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PATRICK PLOMP 

Negentiende-eeuws 
koopmansgeld op de 
Nederlandse Antillen 

Wie een catalogus sa.menstelt. stuit soms op informatie die nergens 
bevestigd wordt. Zij het een variant, of in sommige gevallen zelfs een 
hele emissie van biljetten. 

Nieuwe ontdekkingen 
Na een periode van ruim 15 jaar intensief onder
zoek voor mijn Catalogus Nederlands Papiergeld 
1573-2002 en mijn Catalogue Papermoney of the 
Netherlands - Part 2, kan ik me eindelijk toeleggen 
op wat ik ook leuk vind: lezen over de geschiede
nis en historie van het papiergeld van Nederland 
en overzeese gebieden. Zo trof ik daags na het 
verschijnen van Part 2, in mijn eigen bibliotheek 
het boek Trustee of the Netherlands Anti/les door 
Jaap van Soest, dat ikjaren geleden van Hans van 
Weeren had gekregen.1 Het was uit tijdgebrek in 
de kast beland, om ooit nog eens te lezen. Hierin 
vond ik een schitterend verhaal over de aanmaak 
van het koopmansgeld, het onderwerp van dit 
artikel. Liefst vier afbeeldingen trof ik aan van 
biljetten die ik in de catalogus als 'Reported, not 
confirmed' heb vermeld. Immers, ik had ze wel in 
de geraadpleegde bronnen aangetroffen, maar 
er nog nooit eerder een afbeelding van gezien. 
Uiteraard heb ik direct een aantal medegeïnteres
seerde verzamelaars die bij mij bekend zijn, 
hierover geïnformeerd. Allen waren even enthou
siast over de vondst als ikzelf. 

Maar dat op zichzelf was nog geen aanleiding 
genoeg om dit artikel te schrijven, tot ik een 
telefoontje kreeg van Tim Poelman van Schulman 
b.v. Hij was in aanraking gekomen met de twee 
series koopmansgeld van de firma Maduro op 
Curaçao uit 1893, zowel de exemplaren gedrukt 
bij Neuman als bij Hamilton. Beide series zijn 
compleet. Tim begreep de relevantie voor de 
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verzamelwereld direct en informeerde mij over 
de vondst. Aanleiding voor mij om zijn vondst, 
tezamen met de vier andere niet eerder gevon
den exemplaren aan u te tonen, met de achter
gronden van hun ontstaan en vervolgens hun 
intrekking. De zeldzaamheid van de exemplaren 
is zodanig dat ik de vondst en exemplaren zonder 
uitzondering uniek durf te noemen. 

Aanleiding tot schaarste 
De ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) 
liggen geografisch gezien zeer dicht langs de kust 
van Venezuela in Zuid-Amerika. Het wekt histo
risch gezien dan ook geen verbazing, dat ondanks 
het Nederlandse bewind over de eilanden, de 
economische situatie van de eilanden nauw 
verbonden was met de economische ontwikke
lingen in Venezuela. Tegen het einde van de 
negentiende eeuw bleken er relatief grote koers
verschillen in zilverwaarde tussen Venezuela en 
Curaçao, waarbij het zilver in Venezuela vee\ 
meer waard was. Hierdoor was het kleingeld in 
Curaçao gedurende decennia zeer schaars en 
leek er weinig tot niets te werken aan monetair 
beleid om hierin verandering te brengen. 

Alhoewel de Curaçaose Bank, vergelijkbaar 
met de Nederlandsche Bank, op de Antillen het 
octrooi en het alleenrecht had op het uitgeven 
van bankbiljetten, had de bank van oudsher ook 
traditionele bancaire functies. Zo functioneerde 
de bank ook als hypotheekbank en er moest winst 
worden gemaakt. De leden van de raad van 



