
,,Wij hebben hier een
wereldmerk gecreëerd. En
ik laat Curaçao niet in de
steek. Maar het wordt wel
tijd dat stakeholders op het
eiland ook hún verant-
woordelijkheid nemen.”
Vlak daarvoor had Roberti-
co ‘Tico’ Croes van de Uni-
versity of Central Florida
zijn evaluatieonderzoek
van de vijfde editie eind
augustus 2014 gepresen-
teerd. Dat schetst kort ge-
zegd een beeld van een

haast niet te overtreffen
festival, maar een in kwa-
liteit achterblijvend toe-
ristisch product Curaçao.
En ook Croes riep andere
belanghebbenden op om
hun steentje bij te dragen;
of door zelf de portemon-
nee te trekken en/of het al-
gemene niveau op te trek-
ken. Er gaapt steeds meer
een kloof - en met elke
nieuwe editie van het
CNSJF wordt die groter -
tussen wat buitenlandse
bezoekers binnen de festi-
valmuren voorgeschoteld
krijgen en wat zij daarbui-
ten ontvangen. Dat kan
niet al te lange tijd goed
gaan, voorspelt Croes.
Daarmee staat de houd-
baarheidsdatum van het
festival - dat afgelopen jaar
een recordaantal van 7.553
toeristen trok die ge-
middeld zes dagen op Cu-
raçao verbleven en direct
zo’n 14,5 miljoen dollar en
indirect ruim 20 miljoen
dollar bijdroegen aan de
economie - op het spel.

Een trend die de onder-
zoekers al in 2012 signa-

leerden en verder zagen
toenemen in 2013 en er
daarom toen al voor waar-
schuwden. Croes, zelf
oud-minister van Toe-
risme van Aruba in de ja-
ren 90 en tegenwoordig
professor aan de univer-
siteit in Florida (dat de op-
dracht kreeg om het
masterplan 2015-2020
voor het Curaçaose toe-
risme te schrijven), zei
hetzelfde in diverse be-
woordingen: het enkel
profiteren van een ‘free ri-
de’ kan nooit duurzaam
zijn.

Alles bij elkaar hebben
de vijf edities van het
CNSJF 75 miljoen dollar
aan de lokale economie
bijgedragen. Het gaat in
toenemende mate om toe-
risten met een (zeer) hoge
opleiding, volle beurs
maar ook met veel ‘needs
and wants’. Prijs is géén
issue. Tijd wel en ze ko-

men daarom vooral om
het hoge amusementspeil.
Ze zijn best bereid 260
dollar per dag te betalen,
maar niet als de geboden
kwaliteit 100 dollar waard
is. En aangezien het aantal
herhalende bezoekers
groot is, 52 procent, wordt
dit gesignaleerd als een
probleem en zelfs als een
bedreiging voor het festi-
val. Het komt erop neer
dat Bon Intenshon samen
met Mojo Concerts uit
Nederland een topmerk
heeft neergezet. Om dit
voor Curaçao te behouden
- en te voorkomen dat het
festival verhuist - dient er
meer ‘toegevoegde
waarde’ van de andere spe-
lers op het eiland te ko-
men. ,,Neem het CNSJF,
veel meer dan tot nu toe
het geval is geweest, se-
rieus”, is Croes’ bood-
schap. ,,Either step up the
plate or you may end up

losing the festival”, sprak
hij. Aanwezig bij de pre-
sentatie waren onder an-
deren gouverneur Lucille
George-Wout, Statenvoor-
zitter Mike Franco en mi-
nister Stanley Palm van
Economische Ontwikke-
ling. Op 29 en 30 au-
gustus vierde het jaarlijkse
evenement Curaçao North
Sea Jazz Festival (CNSJF),
dat plaatsvindt bij het
World Trade Center, haar
eerste lustrum. In de afge-
lopen vijf jaar heeft het
festival muziekliefhebbers

superieur entertainment
geboden met het eclecti-
sche aanbod van muziek-
genres en een grote diver-
siteit aan artiesten. Optre-
dende artiesten bij
voorgaande edities waren
onder meer Stevie Won-
der, Santana, Lionel Ri-
chie, Alicia Keys, Diana
Ross, Maná, Luis Miguel,
Mark Anthony, Prince en
Bruno Mars.

Toenemende bijdrage
economie
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Bij de presentatie van de cijfers van het Curaçao North Sea Jazz Festival waren ook gouverneur Lucille George-
Wout, Statenvoorzitter Mike Franco en minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling aanwezig. 
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‘Kloof
CNSJF
dreigt’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zesde editie van het Curaçao
North Sea Jazz Festival (CNSJF) vindt plaats op
3, 4 en 5 september 2015. Dat maakte initiator
en organisator Gregory Elias van Fundashon
Bon Intenshon gisteren bekend. 

Prijs benzine en diesel daalt
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De prijs van
benzine en diesel zal op-
nieuw omlaag gaan. Vori-
ge maand daalden de prij-
zen al en ook nu zal per 4
november minder betaald

hoeven te worden. Waar
nu nog 2,24 gulden per li-
ter benzine betaald wordt,
zal dat vanaf dinsdag 2,5
cent minder zijn. De prijs
van diesel - nu nog 1,84
gulden - daalt met 6 cent.

In september en okto-

ber was ook al een daling
te merken. 

De prijs van water en
stroom zal daarentegen
stijgen komende maand.
Wat de nieuwe prijzen
zijn per 1 november is nog
niet bekend. 
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