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Welkom in het museum van de Nationale Bank van 

België! 

De Nationale Bank wordt ook wel eens de Belgische ‘bank der banken’ 

genoemd. Je kan er geen rekening openen of jouw spaargeld storten, 

want enkel commerciële banken kunnen een rekening hebben bij de 

Nationale Bank. 

Wat is dan het doel van deze bank? 

De belangrijkste doelstelling van de Nationale Bank van België, de 

centrale bank van het Koninkrijk België, is de financiële stabiliteit van het 

land te verzekeren. Met andere woorden zorgt die ervoor dat je 

vertrouwen kunt hebben in de banken waaraan je jouw geld 

toevertrouwt. Om deze doelstelling te bereiken, heeft de Nationale Bank 

van België 3 hoofdrollen: 

- Monetair beleid: zorgen voor prijsstabiliteit 

- Prudentieel toezicht: toezicht op de banken en het aanpassen 

van de regels die zij moeten volgen   

- De circulatie van munten en biljetten in het hele land 

Sinds de komst van de euro werkt de Nationale Bank van België samen 

met de andere centrale banken van de landen van de eurozone en de 

Europese Centrale Bank (ECB). Het maakt deel uit van het Eurosysteem 

dat toezicht houdt op onze gemeenschappelijke munt. 

 

In jouw handen heb je een boekje dat je door een historische rondleiding 

in het museum loodst (plan op de achterkant van het boekje). Je ontdekt 

ondertussen de evolutie van betaalmiddelen, van het moment dat het 

begrip ‘geld’ zoals wij het kennen nog niet bestond, tot onze euro.  

 

Om de audiogids te gebruiken : 

  

  



 

4 

1. De eerste munten 

De eerste munten dateren uit de 7e eeuw voor Christus in het koninkrijk 

Lydia (nu Turkije). Ze waren oorspronkelijk gemaakt van electrum. De 

waarde van een munt was afhankelijk van de hoeveelheid edelmetaal 

die erin was verwerkt en dus van het gewicht van de munt. 

Hoe zwaarder de munt, hoe ................ de waarde wordt.  

Geld is een betaalmiddel, maar het kan ook een propagandamiddel 

zijn. Dat wil zeggen dat het mogelijk is om via de circulatie van munten 

een politieke, symbolische of andere boodschap over te brengen. 

Koning Croesus (596 - 547 v. Chr.) kende dit principe maar al te goed. 

De munt van Croesus in de vitrine is een van de oudste zuiver gouden 

munten die tot op heden bekend is. 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze info in het achterhoofd : Welke politieke boodschap wil 

Croesus overbrengen? Wie is het sterkste dier? 

………………………………………………………………………………………….. 

Wandel verder naast de tijdlijn. In 44 voor Christus liet 

Julius Caesar zich op deze munt afbeelden. Die 

munten zouden in het hele Romeinse grondgebied 

worden gebruikt. Wat zou zijn doel hiervan kunnen zijn? 

Omcirkel het juiste antwoord op de volgende 

bladzijde. 

 

De leeuw symboliseert het 

Lydische volk en meer 

bepaald koning Croesus. 

De stier vertegenwoordigt het Perzische 

volk en zijn koning Cyrus II die een deel 

van het Midden-Oosten bezette. 
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Omcirkel het antwoord dat volgens jou juist is: 

A. Julius Caesar vond zichzelf heel knap en wilde dat het hele 

Romeinse volk hem zou bewonderen.  

B. Julius Caesar wilde laten zien dat hij de absolute heerser van 

Rome was. 

C. Julius Caesar wilde beeldhouwers helpen. De kunstenaars 

konden het ontwerp van het werk als model gebruiken. 

Na hem zouden de Romeinse keizers ook munten slaan met hun eigen 

beeltenis. Het slaan van munten was een vorstelijk recht: elk staatshoofd 

kon zijn eigen munt uitgeven. Ook vandaag staat de Belgische koning 

nog steeds op onze euro's afgebeeld, maar dat is meer vanwege de 

traditie van het monetaire portretteren dan voor 

propagandadoeleinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KELTISCHE MUNTEN - GRIEKSE IMITATIES 

Vergelijk de Keltische munten met de Griekse, wat valt op? Het is 

duidelijk waar de Kelten hun inspiratie haalden. De geabstraheerde 

munten van de Kelten kenden echter grote verschillen met de 

Griekse munten.  

Deze Keltische munten zijn geïnspireerd op een en dezelfde Griekse 

munt. 

