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CBCS herdenkt afschaffing slavernij met circulatie 5 gulden munt  

 
Willemstad/Philipsburg – 1 juli herdenken we opnieuw de afschaffing van de slavernij. Op 1 

juli 1863 werd de slavernij in de Nederlandse koloniën afgeschaft. Nederland was daarmee 

één van de laatste landen die het hebben van slaven verbood. Groot-Brittannië maakte als 

eerste een einde aan de slavernij in al zijn koloniën, waarna de vrijgemaakte slaven overigens 

noodgedwongen nog jaren voor hun oude meesters moeten blijven werken. Frankrijk volgde 

in 1848, op 1 juli 1863 gevolgd door Nederland. Op die datum kregen 11.654 slaven op 

Curaçao hun vrijheid. Dit was ongeveer een derde deel van de totale bevolking van de 

kolonie. De slaveneigenaars op Curaçao kregen van de Nederlandse regering een vergoeding 

van 200 gulden voor iedere slaaf die zij vrijlieten. 

 

Voor Sint Maarten was dat even anders. Omdat op Frans Sint Maarten de slavernij al eerder 

was afgeschaft, vluchten veel slaven van het Nederlandse deel de grens over. Nederlandse 

slavenbezitters werden daardoor genoodzaakt hun slaven eerder vrij te laten. Doordat zij zelf 

de slaven hadden vrijgelaten, kwamen zij niet in aanmerking voor een compensatie van zijde 

van de Nederlandse regering. 

 
Ter herdenking aan de afschaffing van de slavernij op Curaçao is het Tula-monument 

opgericht waar jaarlijks de viering van de afschaffing plaatsvindt. Het Tula-monument is in 

2013, bij de herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij, gebruikt als afbeelding op een 

herdenkingsmunt die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in omloop 

heeft gebracht. Tegelijkertijd zijn door de CBCS speciale circulatie 5 gulden muntstukken 

geslagen die destijds niet in omloop konden worden gebracht omdat het Landsbesluit niet 

tijdig was geslagen. De CBCS heeft nu besloten deze circulatie 5 gulden muntstukken, met 

dezelfde afbeelding als op de herdenkingsmunt hierbij gevoegd, dit jaar op 1 juli op Curaçao 

in omloop te brengen om deze memorabele dag te herdenken. Deze munten kunnen 

gewoon worden gebruikt voor de dagelijkse betalingen zoals de al bestaande vijf gulden 



muntstukken die nu in circulatie zijn en de eerder uitgegeven 5 gulden muntstukken ter 

gelegenheid van het 50 jarig ambtsjubileum van Koningin Beatrix (2005) en de Statuutmunt 

(2004). 

 

De zilveren herdenkingsmunten ter gelegenheid van 150 jaar afschaffing slavernij zijn ook 

nog steeds verkrijgbaar bij de kasafdeling van de CBCS en kosten NAf. 110,-.  

Voor meer informatie over de herdenkingsmunten: www.centralbank.cw/commemorative-

coins 

 

Willemstad, 1 juli 2019  

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 
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