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Weetjes over geld

Historie
• De allereerste munten ter wereld zijn tussen 650 en 600 

v.Chr. geslagen in het westen van het huidige Turkije.
• In de middeleeuwen werd je voor het vervalsen van 

munten in kokende olie gegooid.
• De zwaarste munten (waarmee ook echt betaald werd) 

wogen 19,7 kilo. Ze waren van koper en werden in 1644 in 
Zweden geslagen.

• In 2013 is een Amerikaanse dollar uit 1794 geveild voor 8,5 
miljoen euro. Dit is dan ook de duurste munt ter wereld.

Eurobiljetten
• Het had niet veel gescheeld of we hadden nu allemaal 

betaald met de ecu. De ecu was namelijk de ‘administra-
tieve’ voorloper van de euro. De Fransen zagen het wel 
zitten, deze vernoeming naar een oude Franse munt, de 
écu. Het ging de Duitsers iets te ver om hun nieuwe betaal-
middel met ‘ekoe’ aan te spreken en dus werd het de euro.

• Het centrale thema in het ontwerp van de eurobiljetten zijn 
open ramen/vensters uit de verschillende perioden van de 
Europese cultuurgeschiedenis. Zij symboliseren de open-
heid en samenwerking tussen de eurolanden. De bruggen 
op de achterkant symboliseren de communicatie tussen de 
eurolanden en de eurolanden met de rest van de wereld.

• Het eurobiljet wordt op twaalf verschillende plaatsen in 
Europa gemaakt. Toch zijn ze allemaal hetzelfde. 

• Jaarlijks worden in Europa ongeveer 6 miljard eurobil-
jetten gemaakt. Er zijn bijna 22 miljard eurobiljetten in 
omloop binnen het eurosysteem (en daarbuiten).

• Als je alle eurobiljetten in omloop achter elkaar legt ont-
staat er een lint dat 75 keer om de aarde gaat. 

• Het maken van een vijfeurobiljet is goedkoper dan het 
maken van een vijfhonderdeurobiljet. Maar het verschil is 
nog altijd niet meer dan centen per duizend biljetten.

• De eurobiljetten die door Nederland zijn gemaakt bestaan 
sinds 2017 voor 86% uit duurzaam geteeld katoen. Dit 
maakt het biljet het meest duurzame biljet ter wereld. 

Euromunten
• Niet alleen eurobiljetten maar ook euromunten worden 

vervalst. Niet op grote schaal, want maar één op de miljoen 
euromunten in omloop is vals.

• De eurolanden mogen zelf bepalen wat er op de rand van 
de twee-euromunten komt te staan. Uit historische over-
wegingen staat bij ons nog steeds ‘God zij met ons’ op de 
rand.

Duistere praktijken
• De meeste vijfhonderdeurobiljetten binnen het eurosys-

teem bevinden zich in Spanje vanwege de ‘innige’ band 
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met Zuid-Amerika (onder andere Colombia) wat betreft 
de drugstransporten. De centrale bank van Spanje merkt 
overigens niets van deze ‘extra’ biljetten omdat de biljetten 
zich nagenoeg allemaal in het (illegale) contante circuit 
bevinden.

• Op een gemiddeld eurobiljet leven zo’n 11.000 bacteriën, 
maar op een groot aantal zijn ook sporen van cocaïne te 
vinden. Dat komt doordat drugskoeriers (én gebruikers) 
het geld vaak aanraken met coke bezoedelde handen, en 
omdat veel cokegebruikers biljetten oprollen tot een ‘rietje’ 
om coke te snuiven. Wanneer dit geld vervolgens in pinau-
tomaten terechtkomt, zorgen de borstels en rollers in die 
automaten ervoor dat de coke op ander geld belandt.

Vals geld
• Het meest vervalste biljet in Nederland is het vijftigeuro-

biljet van de eerste serie.
• In 2018 zijn er in Nederland ongeveer 37.000 valse biljetten 

aangetroffen in circulatie. Dat is een daling vergeleken met 
de afgelopen drie jaar. 

• De zwaarste gevangenisstraf die je in Nederland kunt 
krijgen voor valsemunterij bedraagt negen jaar of een geld-
boete tot 76.000 euro.

• Het meest bizarre falsificaat dat De Nederlandsche Bank 
aantrof is een verkleinde kopie van de voorzijde van een 
bestaand type falsificaat. Dus een vervalsing van een ver-
valsing. 

Betalen anno 2019
• In 2018 hebben consumenten 61% van hun aankopen 

betaald met de pinpas en 39% met contant geld.
• DNB wil niet dat Nederland cashless wordt. Contant geld 

is nog belangrijk voor bepaalde groepen in de samenleving 
en als back-up wanneer girale betalingen uitvallen.

• In Zweden start volgend jaar een test met de e-krona: een 
digitale munt. Het Scandinavische land onderzoekt hoe 
een toekomst zonder cash geld eruit kan zien.

• DNB acht de blockchaintechnologie nog niet volwassen 
genoeg om een rol te spelen in het betalingsverkeer (te 
traag, te weinig transacties per seconde, niet duurzaam), 
maar ziet wellicht op termijn mogelijkheden voor trans-
acties in de financiële wereld. <<
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