 
 

Op welke munt is die geïnspireerd? 

 

□         □ 
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2. De eerste biljetten 

In Europa circuleerden in de middeleeuwen verschillende soorten 

munten: klein wisselgeld voor lokale transacties, maar ook 

hoogwaardige gouden en zilveren munten voor grote beurzen en door 

landheren.  

Plaats jezelf in de schoenen van een plaatselijke heer die zijn landgoed 

van bossen, velden, vee en boeren beheert. Wanneer je naar de markt 

gaat of troepen rekruteert om je macht te verdedigen, betaal je in 

gouden en zilveren munten. Een vriend van jou kent een reiziger, Marco 

Polo, die naar China is gegaan. Hij zegt dat ze daar een "vliegende 

munt" gebruiken: papier. Je bent erg verrast! 

Luister naar het audioverhaal van Marco Polo en beantwoord de 

onderstaande vragen. 

Waarom ben je verrast door deze betaalmethode? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Wat is er voor jou, een middeleeuwse heer, waardevol ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Chinees biljet van 1000 cash 

Chinees biljet van 1000 cash 

HOE WEET JE DAT DIT BILJET 1000 CASH WAARD IS ? 

 

   

 

 

1 munt =10 cash            10 munten per stapel    10 stapels 

X 10 

10 (waarde) X 10 munten X 10 stapels = 1000 cash 
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3. De wisseltafel, een tafel als geen andere  

Wat doet dit object in het museum van de Nationale Bank? Het is een 

wisseltafel. Deze houten tafel was het belangrijkste instrument van de 

geldwisselaar, een beroep dat al in de 13e eeuw in Italië voorkwam. Hun 

belangrijkste rol was het omwisselen van munten van de ene 

munteenheid naar een andere, zodat kooplieden van buiten de stad 

zaken konden doen op lokale beurzen en markten.  

Toen verscheen de wisselbrief: een papiertje dat de storting van een 

geldbedrag bij een geldwisselaar bevestigde. Het was een papier dat 

waarde had omdat het als betaalmiddel kon worden gebruikt of 

opnieuw kon worden ingeruild voor munten bij een geldwisselaar.  

Hier is een voorbeeld van een handelsbeurs in 4 stappen. Zorg ervoor dat 

elk cijfer overeenkomt met de juiste beschrijving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 2 

1 

4 
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Beschrijvingen : 
 

John geeft de voorkeur aan het gebruik van munten en gaat 

dan naar Massimo Junior om de wisselbrief om te ruilen voor 

munten.  

 

Pieter verkocht zijn hele voorraad lakens. Hij gaat naar de 

geldwisselaar Massimo Senior, zodat hij niet zelf zijn munten moet 

bijhouden. In ruil krijgt hij een wisselbrief voor de borg. 

 

Massimo Junior en Massimo Senior komen samen om de munten 

te tellen die ze in hun wisselaarstafel hebben liggen. 

 

Omdat hij geen voorraad meer heeft, moet Pieter in Engeland 

wol kopen om nieuwe lakens te maken. Hij koopt zijn wol van 

John met de wisselbrief aan aankoopwaarde. 

 

De wisselbrief : 

Vul deze wisselbrief verder aan door de juiste woorden uit het kader te 

kiezen. 

 

 

 

 

 

 

 

01 december 1632 
………………..heeft tot 20 dagen na deze datum de 
som van ….……. denieren ontvangen van 
………….……..  

 

Kies uit volgende woorden : 

Pieter - Massimo Senior – 1000 – John - 200 



 

10 

4. Oprichting van de Nationale Bank van België 

Op 5 mei 1850 ondertekende 

Koning Leopold I de wet tot 

oprichting van de Nationale Bank. 

Vanaf dat moment kreeg het een 

monopolie op de uitgifte van 

bankbiljetten, wat eerder door de 

privébanken werd gedeeld. In 

1851 gaf de Nationale Bank haar 

eerste serie bankbiljetten uit. Deze 1.000, 500, 100, 50 en 20 

frankbiljetten werden eerst uit een boekje gehaald waaruit het biljet 

werd gescheurd, en daarna gefrankeerd met rode en zwarte fiscale 

zegels. 

Kijk goed naar het briefje van 20 frank in de vitrine (nummer 20). Het 

is ondertekend door François-Philippe de Haussy.  

Wat was de functie van deze persoon?............……………………. 

Weet je wie onze eurobiljetten ondertekent?…………………………… 

HANDGETEKENDE BILJETTEN  

Hoe komt het dat de gouverneur niet al zijn tijd moest besteden aan het 

ondertekenen van de eerste bankbiljetten van de Nationale Bank van 

België? 