bestuur waren bekende kooplieden op Curaçao. 
De namen van de kooplieden klinken voor hen 
die regeringsfuncties of handtekeningen op de 
biljetten uit die tijd bestudeerd hebben zeer 
bekend, denk hierbij aan Maduro, Heldewier 
Vignon, Leyba, Gorsira en Krafft (deze laatste is 
liefst achtendertig jaar secretaris van de raad 
gebleven). Toen in 1883 bankpresident J.R.G. 
de Veer bij Arnoldus Krafft (1849-1927) navraag 
deed over het beleid rond het uitschrijven van 
leningen, kwamen dubieuze praktijken aan het 
licht. Veel van de leningen werden uitgeschreven 
aan leden van de raad, hun directe familieleden 
of dito vrienden. Gouverneur De Veer nam maat
regelen tegen deze dubieuze leningen door een 
laatste, eigen, controle in te voeren .. 

Twintig jaar later werden er in de Nederlandse 
Tweede Kamer vragen gesteld over de gang van 
zaken binnen de Curaçaose Bank. Minister van 
Koloniën Dirk Fock (1858-1941) ging overstag en 
gaf toe dat het bestuur van de Curaçaose Bank 
een puinhoop was.2 Maar was het leensysteem 
van de Bank nu werkelijk zo slecht als De Veer in 
1883 veronderstelde? Het meeste geld werd 
voorgeschoten tegen verdisconteerde rekenin
gen of acceptaties, via gekunstelde constructies. 
De veiligheid hing slechts af van de kredietwaar
digheid van de mensen die hun handtekening 
erop zetten als schuldenaar voor zekerheden. 
Verlenging voor zes maanden was automatisch 
zolang de business community de ontvangen 
gelden bleef gebruiken. Verlenging werd ook 
gegeven in economisch minder gunstige tijden, 
maar in dit geval - omdat het aantrekken van 
nieuwe handel geld kost - was terugbetalen vaak 
een probleem. Normaal gesproken werden de 
geschreven verzoeken tot verlenging of uitstel 
van het ene naar het andere lid van de raad van 
bestuur doorgeschoven, waarbij elk zijn com
mentaar in de kantlijn schreef. Hierbij zijn opmer
kelijke aantekeningen terug te vinden, zoals 
'In God's naaml', 'Prima', 'Firma H. heeft zich zo 
netjes tegenover de Bank gedragen, dat ze zeker 
op onze medewerking moeten kunnen rekenen', 
'Nog één keer, voor de tweede en laatste keer', 
'Zeer goed', 'Geen bezwaar' en'Wat anders kun
nen we doen dan deze verlenging toestaan T 

De nonchalante houding vormde gedurende 
de goede jaren geen probleem; slechts eenmaal 
moest de bank een oninbare lening afschrijven 
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ter waarde vanf 5.800. Tegen het einde van het 
decennium 1890 werd de vereiste solvabiliteit een 
uitdaging. De paar nieuwe leningen die werden 
aangevraagd werden meer dan ooit besproken en 
beoordeeld en openstaande kredieten moesten 
voortgezet worden omdat er geen middelen 
beschikbaar waren voor de aflossing. Desondanks 
werd alleen in 1899 een oninbare schuld afge
schreven wegens het bankroet van de lenen de 
ondernemer ter waarde vanf 8.000. Tot 1907 
waren er geen oninbare leningen meer. Sinds 
1881 was de Curaçaose Bank ondergeschikt aan 
het ministerie van Financiën, waarmee eventuele 
winsten volledig in de schatkist zouden belanden. 
Het werkkapitaal van de bank bleef tussen 1881 
en 1907 daardoor stabiel op f 289.265. Met een 
gemiddelde winst van zo'nf 15.000 per jaar een 
behoorlijke melkkoe voor het ministerie. 

