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 De Bank van de Nederlandse Antillen 

viert haar 175 jarig bestaan 
 
 
De Bank van de Nederlandse Antillen bestaat op 6 februari 2003 precies 175 jaar. Als oudste centrale 
bank op het westelijke halfrond wil de Bank dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er 
zijn in dit kader daarom een aantal activiteiten gepland. 
 
De Bank organiseert op 4 februari 2003 een fundraising lezing in het Auditorium van de Bank 
waarvan de baten ten goede zullen komen van het Jaime Saleh Fonds. Dit fonds stelt zich ten doel 
kansarme jongeren op de Antillen te helpen. De spreker voor deze lezing is dr. Willem Duisenberg, 
President van de Europese Centrale Bank. De titel van zijn lezing is “Fiscal policy: Rules versus 
Discretion”. Na de lezing wordt de deelnemers een lunch aangeboden in het Atrium van de Bank. 
Deze lunch is gesponsord door het accountantskantoor KPMG. Kaarten voor deze lezing en lunch 
zijn verkrijgbaar bij de Bank a raison du NAf. 250,00.  

 
Op 5 februari 2003 in de avond biedt de Bank diverse genodigden uit de Antilliaanse gemeenschap 
een receptie aan in het Atrium van de Bank. 
 
Donderdag 6 februari 2003, de officiële verjaardag van de Bank, worden alle medewerkers tussen 
09.00 en 11.30 uur een brunch aangeboden in het Atrium van de Bank. Later op de dag vindt de 
groundbreaking ceremonie van een nieuw park op Scharloo plaats. De Bank gaat in samenwerking 
met de Stichting Monumentenzorg en Stadsherstel, dit terrein tot een stadspark ontwikkelen en dit 
park schenken aan de bevolking van Curaçao, en de bewoners van Scharloo in het bijzonder.  
 
Tenslotte geeft de Bank in de loop van dit jaar een boek uit waarin diverse wetenschappelijke 
financieel-economische publicaties zijn opgenomen, allen geschreven door medewerkers van de 
Bank zelf. Ook wordt dit jaar een speciale munt geslagen ter ere van het 175-jarig bestaan van de 
Bank. Op de voorzijde van de munt zal het portret van Koning Willem I, worden afgebeeld. 
Koning Willem I heeft in 1827 de opdracht gegeven tot het oprichten van de Bank, die in 1828 
operationeel werd. Daarnaast geeft de Bank dit jaar een muntset uit. Op de hoes van dit muntset 
zullen portretten worden afgebeeld van vier ex-directeuren die in de geschiedenis veel hebben 
betekent voor de Bank van de Nederlandse Antillen. Het zijn Johannes Ph. van den Bosch (1828 
- 1846), I.J. Rammelman-Elsevier Sr. (1828 - 1834). P.T.S. Krafft (1962 - 1963) & V.A. Servage 
(1970 - 1977 & 1986 - 1991). 
 
Willemstad, 30 januari 2003 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 