A. De bankbiljetten werden zo dun gedrukt op katoenpapier dat hij 

met speciale inkt gemakkelijk stapels bankbiljetten in één keer kon 

signeren. 

B. 1.000 frank in 1850 was ongeveer een jaarsalaris voor een Belgische 

werknemer. De behoefte aan bankbiljetten was daarom beperkt, zodat 

er weinig biljetten werden uitgegeven. 

C.  50 werknemers van de bank hadden een uitzonderlijke machtiging 

gekregen om de bankbiljetten te ondertekenen in plaats van de 

gouverneur. 
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Pierre Wunsch, gouverneur van 

de Nationale Bank van België 

sinds 2019 

François-Philippe de Haussy, 

eerste gouverneur van de 

Nationale Bank van België 

(1850-1869) 
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5. Noodgeld 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een tekort aan geld, vooral voor 

kleine betalingen. Een van de oplossingen die meer dan 600 

gemeentebesturen vonden, was om zelf noodgeld uit te geven. Dit geld 

had vaak de vorm van kleine biljetten, maar soms ook van metalen 

munten. Specifiek voor elke gemeente, werden ze slechts gedurende 

een beperkte periode in het genoemde gebied gebruikt. 

Bekijk het scherm met onze collectie Belgisch noodgeld in het museum. 

Zoek jouw gemeente (of een andere nabijgelegen gemeente), 

selecteer een van de biljetten en beantwoord waar mogelijk de 

volgende vragen.  

- Wat is de waarde van het biljet?  

…………………………………………………………………………………………. 

- Waar was het biljet geldig? 

…………………………………………………………………………………………. 

- Voor welke periode was het geldig? 

…………………………………………………………………………………………. 

- Wie heeft het biljet getekend? 

…………………………………………………………………………………………

 

Hier is een voorbeeld van noodgeld voor de gemeente Antwerpen. 
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In 1996 werd een tekenwedstrijd gehouden om het ontwerp van onze 

eerste eurobankbiljetten te bepalen. De thema's waren "Tijdperken en 

architectuurstijlen in Europa" en "Abstract-modern". Herken je van deze 

vier projecten het winnende ontwerp? 

 

DE INVOERING VAN DE EURO 

Sinds 1 januari 2002 betalen we officieel met eurobiljetten en -

munten. De Belgische frank is geen wettig betaalmiddel meer en 

behoort sindsdien tot het verleden. De onderstaande slogan was 

bedoeld om de Belgen te laten wennen aan het tellen in euro's. 
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6. Goederengeld 

Vandaag de dag gebruiken we veel efficiënte en snelle 

betaalmiddelen: munten, bankbiljetten, bankkaarten en zelfs 

smartphones. In het verleden werden totaal andere voorwerpen 

gebruikt om te betalen: voorwerpen die werden gevonden in de natuur 

of door de mens waren gemaakt. Deze verbazingwekkende 

betaalmiddelen worden goederengeld genoemd. 

Schrijf de verschillende materialen op waarmee dit goederengeld is 

gemaakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Tip : gebruik de tabletten om de 

vragen te beantwoorden. 

Azië 

Materiaal: …………………… 

Zout was een internationale 

munteenheid die doorheen de 

geschiedenis werd gebruikt. In 

Europa betaalden de 

Romeinen hun soldaten met 

zout. Het Latijnse woord voor 

zout, 'sal', leidde tot het woord 

'salarium': soldaten kregen dus 

een salaris! 

Amerika 

Materiaal: …………………… 

Afrika 

Materiaal: …………………… 

 

Oceanië 

Materiaal: …………………… 
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Elk voorbeeld van goederengeld heeft een of meer van deze 

kenmerken. Koppel elk voorbeeld dat je ontdekt aan de 

overeenkomstige eigenschap(pen). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een munt moet praktisch zijn en daarom ook:  

1. Vervoerbaar : niet te groot, niet te klein, niet te zwaar, het 

moet gemakkelijk te dragen zijn in een zak bijvoorbeeld. 

2. Deelbaar : gemakkelijk te gebruiken, het moet mogelijk zijn 

om de hoeveelheid te meten en gemakkelijk te verdelen in 

eenheden.  

3. Duurzaam : het mag niet breken, beschadigd raken of in de 

loop van de tijd transformeren. 

4. Zeldzaam : zijn uniek karakter geeft het een waarde op zich.  

 

 

Wat zou je met deze pijp kunnen kopen? 