Pogingen tot herstel 
De Curaçaose muntwet van 1881 bracht de 
gouden standaard naar de Nederlandse Antillen. 
De langdurige discussies werden abrupt gestopt 
toen de minister van Financiën voor de Koloniën 
aangaf dat in plaats van de gebruikelijke winsten, 
de staatskas de aanzienlijke verliezen zou moeten 
compenseren als niet direct toegestaan zou 
worden zowel gouden als zilveren buitenlandse 
valuta te accepteren. Echter, de wet bood in eerste 
instantie niet meer dan een algemeen raamwerk 
en daarmee nog geen concreet voordeel, zolang 
het ministerie gehouden was aan de vastgestelde 
koers voor het buitenlandse goud en zilver. De 
noodzakelijke voorzieningen werden al langere 
tijd opgeschort. Toch was de monetaire situatie 
na 1881 niet beter dan voorheen, zoals enkele 
voorbeelden laten zien. 

Op Curaçao was er weinig kleingeld voorhan
den: in 1883 kon de commandant van de troepen 
nergens de hand op voldoende munten leggen, 
die nodig waren om het garnizoen uit te betalen. 
Soldij werd traditioneel in muntgeld voldaan. 
Afhankelijk van de rang bedroeg het salaris van 
een soldaat tussen de 531/2 cent en 681/2 cent. Er 
was ook een tekort aan grotere coupures in de 
kolonie: het fosfaatbedrijf van Aruba kon niet 
voldoende legale betalingsmiddelen verkrijgen 
voor de royalty's die het verschuldigd was; 
daarom kreeg het toestemming om de regering te 
betalen door middel van rekeningen die op een 
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bankierskantoor in Londen waren getrokken. 
Verder was het zilvergeld in circulatie van dubi
euze kwaliteit. Op 21juli1888 informeerde pas
toor Antoon Frie (1850-1904) bij 's Rijks Munt in 
Utrecht hoeveel de opbrengst van gesmolten 
zilver zou zijn, omdat gewetenloze mensen 
' ... deze keer meer dan ooit een zware slag hebben 
toegebracht aan de armen door eerst een grote 
hoeveelheid enigszins versleten buitenlandse 
munten te verspreiden en vervolgens te weigeren 
ze voor de handel te accepteren. Hier en daar 
kunnen de armen nu hun biljetten van 25 cent 
omwisselen voor 15 cent aan muntgeld en hun 
biljetten van 50 cent voor 35 cent zilver, zodat de 
werkende mensen en de behoeftige klassen veel 
verliezen'.3 Dit betrof Chileense en Peruviaanse 
soles, die destijds op Curaçao in circulatie waren. 

Zowel de overheid alsmede vermogende en 
onvermogende particulieren hadden te lijden 
onder het gebrek aan bruikbare contanten. En 
toch bleef de Curaçaose muntwet van 1881 op de 
plank liggen en kon nog niet worden ingevoerd. 
Opeenvolgende ministers van de koloniën wens
ten een allesomvattende oplossing voor de pro
blemen van het monetaire systeem van Curaçao 
en waren niet bereid om voorlopige corrigerende 
maatregelen te nemen om de meest urgente 
problemen te verlichten. Toen Levinus Keuche
nius (1822-1893) in april 1888 tot minister van 
Koloniën werd benoemd, benaderde hij de zaak 
pragmatischer dan zijn voorgangers: voor een 
aantal buitenlandse munten werden wisselkoer
sen vastgesteld. Tot dan toe moest de kolonie het 
redden met drie soorten noodhulpbronnen. 

