
  

 
 

Dr. Emsley Tromp van Centrale Bank: 
 

“Constructieve samenwerking biedt aanvullende voordelen voor 

Koninkrijk” 
 
WILLEMSTAD - “Wat duidelijk is geworden tijdens het recente bezoek van de Nederlandse 
premier Mark Rutte is dat wij een gemeenschappelijke strategische richting op moeten”, zo 
verklaarde President van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten, Dr. Emsley Tromp, op 
de Pro Inovashon Nashonal (PIN) conferentie. “Per saldo moeten wij samen optrekken in een 
systematische aanpak”. 
 
De heer Tromp hield een pleidooi voor innovatief denken in de richting van een nauwere constructieve 
samenwerking omdat daar extra voordelen mee te behalen zijn voor alle delen van het Koninkrijk. Ten 
onrechte wordt gedacht dat Nederland een statische natie is. Ook Nederland is de laatste 20 jaar enorm 
veranderd. “Wij moeten ons meer met dit veranderende Nederland inlaten in plaats van ons er tegen af 
te zetten. Wij moeten weer een zelfverzekerd land worden met een vooruit gerichte blik en ons niet 
verschuilen achter culturele muren. Is er een probleem, dan moeten wij ons daar niet tegen verzeten, 
maar deze proberen te begrijpen en op te lossen. In plaats van te kijken door één kant van de telescoop, 
neigen partijen ertoe via de andere kant te kijken naar ontelbare kleine problemen”. 
 
Cultureel onbegrip 
Dr. Tromp pleitte voor innovaties in de omgangsvormen binnen het Koninkrijk. “We mogen 
gelijkwaardige partners zijn, maar Nederland heeft een lange traditie van parlementaire democratie en is 
een welvaartsstaat. De bevolking van de Caribische delen vertegenwoordigen samen nog geen 2% van de 
Nederlandse bevolking, terwijl de eilandelijke economieën samen minder dan 1% van hun BBP (Bruto 
Binnenlands Product) bestrijken. Deze allesbehalve symmetrische realiteit heeft cultureel onbegrip 
gekweekt en het zal heel wat tijd en geduld vergen om dat te verwerken”. 
Dat leidt er volgens de Bankpresident mede toe dat de jonge micro staten Curaçao en Sint Maarten alle 
instituten moeten opbouwen en onderhouden die voor een parlementaire democratie nodig zijn. 
Curaçao heeft op dat gebied een langere traditie, maar worstelt nog om de centrale en eilandelijke 
diensten samen te voegen. Bovendien zijn de lijnen tussen politici, ambtenaren en burgers op de 
eilanden korter dan in Nederland. Het zal dan ook een harde dobber zijn om de Nederlandse normen te 
evenaren. Toch moeten wij ervoor waken om de grenzen hiervan op te zoeken, want op termijn betalen 
wij daar anders een hoge prijs voor. 
 
Bepaalde meningen in de samenleving kunnen gegrond zijn op knelpunten en zelfs uit angst of 
onwetendheid uitvergroot worden. Er moet daarom met lokale capaciteitsbeperkingen en 
cultuurverschillen rekening worden gehouden. “Wij moeten een billijk evenwicht nastreven tussen 
besluitvorming en lastenverdeling. Daar kunnen innovaties op Koninkrijksniveau een centrale rol in 
spelen”, aldus Dr. Tromp. 6 


