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Goedemorgen, Juffrouw, Goedemorgen jongens en meisjes. 

Mijn spreekbeurt gaat over geld. 

 

Het ontstaan van geld  

Onze voorouders hadden geen geld. Als ze iets nodig hadden, ruilden ze dat. De bakker ruilde 
brood bij de slager voor vlees enz. Wanneer onze voorouders het met elkaar eens waren over 
de prijs van de producten die zij wilden ruilen, was iedereen tevreden. Als ze het niet eens 
waren, ontstonden er ruzies, soms zelfs oorlogen 

Om het ruilen makkelijker te maken en om minder spullen mee te nemen op hun lange reizen, 
namen onze voorouders kleine stukjes goud en zilver mee. Dat was handig. Goud en zilver 
waren veel waard en daarmee kon je dus veel kopen. 

Er eerste munten zijn gemaakt van goud en zilver. Later kwam er ook papiergeld bij. Dat ging 
zo. De bakker en de slager bewaarden hun gouden en zilveren munten bij de goudsmid. Als de 
bakker, de slager moest betalen, gaf hij hem een brief waarin stond dat de slager, die met zijn 
naam werd genoemd, zijn geld kon ophalen bij de goudsmid. Een dergelijke brief werd een 
geldwissel genoemd. Boeven hadden daar niets aan, want hun naam stond er niet op. Zo 
ontstond geld. 

De goudsmid moest steeds meer goud bewaren en mensen daarvan betalen. Hij werd bankier. 
De briefjes die hij uitgaf werden bankbiljetten genoemd. Zulke biljetten waren gemakkelijk na 
te maken, want niet iedereen kende de smid/bank. Soms waren er zelfs briefjes uit het 
buitenland. 

Er kwam een wet, waarin stond dat er maar 1 bank mocht zijn die bankbiljetten kon uitgeven. 
Dat werd de Centrale bank. Die kocht het goud van alle smeden, die in ruil daarvoor 
bankbiljetten kregen. Zo waren alle bankbiljetten in het gehele land hetzelfde. En iedereen wist 
dat hij, als hij wilde, bij de ene centrale bank een dergelijk biljet kon omruilen voor goud.    

De eerste Centrale Bank ter wereld was de Riksbank in Zweden. Die werd in 1668 opgericht.  

De Centrale bank van Nederland, De Nederlandsche Bank, werd in 1814 opgericht. Op 
Curaçao hebben wij sinds 1828 een Centrale Bank. Deze bank heet nu de Centrale Bank van 
Curaçao en Sint Maarten en heeft een kantoor op Scharloo en ook in Sint Maarten. 

 