Private coupons en munten 
Als eerste waren er de private coupons en 
munten. De Arubaanse Gold Mining Company 
betaalde haar medewerkers met coupons van 
eigen makelij. Door de deplorabele staat waarin 
dit bedrijf verkeerde, werden de coupons zelfs 
door de eigen managers geweigerd als betaling, 
tenzij slechts voor de helft van de aangegeven 
waarde. Een vergelijkbaar risico kleefde aan de in 
1893-1897 uitgegeven coupons van de Arubaanse 
Phosphaat Maatschappij. Een drietal Curaçaose 
bedrijven gaf metalen stuivers uit en er waren de 
koopmansbiljetten van bekende bedrijven, zoals 
S.E.L. Maduro & Sons (gedrukt bij Neuman en bij 
Hamilton), Rivas Fensohn & Co., Meijer & Araujo, 
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Jones & Borchert & Meijer & Araujo, Weduwe 
P. Maal, Henriquez & Co. en twee initiatieven 
gesteund door de Spaar- en Beleenbank; op 
Aruba door C.H Eman & Co. en op Bonaire door 
J.W.F. Hel\mund. De Curaçaose Bank vond het niet 
beneden haar stand deze initiatieven te onder
steunen, aangezien ook de bank last had van 
het gebrek aan kleingeld. Reeds in 1883 had het 
voor /5.425 aan kleingeld in circulatie gebracht: 
2.000 stuksfl op blauw karton, 4.900 J0,50 op 
geel karton en 3.900 /0,25 op oranje karton. 
Net als de latere uitgaven door private bedrijven, 
werden al deze uitgaven bekend als 'kaartjes'. 
In tegenstelling tot de private uitgaven werden 
de kaartjes van deze derde categorie gezien als 
'echte bankbiljetten'. De reden hiervoor was dat 
deze kaartjes waren voorzien van een handteke
ning door de president van de bank en twee 
vooraanstaande kooplieden.4 De betrokkenen 
zijn: A.W. Abrahamsz jr., M.P. Curiël, M. Daal, 
H. Evertsz, P.C. Gorsira, C.Z. de Haseth Gz., H.C. 
Henriquez, A.B. Jesurun, J.A LV Leyba, M.E. Penso 
en S. Senior jr. 

(\ :.!;) et. 25 et. 
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Arubaanse Phosphaat Maatschappij, 25 cents. 1893, papier 
(foto: J. de Ruiter jr. van Veilinghuis De Ruiter, PLNA45.1) 5 

f 0,25. f 0,25. 

S. E. L. Maduro & Rons. 
Vijfentwintig Centen 
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S.E.L. Maduro & Sons, 25 centen. September 1893, 
papier, druk Neuman (foto: Tim Poel man, Schulman b.v., 
PLNA75.l) 



f 0,50. f 0,50. 

S. E. L. Maduro & Sons. 
Vijftig Centen 
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S.E.L. Maduro & Sens, 50 centen. September 1893, 
papier, druk Neuman (foto : Tim Poelman, Se hul man b.v., 
PLNA75.2) 

f1,oo. f 1,00. 

S. E. L. Maduro & Sons. 
Een Gulden 
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S.E.L. Maduro & Sens, 1 gulden. September 1893, papier, 
druk Neuman (foto: Tim Poelman, Schulman b.v., 
PLNA75.3) 

Î2,ro. 

S.E.L. Maduro & Sens, 2112 gulden. September 1893, 
papier, druk Neuman (foto: Tim Poelman, Schulman b.v., 
PLNA75.4) 
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S.E.L. Maduro & Sens, 25 centen. September 1893, papier, 
druk Hamilton (foto: Tim Poelman, Schulman b.v., 
PLNA761) 
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S.E.L. Maduro & Sens, 50 centen. September 1893, papier, 
druk Hamilton (foto: Tim Poelman, Schulman b.v., 
PLNA76.2) 
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S.E.L. Maduro & Sons.1 gulden. September 1893, papier, 
druk Hamilton (foto: Tim Poel man, Schulman b.v., 
PLNA76.3) 

3999 
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S.E.L. Maduro & Sens, 2112 gulden. September 1893, 
papier, druk Hamilton (foto: Tim Poelman, Schulman b.v" 
PLNA764) 

Meijer & Araujo, 25 centen. September 1897, papier 
(foto: P. Plomp, privé afbeeldingencollectie, PLNA80.1) 
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Meijer & Araujo, 50 centen. September 1897. papier 
(foto: P. Plomp, privé afbeeldingencollectie, PLNA80.2) 

Meijer & Araujo, 1 gulden. September 1897, papier 
(foto: J. van Soest, 'Trustee of the Netherlands Antilles', 
PLNA803) 

Jones & Borchert en Meyer & Araujo, 25 centen. Januari 
1894, papier (foto: P. Plomp, privé afbeeldingencollectie, 
PLNA65.1} 

