

'vznuit het noorden Californië binnen. Daar vinden ze nog meer goud,

in de Klamath Mountains.

De verhalen over de enorme goudvondst verbreiden zich door het

hele land. Een jaar na de eerste vondst komen er 50.000 tot 60.000

Amerikanen naar Californië, op zoek naar rijkdom. En wanneer het

nieuws over het goud over de hele wereld bekend wordt, komen er Zuid-

Amerikanen, Europeanen, Chinezen en Australiërs naar Californië,

om mee te delven.

Omdat de meeste goudzoekers aankomen in San Francisco, en van-

uit daar doortrekken naar de goudvelden, groeit de stad. De haven

wordt gebruikt orn voorraden eten en andere noodzakelijke spullen

aan te voeren voor al die mensen die op zoek zijn naar goud. Voor de

goudvondst 
kwamen er 25 schepen per jaar aan in de haven, 

na de

goudvondst waren het er wel 800.
Twee jaar na de eerste vondst is al het goud dat makkelijk te vinden

wel gedolven. 
Amerikanen beginnen buitenlanders weg te jagen

van de 
goudvelden. 

Een paar jaar later is het helemaal klaar met 
het

goud 
winnen. Het goud is op, Sommige mensen trekken 

verder, bij-

voorbeeld naar Nevada, om daar te delven. Maar de meeste goudzoe-
gaan weer gewoon aan het werk. Bijvoorbeeld als kok, koopman

of wjrilœ)ier,
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X GOUD

Goud speelt
0e hebt gelezen over de geschiedenis van geld.

daar een belangrijke rol in. Want verschillende soorten munten en

bankbiljetten verdwenen, maar goud is altijd geliefd geweest.

De oude Egyptenaren zijn de ontdekkers van goud en ze waren er

dol op. De bijzondere graftombes van de machtige farao's lagen hele-

maal vol met gouden spulletjes. De sieraden, bekers en glimmende

dodenmaskers die de Egyptenaren maakten voor de mummies van

de farao's, waren allemaal van goud, of versierd met goud. Ze betaal-

den ook met goud. Ook de Azteken en Inca's, die lang geleden in Zuid-

Amerika woonden, maakten QI allerlei voorwerpen van goud.

Goud heeft altijd veel waarde gehad. Niet alleen omdat het mooi

en bijzonder is, maar ook omdat het schaars is. Het komt maar wei-

voor in de natuur en het is moeilijk te delven. Mensen hebben en

houden ook altijd vertrouwen in goud. Daarom heeft het vroeger en
nu over de hele wereld dienstgedaan als betaalmiddel. Ons Europese

is jarenlang 'verzekerd' geweest van waarde door een goudvoor-
raad achter de hand te houden in een kluis. De prijs van goud wisselt.

is de vraag hoog en dan wordt goud duurder.
Gaud is een edelmetaal. Dat betekent dat het geen last heeft van

oxidatie of zuur. Het blijft altijd mooi. Dat hebben niet veel metalen.
zilver heeft dat ook.

is vrij zwaar. Een klompje goud is zwaarder dan een ander
rret-ccl van dezelfde afmeting. Verder heeft het een bijzondere kleuc

ir. vrij zocht voor een metaal. Daarom wordt er vaak een ander
zoals zilver of koper toegevoegd om er bijvoorbeeld munten 0f

mee te kunnen maken.veel plekken in de wereld komt goud voor. Het wordt veel gewon-iT) 
Ook in Noord- en Zuid-Amerika wordt nog wel goud

Moor vooral in China wordt nu veel goud gedolven.
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NuGGET

Een goudklomp wordt ook wel 'nugget' genoemd. De grootste

goudklomp die ooit is gevonden werd in 2018 opgegraven in Australië.

Henry Dole vond een goudklomp van 93,5 kilo. De klomp bevat 68 kilo

goud, de rest is steen. Diezelfde dag vonden mijnwerkers een klomp

van 63 kilo, waarvan 46 kilo goud. Samen zijn de nuggets naar schat-

ting 11,2 miljoen euro waard.

Véér deze megavondst waren de 'Welcome stranger' en de 'Canad-

goudklomp' de grootste nuggçts die .ooit waren gevonden. De

Welcome stranger van 78 kilo werd in 186$in Australië gevonden, de

Canaâ-nugget met een gewicht van 60 kild in- Brazilië.
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