………………………………………………………………….. 

 

………………… 

Vervoerbaar   Deelbaar   Duurzaam  Zeldzaam 

.      .        .        . 

      . 

.       .       .        . 
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7. Steen van Yap 

Deze steen is ook goederengeld. Ze is moeilijk te vervoeren (gewicht van 

30 kilo) en is niet deelbaar. En toch werd deze steen lange tijd gebruikt 

voor betalingen op het eiland Yap. Hoe konden deze uitwisselingen 

plaatsvinden?  

Deze transacties werden uitgevoerd zonder dat men de stenen moest 

verplaatsen. Vertrouwen tussen individuen speelde een belangrijke rol. 

De stenen bleven op hun plaats terwijl ze van eigenaar veranderden en 

niemand maakte zich zorgen over diefstal omdat er vertrouwen werd 

opgebouwd tussen de inwoners van het eiland. 

Is dit vandaag de dag mogelijk, in een hoofdstad als Brussel? Dat wil 

zeggen, zaken uitwisselen door je portemonnee op straat te laten liggen. 

Ja/Neen  

Waarom?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Aarzel niet om het artikel naast de steen mee 

te nemen als je meer te weten wil komen over 

het verband tussen cryptogeld (Bitcoin) en de 

steen van Yap.  
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8. Latijnse Muntunie 

Luister naar het audioverhaal "De wortels van de Europese Muntunie" en 

omcirkel het antwoord op deze vraag:  

Wat is de Latijnse Muntunie (1865 - 1926)? 

A. Een overeenkomst die haar lidstaten verplichtte om munten van 

andere ondertekenende landen te aanvaarden. 

B. De naam van een oude bank. 

C. Een economische groepering die alle landen omvatte wier officiële 

taal is afgeleid van het Latijn. 

Nu je het principe van de Latijnse Muntunie hebt ontdekt, lees 

aandachtig de legende van de oude munten hieronder, en omcirkel 

degene(n) die dicht aansluiten bij dit principe van een monetaire unie. 

De vierlander is een munt 

die in de 15e eeuw werd 

gebruikt. Hij circuleerde 

in de graafschappen 

Holland, Henegouwen 

en Vlaanderen en in het 

hertogdom Brabant. 

Deze Atheense drachme 

werd gebruikt rond de 4e 

eeuw v.Chr.… De munt 

werd in het hele 

Middellandse Zeegebied 

geaccepteerd omdat 

de stad Athene zo 

machtig was. 

Deze dubbele vorst werd 

in het begin van de 17de 

eeuw gebruikt in alle 

gebieden gedomineerd 

door de vorsten Albert en 

Isabella (meer dan 9 

vorstendommen).  

De gegraveerde aes is een munt die tijdens de 

Republiek en het Romeinse Rijk werd gebruikt. 

Gemaakt van brons, zijn de aes veel groter 

dan de zilveren of gouden munten van die 

tijd. 



 

18 

9. Vervalsers op de loer 

Het namaken van betaalmiddelen is altijd al een zeer verleidelijke 

activiteit geweest. Welke technieken werden vroeger en nu nog door 

de Nationale Bank van België toegepast om dit te bestrijden?  

Hieronder vind je het eerste biljet gedrukt door de Nationale Bank in 

1861. Loop langs de witte modules met de veiligheidskenmerken en kruis 

diegene aan die ook op de huidige eurobankbiljetten terug te vinden 

zijn. Je zal zien dat de beveiliging van onze bankbiljetten is toegenomen, 

maar dat sommige veiligheidskenmerken op beide bankbiljetten 

voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste bankbiljet gedrukt door de Nationale Bank  in 1851. 
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Eerste biljet 

Belgische 

frank 

 

50-eurobiljet 

 Hologram  

X Handtekening  

X Watermerk  

 Katoen  

 Portretvenster  

 Veiligheidsdraad  

X Schoonschrift  

 Inkt met kleuromslag  

 Strook streepjes met reliëf voor 

slechtzienden 

 

KARTELRAND 

Ook munten moeten beschermd worden tegen namaak. Daarom is 

de rand gekarteld. 

   

Om te voorkomen dat vervalsers stukjes edelmetaal van de munt 

zouden afschrapen, werd een kartelrand ontworpen voor de munt. 

Dit is nog altijd aanwezig op onze euro's en helpt mensen met een 

visuele handicap om de munten te identificeren. 
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Eerste verdieping  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijkvloers  

 

 