Jones & Borchert en Meyer & Araujo, 50 centen. Januari 
1894, papier (foto: P. Plomp, privé afbeeldingencollectie, 
PLNA65.2) 
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Weduwe Willem P. Maal, f 0,25. September 1893, papier 
(foto: P. Plomp, privé afbeeldingencollectie, PLNA70.1) 

Weduwe Willem P. Maal, f 0,50. September 1893, papier 
(foto: P. Plomp, privé afbeeldingencollectie, PLNA70.2) 

Weduwe Willem P. Maal, f 1,00. September 1893, papier 
(foto: P. Plomp, privé afbeeldingencollectie, PLNA70.3) 

C.H. Eman & Co., 1 gulden. 1893, papier (foto: J. van Soest, 
'Trustee of the Netherlands Antilles', PLNA40.3) 



J.W.F. Hellmund, 50 centen.1893, papier (foto: J. de Ruiter 
jr. van Veilinghuis De Ruiter, PLNAS0.2) 

J.W.F. Hellmund, 1 gulden.1893, papier (foto: J. van Soest, 
'Trustee of the Netherlands Antilles', PLNAS0.3) 

Kleingeld en postwissels 
De tweede hulpbron om het tekort aan kleingeld 
te lenigen. was het traditionele verzoek aan 
Nederland om Curaçaos kleingeld. Kwartjes. 
dubbeltjes en centen werden in 1883 aangele
verd, ter hoogte van een bedrag vanf 40.000. 
In 1887 werden een miljoen koperen centen 
verruild voor bronzen exemplaren. Ondanks 
aanhoudende verzoeken de munten een klop te 
geven met de woorden 'Kolonie Curaçao· of van 
een soortgelijke strekking, is hierop nooit inge
gaan. De overheid was extreem spaarzaam met 
het uitgeven van kleingeld om oppotten of 
omsmelting door verhandeling zo veel mogelijk 
te voorkomen. Omdat de wissels een enorm 
disagio van 9tot10% jaarlijks kenden, bleef het 
aantrekkelijk zilvergeld te blijven sturen, zelfs 
wanneer hiervoor meer dan de aangegeven 
waarde moest worden betaald. 

Om dit belangrijke lek in het wegstromen van 
zilvergeld te dichten, werd een derde hulpbron, de 
postwissel ingezet. Deze dienst werd sinds 1 maart 
1888 gebruikt en was lange tijd een groot succes. 
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In november 1888 was reeds een bedrag van ruim 
110.000 Nederlandse guldens via de postwissels 
naar Nederland gezonden. De populariteit was 
grotendeels te danken aan het kunstmatig laag 
houden van de kosten van deze postwissels. Dit 
kwam ten laste van de koloniale kas, maar de 
minister van Financiën van de koloniën vond het 
nodig, omdat er weinig alternatieven waren. 

Eén standaard: zilver 
Pas in 1888 werd door de minister van Koloniën 
onder enorme druk uit Curaçao toegestaan dat er 
een beperkt aantal buitenlandse munten tegen 
een vaste wisselkoers gebruikt kon worden. Hij 
stelde Gouverneur Nikolaas van den Brandhof 
(1834-1904) in staat de noodzakelijke acties te 
nemen door een speciale commissie in het leven 
te roepen. Deze commissie bestond uit leden van 
de raad van bestuur van de bank, tezamen met de 
Curaçaose handelaren JA Jones en A. Jesurun. 
De commissie stelde dat de bank slechts één 
metaalsoort diende te hanteren (de gouden - of 
de zilveren standaard) en zich daarbij op de lagere 
commerciële waarde diende te baseren. Als deze 
'beperkte' lijst van toegestane buitenlandse valuta 
bezien wordt, treffen we munten aan uit maar 
liefst 17 landen: de Verenigde Staten, Nieuw 
Grenada, Spanje, Mexico, Columbia, Groot
Brittannië, Frankrijk, België, Peru, Guatemala, 
Honduras, Ecuador, Venezuela, Deense koloniën, 
Chili, Haïti en Nederland. Van deze landen werden 
de exacte coupures benoemd en in tegenwaarde 
van de Curaçaose gulden geplaatst. Bijzonder is 
dat de tegenwaarde van 1 Nederlandse gulden 
precies 1 Curaçaose gulden was, terwijl voorheen 
1 Nederlandse gulden 1,35 Curaçaose gulden 
waard was. De gevolgen van deze omwisselkoer
sen waren direct merkbaar. Vele betalingen aan 
het ministerie werden nu in goud verricht. Zelfs de 
noodlijdende Arubaanse Fosfaatmaatschappij 
betaalde in goud. Het ministerie van Financiën in 
de Koloniën was als gevolg hiervan nu ook in staat 
om de bovenwindse eilanden van voldoende 
kleingeld te voorzien. 

