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Goede morgen jongens en meisjes, goede morgen juffrouw. Mijn spreekbeurt gaat over het 
beroep bankier. 

Een BANKIER is een persoon welke de baas is van een BANK. In een bank werken er nog 
een heleboel andere mensen zoals de mensen die het geld tellen, de mensen die in de 
computer intikken van wie het geld is, de mensen die de kapotte computers in de bank 
maken, de mensen die het geld controleren zoals mijn vader en de bewakers van het geld. 

Vroeger bestond er nog geen geld en toen moest je gewoon dingen ruilen. De visser ruilde 
bijvoorbeeld bij de bakker 2 vissen voor 3 broden. 

Later gebruikte men mooie schelpen en gouden munten om te betalen. Vroeger bestonden 
er nog geen kwartjes. Ze kapten toen gewoon een gulden in 4 stukken. Vroeger heette dat 
Jotin kortá. In het geldmuseum in Scharloo kan je dat allemaal zien. 

Bijna 200 jaar geleden zijn de eerste banken op Curacao begonnen. Je hoefde niet meer te 
ruilen of schelpen en gouden munten te gebruiken. Vanaf toen kon je gewone Curaçaose 
munten en bankbiljetten gebruiken.  

Er zijn op dit moment op Curaçao wel meer dan 15 grote en kleine banken. De 4 bekendste 
banken op Curacao zijn:  

• MCB  
• RBTT  
• Banco di Caribe  
• De centrale bank  

Mensen met teveel geld kunnen bij een bank hun geld laten bewaren. Dat heet sparen. Maar 
mensen met weinig geld kunnen bij een bank geld lenen om een auto of een huis te kopen. 

Om te voorkomen dat het geld wordt gestolen heeft de bankier van elke bank een kluis laten 
bouwen om het geld te bewaren. Een kluis is een grote kamer met dikke muren zonder 
ramen en een zware deur zodat niemand het geld kan stelen. Een bankier zorgt er dus ook 
voor dat je spaargeld veilig bij hem in de kluis ligt. 

Dank je wel voor jullie aandacht juffrouw Melinda en de klas. 

ZIJN ER NOG VRAGEN? 
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