
 

 
 
PERSBERICHT NR. 10/001 
 
 
 

Uitreiking boek ‘Betaal aan Toonder’ 
aan middelbare scholen op de Antillen 

 
De Nederlands Antilliaanse eilanden staan aan de vooravond van een grote staatkundige 
verandering. De Antillen zal zeer binnenkort niet meer bestaan. De vijf eilanden gaan, net als 
het zuster-eiland Aruba in 1986, hun eigen weg. Dat betekent ook, dat er na ruim 180 jaar 
een eind komt aan het bestaan van het Antilliaanse geld dat al die tijd een bindende factor is 
geweest voor de eilanden. 
 
Het vervangen van een muntsoort betekent veel meer dan alleen maar het verlies van briefjes 
of gewaarmerkt metaal. Het bezit ervan is een maat voor welstand. Ook hier op de Antillen 
beseffen wij terdege dat met het afscheid nemen van de Antilliaanse biljetten en munten, wij 
ook een tijdperk afsluiten.  
 
Het was een zeer bewogen tijdperk, met veel discussies over ontwerpen, aantallen, wie het 
mocht drukken en wiens handtekening op de biljetten moest komen. De biljetten zijn elk op 
zich bijzonder en hebben elk een eigen verhaal. De geschiedenis van het Antilliaanse 
bankbiljet is zo veelzijdig dat er niet eens werd getwijfeld aan de vraag of het moest worden 
vastgelegd, niet alleen voor onszelf maar ook voor de generaties die na ons komen. In ‘Betaal 
aan toonder’ wordt deze geschiedenis uitvoerig besproken 
 
De Bank van de Nederlandse Antillen hecht groot belang aan goed onderwijs op de Antillen 
en daarmee gepaard gaand goed opgeleidde jongeren. Bij het neerschrijven van de 
geschiedenis van het Antilliaanse bankbiljet is daarom als eerste gekozen voor een 
zogenoemd ‘scholenboek’: naslagwerk voor middelbare scholieren op de Antilliaanse 
eilanden en uiteraard ook op Aruba.  
 
Onlangs is gestart met de verspreiding van deze boeken onder de middelbare scholen op de 
Antillen en Aruba. Het is de bedoeling dat de scholen deze boeken, door middel van hun 
bibliotheek of leerkrachten, ter beschikking stellen van de leerlingen opdat zij daar 
informatie uit kunnen halen voor verschillende projecten en documenten die zij voor hun 
opleiding moeten maken. 
 



Later dit jaar wordt een wetenschappelijke serie over de geschiedenis van het Antilliaanse 
bankbiljet gepubliceerd. Van deze driedelige serie is het derde deel, zijnde een catalogus, al 
gereed. Deze boeken zijn, evenals Betaal aan Toonder geschreven door Theo van Elmpt, die al 
eerder soortgelijke boeken schreef over het Surinaamse papiergeld. 
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