Na aftrek van de bedragen benodigd voor de 
subsidie van de postwissels, bleef er genoeg goud 
over om een reserve te realiseren van meer dan 
f 75.000. Nu werden de bankbiljetten niet langer 
gezien als inferieure kaartjes, maar was het 
slechts een kwestie van tijd tot ze weer inwissel-
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baar werden (dit gebeurde in 1892). In datjaar 
werden dan ook nieuwe exemplaren uitgegeven 
om die van de slechte kwaliteit uit 1883 één op 
één te vervangen. In die tien jaar waren de aan
tallen zeer sterk toegenomen. 8000 blauwe 
kwartjes, 6000 halve guldens in groen, 5000 gele 
guldens en 2000 oranje kaartjes van 21/2 gulden. 
Om tijd te sparen werden de nieuwe biljetten bij 
de Hamilton Bank Note Company in New York 
besteld. Maar liefst 42 handelaren werden aan 
het werk gezet om de biljetten te ondertekenen. 
Het waren E. Araujo, M. Capriles, AA Correa, 
B.MA Correa, M.E. Curiël, M.F Curiël, H.M. Daal, 
M. Daal, JHM. Ellis, C. de Haseth Evertsz, H. 
Evertsz, H. Evertsz Cz., C. Gorsira Fz., J.P.E. Gorsira, 
M.B. Gorsira, P.C. Gorsira, P.E. Grosira, J.L. Th. 
HeldewierVignon, R. Hellmund, W.G.F. Hellmund, 
C. Henriquez, M.C. Henriquez, A. Jesurun Dz., 
BA Jesurun, D. Jesurun, J. Jesurun, JA Jones, 
TW.F. Krafft L.V. Leyba, A. Maal, E.S.L. Maduro, 
M.S.L. Maduro, J.E. van der Meu\en jr., C. Meijer, 
C. Obediente, J.D. Pardo, J.L.Penha, F.F. Pietersz, 
H.N. Prins, S. Senior, S. Senior jr. en M. de Sola. 

In 1894 was het ministerie op Curaçao in staat 
1250 dubloenen (f 50.000 aan goud) naar Neder
land te sturen om de postwissels te verrekenen. 

In 1881, 1883, 1885, 1892en1893 waren er klein
geldtekorten, allemaal direct veroorzaakt door de 
hierboven besproken wisselkoersproblematiek. 
Daarentegen was de koers op Curaçao na alle 
genomen maatregelen in 1896en1897 dermate 
gunstig, dat er juist sprake was van een vlucht van 
zilver naar Curaçao toe. Hiermee kwam een einde 
aan de behoefte aan het papieren koopmansgeld. 

De afmetingen van de biljetten zijn onbekend. Dank aan 
Tim Poelman van Schulman b.v. - die op het schrijven 
aandrong, afbeeldingen aanleverde en commentaar gaf 
op een eerdere versie - en aan Hans van Weeren die mij 
het boek door Jaap van Soest gaf; een geweldig werk 
over de totale monetaire geschiedenis van de Antillen. 
Informatie over het boek Cata/ogue Papermoneyof 

The Netherlands - Part 2: www.patrickp.nl. 
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