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Tussen 1863 en 1935 werd in Hongkong de 

zilveren dollar gebruikt als betaalmiddel. Tussen 

1935 en 1967 was de koers 16 HKD:1 GBP en 

daarmee aan het pond sterling gekoppeld. 

Daarna tot 1972 was de wisselkoers 14,55 HKD 

per Britse pond. In 1972 werd de Hongkongse 

dollar voor de eerste keer aan de Amerikaanse 

dollar gekoppeld in een verhouding van 5,65 

HKD tot 1 USD. Deze verhouding werd in 1973 

aangepast: 5,085 HKD per USD. In 1974 werd de 

wisselkoers weer vrijgegeven en daarna in 1983 

weer gefixeerd. Sindsdien is de koers 7,75 HKD 

per USD. 

 

 

HET NOORDEN 

Het is niet verwonderlijk dat op de meeste bankbiljetten van het “rijke” noorden grote gebouwen op 

staan.Vaak zijn het ook een soort van prestige projecten.  

 

 

  

 

 

 

 

 

De voorkant van het biljet toont het portret 

van Paul Keres (1916-1975) - Estlandse 

schaker, internationaal grootmeester, 

prominent schaken theoreticus. De achterzijde 

toont Hermann orde bolwerk in Narva, Narva-

rivier en de versterkte vesting van Ivangorod. 
 

De waarde Vietnam dong is gewaarborgd door de 

centrale bank van Vietnam. Tijdens de Vietnamese 

oorlog van 1963 tot 1978 was de koers van de dongn 

met China en Laos maakten de munt zwakker. Pas na 

de economische hervormingen in 1986 begon de 

economie op gang te komen. De waarde Vietnam 

dong werd op een gegeven moment zo laag dat er 

een revaluatie van de munt moest komen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pond_sterling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_dollar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_dollar
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HET ZUIDEN 

Op de meeste biljetten van het “arme" zuiden staan er veel werkende mensen op. Dat symboliseert 

dat de landen in volle ontwikkeling zijn .Of dit ten goede komt aan de huidige fauna en flora valt nog af 

te wachten .Het is te hopen dat ze niet al te veel de fouten van het noorden maken. 

 

 

 

 

 

 

  

 

De Zimbabwaanse dollar had de laagste waarde per 

eenheid ten opzichte van de euro of Amerikaanse 

dollar als stabiel ijkpunt. Sinds de invoering van de 

Zimbabwaanse dollar in 1980 is de munteenheid 

onderhevig geweest aan een inflatie van meer dan 

6500%. In december 2007 was de inflatie voor het 

gehele jaar 2007 uitgekomen op 66.000 procent. 

Onafhankelijke schattingen komen uit op een veel 

hogere inflatie. Deze komen uit op een inflatie van 

ongeveer 150.000 procent. In juli 2008 was het officiële 

inflatiecijfer ruim 2 miljoen procent; onafhankelijke 

economen spreken echter van het tienvoudige. 

 

 

Op 14 juni 1966, introduceerde de benki Kuu Ya Tanzania (Bank 

van Tanzania ) biljetten voor 5, 10, 20 en 100 shilingi (ook 

uitgedrukt in shillings op de eerste reeks biljetten). Het 5 shilingi 

biljet werd vervangen door een munt in 1972. 50 shilingi biljetten 

werden geïntroduceerd in 1985, gevolgd door 200 shilingi in 1986, 

500 shilingi in 1989 en 1000 shilingi in 1990. De 10, 20, 50 en 100 

shilingi biljetten werden vervangen door munten in 1987, 1990, 

1996 en 1994, respectievelijk. 5.000 en 10.000 shilingi biljetten 

werden geïntroduceerd in 1995, gevolgd door 2000 shilingi in 

2003. Een nieuwe reeks van biljetten kwam uit in 2011. Deze 

nieuwe bankbiljetten bevatten veel beveiligingskenmerken die 

vervalsing voorkomen.  

 

De kwacha is de munteenheid van Malawi. Eén kwacha is 

honderd tambala. De verdeeleenheid tambala wordt door 

de inflatie echter niet meer gebruikt. In de Zambiaanse 

taal Bemba betekent kwacha "morgenstond", hetgeen de 

Zambiaanse nationalistische sloganeen nieuwe morgenstond 

van vrijheid symboliseert.Er zijn munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 

50 tambala en 1, 2 en 5 kwacha. Het papiergeld is 

beschikbaar in 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 kwacha. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Euro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_dollar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_dollar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inflatie
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3D50%2Bshilingi%2Bhamsini%2Btanzania%26rlz%3D1C1SVED_enBE423BE423%26espv%3D210%26es_sm%3D122%26biw%3D1366%26bih%3D659&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Tanzania&usg=ALkJrhhCO6wZHiRTHFcSbWudR4PJmi6NKw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3D50%2Bshilingi%2Bhamsini%2Btanzania%26rlz%3D1C1SVED_enBE423BE423%26espv%3D210%26es_sm%3D122%26biw%3D1366%26bih%3D659&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Tanzania&usg=ALkJrhhCO6wZHiRTHFcSbWudR4PJmi6NKw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Munteenheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Malawi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inflatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bemba_(taal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Papiergeld

